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RESUMO

Projeto de intervenção de natureza qualitativa que tematiza a ressignificação de
práticas de leitura e escrita de alunos do 9o ano de uma escola da rede pública do
município de Arez/RN. A perspectiva situada dos estudos de letramento (KLEIMAN,
1995) subsidia o realinhamento conceitual e metodológico das aulas de Língua
Portuguesa desenvolvidas por meio de um projeto de letramento (KLEIMAN, 2000),
entendido como modelo didático (TINOCO, 2008). Tal projeto requereu, por um lado,
reflexões sobre o ensino sistematizado de escrita e, por outro, os colaboradores
(alunos, professora e agentes externos), provavelmente, encontraram mais razões
para se engajarem em uma comunidade de aprendizagem (AFONSO, 2001). A
fundamentação desta pesquisa parte da concepção dialógica de língua(gem) de
Bakhtin ([1979] 2011), dos estudos de letramento (KLEIMAN, 1995; TINOCO, 2008;
OLIVEIRA e KLEIMAN, 2008), da Linguística Aplicada (MOITA-LOPES, 1996), da
Linguística Textual (ADAM, 2011; KOCH, 2013) e dos estudos sobre ensino de
argumentação (FIORIN e SAVIOLI, 2002; FIORIN, 2015; LIBERALI, 2013). Os
instrumentos de pesquisa são: provas do IFRN, simulados, propostas de escrita,
textos produzidos individual e coletivamente em sessões de escrita colaborativa
(BARBEIRO, 1999), fotografias, gravações em áudio. Na análise, há um
mapeamento do conteúdo das provas objetivas do ProITEC e do Exame de Seleção
(entre os anos de 2011 e 2014), uma reflexão sobre questões discursivas e,
especificamente, sobre o gênero discursivo “artigo de opinião”, o que desencadeou
aulas de leitura e de técnicas de argumentação, sessões de escrita e de reescrita.
Os resultados alcançados apontam que a intervenção realizada propiciou
significativa ressignificação de práticas no tocante à leitura e à escrita, que deixaram
de ser pensadas como atividades exclusivamente escolares, passando a ser
compreendidas como formas de agir no mundo para alcançar interesses que podem
estar fora da sala de aula, tais como a participação em concursos, a formação
profissional com qualidade e, consequentemente, a ampliação de oportunidades de
emprego especializado e de aumento de renda familiar.
Palavras-chave: Práticas de leitura e de escrita. Argumentação. IFRN.

ABSTRACT

Qualitative intervention project that studies the reframing of reading and writing
practices of 9th from a public school in the city of Arez / RN. The perspectiva
located in the studies of literacies (KLEIMAN, 1995) subsidizes the conceptual and
methodological realignment of Portuguese language classes developed through a
literacy project (KLEIMAN, 2000), understood as a didactic model (TINOCO, 2008).
This project required on the one hand, reflections on the systematic teaching of
writing and on the other, collaborators (students, teacher and external agents)
probably they found more reasons to engage in a learning community (AFONSO,
2001). The grounding of this research start from dialogical conception of language,
Bakhtin ([1979] 2011), the literacy studies (KLEIMAN, 1995; TINOCO, 2008;
OLIVEIRA and KLEIMAN, 2008), Applied Linguistics from (MOITA-LOPES, 1996),
Textual Linguistics (ADAM, 2011; KOCH, 2013) and studies on argumentation
teaching (FIORIN and SAVIOLI, 2002; FIORIN, 2015; LIBERALI, 2013). The
research instruments are: IFRN the evidence, simulated, writing proposals,
individually and collectively produced texts rewritten in collaborative sessions
(BARBER, 1999), photographs, audio recordings. In the analysis, there is map the
content of objective evidence of ProITEC and Selection Examination (between the
years 2011 and 2014), a reflection on discursive questions and specifically on the
discursive gender "op-ed", which triggered reading classes and argumentation
techniques, writing sessions and rewritten. The results achieved will show which the
intervention and significant redefinition with regard to reading and writing, which are
no longer thought of as exclusively school activities, becoming understood as forms
of acting in the world to achieve interests that may be outside the classroom, such as
participation in competitions, training quality and hence the expansion of specialized
employment opportunities and increase household income.
Keywords: Reading and writing practices. Argument. IFRN.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A presente pesquisa de intervenção partiu de inquietações sobre nossa
própria prática docente: nossos alunos não leem nem sabem escrever. O que
podemos fazer? Foi no Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras), ao iniciarmos
leituras sobre a perspectiva situada dos estudos de letramento (KLEIMAN, 1995),
que passamos a entender que não devemos tirar conclusões precipitadas nem
preconceituosas sobre o conhecimento dos nossos alunos, sem ter feito um
diagnóstico específico.
Normalmente, o que acontece é que nem sempre os alunos estão lendo ou
escrevendo os gêneros discursivos que, nós, professores, cristalizamos como
“padrão”. Ocorre que considerar o leque de textos que circulam na sociedade
grafocêntrica

e,

assim,

observar

que

nossos

alunos

leem

e

escrevem

cotidianamente e fazem isso por meio de diferentes processos de leitura e escrita
implica abrir-se para diferentes modos de ensinar. Esse foi um dos nossos grandes
desafios.
De acordo com as observações que passamos a fazer e com a
fundamentação teórica que fomos assimilando, optamos por investir em ações que
pudessem ressignificar o ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa de alunos do
9o ano de uma escola da rede pública no município de Arez/RN.
Vale ressaltar que, ao iniciar o ano letivo de 2014, alguns alunos do 9º ano A,
líderes da turma, procuraram a nós, professores de Língua Portuguesa e de
Matemática, para obter informações sobre o Programa de Iniciação Tecnológica e
Cidadania (ProITEC) e demonstraram interesse em se inscrever neste programa e
no Exame de Seleção 2015. Além disso, questionaram a possibilidade de terem
aulas direcionadas a esses exames.
De fato, a adoção dessa perspectiva situada nos fez observar, com mais
atenção, o contexto em que atuamos profissionalmente e a ouvir de nossos alunos
quais são as práticas de leitura e escrita que eles desenvolvem e quais as que
precisam aprender. Com isso, verificamos que a maioria deles almejava concorrer
ao ingresso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Norte (IFRN) para cursar o ensino médio. Isso porque há entre eles a
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compreensão de que podem ter melhores possibilidades no campo profissional e,
consequentemente, melhor situação financeira no futuro, se conseguirem, antes,
fazer parte do corpo discente dessa reconhecida instituição de ensino do RN.
Diante dessa situação, surgiram outras indagações: quais atividades podem
motivar mais os estudantes para se engajarem nesse processo? Que tipo de
trabalho com a Língua Portuguesa pode favorecer um melhor aproveitamento entre
nossos alunos do 9o ano? Que práticas de leitura e de escrita podem preparar
nossos alunos para o enfrentamento da seleção e da concorrência pelas vagas do
IFRN?
No percurso, vimos que essas indagações não apontavam apenas para os
estudantes. Não era suficiente o engajamento de nossos alunos. Nós também
tivemos de adequar as aulas em função disso, o que não implicou “abandonar” o
programa destinado ao 9o ano do ensino fundamental, mas realinhá-lo em função
dos conteúdos mais recorrentes do exame de seleção do IFRN.
Assim, relacionando essa ideia ao suporte teórico-metodológico oferecido nas
aulas do ProfLetras, observamos a relevância deste trabalho tendo em vista a
possibilidade de realinhar nossas aulas de Língua Portuguesa em função dos
conteúdos exigidos na seleção do IFRN, foco dos estudantes que fizeram parte
deste projeto de intervenção. Todavia, não foi apenas o aspecto conceitual que se
alterou. Do conceito de projeto de letramento (KLEIMAN, 2000), entendido como
modelo didático (TINOCO, 2008), emerge uma metodologia de construção de
conhecimentos que difere, conforme veremos nos próximos capítulos, do ensino
tradicional. Mas em que bases se ancora o ensino tradicional de Língua Portuguesa
e como ressignificar esse ensino? Responder a essa pergunta foi o que nos moveu
em boa parte deste trabalho acadêmico.
Para chegarmos a uma prática diferenciada (que estamos denominando
“ressignificação”), tomamos como objeto de análise inicial as provas do IFRN, do
período entre 2011 e 2014. Essas provas advêm tanto do Programa de Iniciação
Tecnológica e Cidadania (ProITEC) quanto do Exame de Seleção. Assim, passamos
a privilegiar, em nossas aulas de Língua Portuguesa, os conteúdos mais frequentes
dessas provas, conforme veremos no capítulo 5.
Análise de textos das provas do IFRN e de opções de cada questão objetiva,
produção e aplicação de simulados, orientações sobre o preenchimento da folha de
gabarito, sessões de escrita e de reescrita, inscrição no processo seletivo do IFRN,
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participação em provas no IFRN, análise dos resultados alcançados: essas e outras
atividades de linguagem passaram a compor nossas aulas.
As

implicações dessa

nova

composição

são

várias.

Salientaremos,

principalmente, duas: nossas aulas passaram a extrapolar o tempo e o espaço
estritamente escolar; a leitura e a escrita, tradicionalmente desenvolvidas em sala de
aula,

começaram

a

ser

compreendidas

como

práticas

sociais,

conforme

explicitaremos no decorrer deste trabalho.
Esse conjunto de procedimentos requereu, da parte dos alunos, uma maior
dedicação para com os estudos e com as ações que precisaram desenvolver, tais
como: inscrição no concurso de seleção, comprovação dos documentos exigidos na
inscrição e recebimento do material didático do ProITEC, participação ativa e crítica
nos simulados e nas sessões de (re)escrita, aprendizagem tanto de conteúdos
quanto

de

procedimentos

que

poderiam

passar

antes

despercebidos

(o

preenchimento da folha de respostas, por exemplo). Tudo isso com o objetivo de
participar desse processo criterioso de seleção, em que só consegue chegar à lista
de aprovados quem atinge as maiores notas, mesmo havendo um sistema de cotas.
Quanto à ação docente, também houve mudanças: não bastou planejar aulas
de qualidade com o conteúdo das provas do IFRN nem desenvolver essas aulas
com uso de computador e do projetor multimídia. Foi necessário desenvolver
atividades diversas, individuais e/ou em grupo, orais ou escritas, como o
acompanhamento dos alunos numa aula de campo e na realização das provas do
IFRN até o campus destinado, além da correção desses exames em sala de aula.
Tudo isso foi registrado por meio de fotografias e gravações para posterior análise.
Assim sendo, o presente projeto de intervenção buscou ultrapassar o ensino
de Língua Portuguesa ancorado nas prescrições do livro didático, no pouco incentivo
à leitura e no privilégio ao ensino de aspectos gramaticais, em geral,
descontextualizados. Optamos por trabalhar com o modelo didático operacionalizado
pelo projeto de letramento, que subsidia professores e estudantes a encontrar
motivação para o processo de ensino-aprendizagem de escrita fora dos muros das
escolas. No nosso caso, ele fez vislumbrar outros horizontes: o IFRN.
Nesse percurso investigativo, buscamos responder a cinco questões. (1) Que
práticas de leitura e escrita podem ser desenvolvidas com alunos do 9º ano para
ressignificar o ensino de Língua Portuguesa? (2) Que implicações podem surgir da
análise de provas de seleção para o IFRN feita com os alunos? (3) Quais os efeitos
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de participar de simulados com marcação semelhante a que consta no cartão de
resposta? (4) Qual a consequência de vivenciar uma aula de campo no IFRN? (5)
Que competências podem ser aprimoradas no decorrer deste projeto?
Correspondendo às indagações elencadas nesta investigação, visamos atingir
o objetivo geral de ressignificar o ensino de Língua Portuguesa com alunos do 9o
ano. Para tanto, traçamos como objetivos específicos: (I) analisar, junto com os
alunos, as provas do ProITEC e as dos exames de seleção dos anos 2011 a 2014;
(II) participar de simulados com marcação no cartão de resposta; (III) vivenciar uma
aula de campo no IFRN; (IV) descrever as competências de leitura e escrita
aprimoradas no decorrer deste projeto de letramento.
Trata-se, pois, de uma experiência multifacetada que interfere, positivamente,
tanto na formação discente quanto na docente. Assim, para mostrar algumas das
facetas deste projeto, nós o dividimos em seis capítulos.
Neste primeiro capítulo, apresentamos o tema, o objeto de estudo, as
inquietações iniciais que nortearam esta investigação, a relevância deste trabalho, o
objetivo geral, os objetivos específicos e citamos algumas obras do referencial
teórico basilar.
No segundo, apresentamos o campo de ação, os colaboradores, a história do
IFRN e caracterizamos o processo seletivo para a ocupação das vagas nos cursos
de nível médio do IFRN.
No terceiro capítulo, resenhamos os conceitos teóricos que embasaram esta
pesquisa, começando por um breve histórico do ensino de Língua Portuguesa no
Brasil desde a colonização até os dias atuais (SOARES, 1998; FRANCHI, 2006;
FARACO, 2008), passando pelas considerações do Círculo de Bakhtin sobre a
perspectiva dialógica de língua(gem) e a produção de enunciados na sociedade
(BAKHTIN, 2011); em seguida, mostramos como os estudos de letramento
favorecem projetos como este, entendido como prática social, e assumimos o
conceito de projeto de letramento de Kleiman (2000), seguido por Tinoco (2008).
Também, descrevemos como este trabalho se insere na Linguística Aplicada
(MOITA-LOPES, 1996) e como a Linguística Textual (KOCH, 2013) e teóricos que
tratam de ensino da argumentação (FIORIN; SAVIOLI, 2002; FIORIN, 2015;
LIBERALI, 2013) fundamentam o ensino-aprendizagem de gêneros do discurso da
ordem do argumentar. Ainda nesse capítulo, discutimos como o conceito de
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comunidades de aprendizagem (AFONSO, 2001) nos auxiliou no desenvolvimento
de práticas de leitura e escrita coletivas e colaborativas (BARBEIRO, 1999).
O quarto capítulo se destina à metodologia. Nele, caracterizamos esta
pesquisa como qualitativa, do tipo pesquisa-ação, e a inserimos na Linguística
Aplicada. Além disso retomamos as perguntas de pesquisa e os objetivos (geral e
específicos) para passar à descrição de cada etapa deste trabalho a partir da análise
das provas do IFRN.
O quinto capítulo se ocupa da análise dos dados gerados. Em primeiro lugar,
analisamos as provas do ProITEC do período de 2011 e 2014 e as dos Exames de
Seleção 2014 e 2015, construindo um mapeamento desse material. Em segundo,
analisamos um simulado referente ao Exame de seleção 2014, detalhando o
percentual de acerto da turma na prova objetiva e na discursiva. Por fim, das
sessões de reescrita, analisamos dois textos: o primeiro, com duas versões, e o
segundo, com três versões.
No último, respondemos às questões de pesquisa e fazemos considerações
sobre os resultados nos Exames de Seleção 2015 e nas listas dos aprovados
desses dois últimos concursos.
Por fim, inserimos as referências, os apêndices e os anexos.
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO

2.1 CAMPO DE AÇÃO

O projeto de letramento Ressignificando práticas de leitura e escrita de alunos
o

do 9 ano: IFRN em foco foi desenvolvido na Escola Municipal João Guió – Ensino
Fundamental e Médio1, na cidade de Arez/RN.
Essa escola tem uma estrutura física considerável: vinte salas de aulas, uma
sala de coordenação, uma sala para reunião de professores, uma sala para a
direção, uma sala para vice-direção, uma sala de informática, uma secretaria, uma
sala para a psicopedagogia, uma sala de palestras, uma sala para recursos
audiovisuais, uma biblioteca com dois banheiros individuais (feminino e masculino),
um refeitório, uma cozinha, dois banheiros para alunos com quatro cabines (um
masculino e um feminino), mais dois banheiros individuais e um unissex, um pátio
central e um ginásio de esportes. Além disso, há muita área livre, gramada e
arborizada.
Figura 1 – Fachada da Escola Municipal João Guió

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora (2015).

O turno matutino dessa escola se destina ao Ensino Fundamental II. São seis
turmas de 6o ano; cinco de 7o ano; três de 8o ano; uma de 9o ano (na qual foi
desenvolvida esta intervenção). Além disso, também no matutino, funciona o
1

Rua Leônidas Paula, 255. Centro. Arez/RN. CEP: 59.170-000.
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programa “Mais Educação”2. No vespertino, funciona o Ensino Fundamental I e
também o programa “Mais Educação”. No noturno, a escola dá assistência a
programas do Governo Federal como o Programa Nacional de Ensino Técnico e
Emprego (PRONATEC), o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial (SENAC).
No quadro profissional dessa escola, em cada turno, há um diretor, um vicediretor, três auxiliares administrativos, três merendeiras, três auxiliares de serviço
gerais, uma coordenadora de disciplina, três coordenadores para apoio pedagógico,
uma psicopedagoga, um auxiliar de informática, uma coordenadora do programa
“Mais Educação” e um bibliotecário; além de 31 professores de áreas específicas
(matutino) e 20 pedagogos (vespertino).

2.2 COLABORADORES

Os alunos do turno matutino da Escola Municipal João Guió residem no centro e
nos distritos de Arez/RN. A maioria deles não trabalha, por isso pode se dedicar aos
estudos em tempo integral. Também a maioria é constituída de filhos de professores
municipais ou estaduais, funcionários da prefeitura, trabalhadores rurais, feirantes,
comerciários, pequenos comerciantes ou autônomos. É possível, então, caracterizálos como pertencentes à classe média baixa.
A turma do 9o ano A, com a qual foi feita esta pesquisa, está dentro da faixa
etária prevista (entre 13 e 16 anos) e demonstra interesse pela escola,
consequentemente pelas aulas, mantendo boa aprendizagem e frequência. Além
disso, costuma cumprir a contento as atividades escolares, já que, em geral, há
pontualidade na entrega dos trabalhos orientados pelos professores.

2

O Programa “Mais Educação” se constitui como uma estratégia do Ministério da Educação para
induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação
Integral.
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Figura 2 – Alguns alunos do 9o ano.

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora (2015).

Para colocar em prática todas as etapas deste projeto, tivemos de contar com o
apoio da Secretaria Municipal de Educação (SEME) e da Escola Municipal João
Guió (EMJG), por isso que, além dos alunos do 9 o A (foto), fizeram parte do nosso
grupo de colaboradores (Quadro 1) o Secretário de Educação, o Coordenador Geral
da SEME, o Diretor e alguns funcionários da EMJG, tais como: a coordenadora de
disciplina, um coordenador pedagógico, a professora de Matemática, o professor de
Geografia e um auxiliar de Informática.
Em suma, nossos colaboradores se organizaram em conformidade com o que
mostra o Quadro 1.
Quadro 1 – Colaboradores

Arez

Escola

Discentes

Agentes
internos

Agentes
externos

Escola
Municipal
João Guió

26 alunos
9o A

Diretor e
coordenadores
da escola

Secretário de
Educação e
assessores

Professorapesquisadora

Cidade

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora (2015).

Tendo em vista o foco de participar da seleção do IFRN, uma etapa do nosso
projeto foi, justamente, caracterizar essa instituição de ensino. Para tanto,
pesquisamos a respeito da história do IFRN e compartilhamos com os alunos essas
informações, bem como vídeos institucionais que lhes ofereceram exemplos de
atuação profissional de egressos desse instituto. Outra etapa foi estudar o processo
seletivo em suas variáveis (cursos, concorrência, cronograma, documentos
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necessários para a inscrição e posterior comprovação, entrega do material didático
do ProITEC, provas do ProITEC e dos exames de seleção 2015). Vejamos um
pouco dessas duas etapas.

2.3 HISTÓRIA DO IFRN

A história do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) começou em 23
de setembro de 1909, quando o presidente Nilo Peçanha assinou o decreto de
criação de 19 Escolas de Aprendizes Artífices no Brasil. Em janeiro de 1910, a
Escola de Aprendizes Artífices do RN iniciou suas atividades no prédio onde
funcionava o antigo Hospital da Caridade (hoje, Casa do Estudante de Natal,
localizada na rua Junqueira Aires no 528, no bairro de Cidade Alta, em Natal/RN) e
oferecia curso primário de desenho e oficinas de trabalhos manuais (PORTAL DO
IFRN, 2014).
Em 1914, a instituição transferiu-se para a antiga sede do Quartel da Polícia
Militar, na Avenida Rio Branco, edifício no 743, onde permaneceu por 53 anos.
Durante esse período, a Escola de Aprendizes Artífices do RN transformou-se em
Liceu Industrial, segundo a reforma instituída pela Lei no 378, de 13/01/1937, do
Ministério de Educação e Saúde. Em 1942, o Liceu passou a se chamar Escola
Industrial de Natal.
Em 1965, iniciou a oferta de cursos técnicos de nível médio, transformando-se
em Escola Industrial Federal. Após dois anos, inaugurou-se uma nova sede na
Avenida Senador Salgado Filho, no bairro do Tirol, recebendo, em 1968, a
denominação de Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN). Alguns
anos mais tarde, a ETFRN extinguiu os cursos industriais básicos e centralizou-se
no ensino profissionalizante de 2o grau.
Em 1999, a ETFRN transformou-se em Centro Federal de Educação
Tecnológica (CEFET), cujos desafios incluíram a oferta de educação profissional nos
níveis básico, técnico e tecnológico, além do ensino médio. Sua atuação no ensino
de 3o grau priorizou a oferta de cursos de graduação tecnológica, ampliando-se,
posteriormente, para as licenciaturas em Biologia, Física, Geografia, Informática,
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Matemática e Química, e para a educação profissional vinculada ao ensino médio na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e no ensino a distância.
Com a iminência do centenário do então CEFET-RN e pelo estado de
abandono em que se encontrava esse prédio, a direção geral do Centro Federal de
Educação Profissional e Tecnológica (CEFET), com o apoio da sua comunidade
acadêmica e de ex-alunos da antiga Escola Industrial, reivindicou a reintegração de
posse do edifício (onde funciona, hoje, o campus Natal – Cidade Alta do IFRN), a
qual foi aprovada pelo Conselho Superior da UFRN. Outra mudança relevante no
ano do centenário do CEFET foi que essa escola adquiriu uma nova configuração
com a transformação em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte (IFRN)3, segundo a Lei no 11.892, de 29/12/2008.
A expansão da rede federal de educação tecnológica no RN teve início em
1994 com a inauguração da Unidade de Ensino Descentralizada de Mossoró. Em
2006, ocorreu a implantação das Unidades de Ensino da Zona Norte de Natal e dos
municípios de Ipanguaçu e de Currais Novos. Em 2009, novas sedes foram
inauguradas nos municípios de Apodi, Pau dos Ferros, Macau, João Câmara, Santa
Cruz, Caicó, Nova Cruz, além da reinauguração do campus Natal – Cidade Alta.
Figura 3 – Prédio do IFRN – Campus Natal-Central.

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora (2015).

Em 2010, houve a inauguração das sedes de Parnamirim e São Gonçalo do
Amarante. Em 2013, foram os campi de São Paulo do Potengi, Ceará-Mirim e
Canguaretama.
3

Nas instalações da Avenida Senador Salgado Filho, funciona até hoje o Campus Natal-Central do
IFRN.
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Figura 4 – Prédio do IFRN – Campus Canguaretama.

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora (2015).

A interiorização dos institutos federais no Rio Grande do Norte é relevante
para a formação profissional e especializada e, consequentemente, o aumento de
possibilidades de emprego e renda em um estado cuja economia gira em torno de
atividades primárias, em especial nas cidades do interior. No município de Arez, por
exemplo, onde moram nossos alunos, está sediada uma usina açucareira, que
precisa de mão de obra especializada, razão por que estudar no IFRN pode ser um
diferencial.
Outro fator importante é que já existia a necessidade de uma mão de obra
tecnológica qualificada nas empresas e indústrias pelo interior do Estado. Isso deve
ter gerado dificuldades na contratação e na permanência de trabalhadores nas
empresas devido ao deslocamento. O mesmo devia acontecer com os estudantes
do interior que pretendiam participar do processo seletivo do IFRN e a distância para
a capital os impedia. Com a facilidade de estudar numa escola federal de prestígio,
como o IFRN, em cidades próximas às que moram, houve benefícios tanto para os
estudantes quanto para as empresas, pois futuramente esses alunos poderão ser
contratados pelas indústrias que se localizam em cidades próximas a esses
institutos federais.

23

2.4 PROCESSO SELETIVO

O Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania (ProITEC) é um curso de
formação inicial e continuada na modalidade de educação a distância com carga
horária de 160 horas. Esse curso objetiva o aprofundamento da aprendizagem dos
alunos da rede pública, contemplando as disciplinas de Língua Portuguesa,
Matemática e Cidadania (PORTAL IFRN, 2014).
Esse programa proporciona ao aluno participante uma primeira avaliação em
que constam 40 questões objetivas, sendo 15 de Língua Portuguesa, 15 de
Matemática e 10 de Cidadania. A essa prova é atribuído um escore na escala de 0
(zero) a 100 (cem) pontos. Caso uma questão seja anulada, a pontuação referente a
ela é distribuída uniformemente nas demais questões válidas da prova. Cada
questão de múltipla escolha equivale a 100 (cem) pontos divididos pelo número de
questões válidas e é contabilizada sem casas decimais (pelo sistema de
arredondamento). Porém, esse escore não é válido como nota desse processo
seletivo. Tal etapa representa apenas um diagnóstico na preparação do aluno para o
exame de seleção (técnico integrado) em que ele concorrerá para as vagas de
mesmo campus/curso do IFRN.
Além disso, o aluno que se submete a essa prova recebe um certificado de
participação na área de inscrição que tem interesse de estudar, com exceção
daquele que obteve nota zero em qualquer uma das disciplinas. O participante do
ProITEC também é pré-inscrito no processo seletivo para ocupação de vagas dos
cursos técnicos de nível médio na forma Integrada, ofertados pelo IFRN,
exclusivamente, para o campus ao qual está vinculado junto ao programa.
A inscrição deve ser confirmada pelo aluno participante do ProITEC por
ocasião da abertura do Edital do Processo Seletivo, de cujo pagamento esse aluno
estará isento. Nessa fase, também é confirmada a escolha pelo Curso Técnico de
Nível Médio e o campus correspondente a que deseja concorrer para o ingresso no
IFRN. Para o Exame de Seleção, o candidato também fará três provas, mas de
maneiras diferentes: 20 questões de múltipla escolha de Língua Portuguesa, 20 de
Matemática e 01 questão discursiva de Produção Textual Escrita.
Assim, para fins de ingresso nos cursos de nível médio na forma integrada,
aos alunos participantes do ProITEC é reservado um percentual mínimo de 50%
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(cinquenta por cento) do total de vagas disponibilizadas para essa modalidade de
ensino, em cumprimento ao que determina a Resolução n o 04, de 11 de agosto de
2004, do Conselho Diretor do IFRN, e as políticas afirmativas estabelecidas por
força da Lei nº 12.711, do Decreto No 7.824, da Presidência da República, e da
Portaria Normativa no 18/2012, do Ministério da Educação.
Vale ressaltar que a questão discursiva só será corrigida se o candidato não
obtiver nota zero em nenhuma das provas de múltipla escolha e obedecer ao limite
máximo de três vezes o total de vagas oferecidas por curso/campus/turno, de acordo
com a ordem decrescente das notas de classificação.
A nota de classificação de cada candidato é calculada pela média aritmética
dos escores padronizados das provas de Língua Portuguesa e de Matemática. O
cálculo do escore padronizado de cada prova é efetuado pela padronização da nota
obtida pelo candidato, considerando-se a média e o desvio-padrão das notas obtidas
pelos candidatos concorrentes a um mesmo curso. Tal padronização é calculada
pelos números de desvios-padrão em relação ao qual a nota se encontra afastada
da média, multiplicado por 100 (cem) e somado a 500 (quinhentos).
O preenchimento das vagas por campus/curso/turno é feito por meio do
processo classificatório, obedecendo à ordem decrescente dos argumentos de
classificação dos candidatos que se submeterem a todas as provas e forem
considerados aptos. O argumento de classificação de cada candidato é calculado
pela média aritmética simples do escore padronizado das três provas e expresso
sem casas decimais (pelo sistema de arredondamento).
Desse percentual de vagas, metade é destinada, por curso e por turno, aos
estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita.
Além disso, 57,8% das vagas, por curso e por turno, destinam-se aos
autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Esses percentuais referem-se às Listas
de Habilitados Diferenciadas (cotas) que são destinadas aos alunos que cursaram
integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas. Os candidatos
concorrentes por meio da política de cotas (Lei n o 12.711/2012), independentemente
da lista em que forem selecionados nessa etapa, estarão concorrendo, segundo os
critérios e dados fornecidos em sua inscrição, às demais listas a que têm direito.
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Figura 5 – Parte dos inscritos no ProITEC 2014

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora (2015).

Por exemplo, em um curso em que são ofertadas 40 vagas: 20 são
destinadas à lista geral (ampla concorrência ou vagas gerais), ou seja, a alunos que
tenham estudado em escolas privadas durante o Ensino Fundamental I e/ou II; e 20
são destinadas às listas diferenciadas 1, 2, 3 e 4 referente às vagas diferenciadas,
isto é, a alunos que cursaram o Ensino Fundamental I e II, de 1 o ao 9o ano, todo em
escolas da rede pública.
A divisão das listas diferenciadas é feita da seguinte forma: 04 vagas para L1
(qualquer etnia) e 06 vagas para L2 (autodeclarados pretos, pardos e indígenas)
para alunos que declaram renda igual ou menor a 1,5 salário mínimo per capita; e 04
vagas para L3 (qualquer etnia) e 06 vagas para L4 (autodeclarados pretos, pardos e
indígenas) para alunos que declaram qualquer renda.
Portanto, alguns alunos podem concorrer a mais de uma lista de acordo com
os dados que forneceram no questionário para inscrição, tendo mais chance o
candidato que obteve uma maior pontuação na seleção do IFRN; ele poderá estar
numa lista (por exemplo, a L3) no resultado das provas objetivas e, depois da
correção da prova discursiva, recair em outra lista (por exemplo, L2) no resultado
final. Vale ressaltar também que os alunos que forem aprovados nas listas 1 e 2
passam por uma análise socioeconômica, podendo ser eliminado do concurso caso
os dados declarados no questionário respondido no ato da inscrição não sejam
comprovados.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

Para fundamentar nossa pesquisa, refletimos sobre os pressupostos teóricos
apresentados neste capítulo, que foi subdividido em três subtópicos. O primeiro trata
do ensino de Língua Portuguesa no Brasil desde a colonização até a década de
1980, quando começam a ser mais divulgadas pesquisas de áreas que tematizam o
trabalho com a linguagem, tais como a Linguística, a Sociolinguística, a
Psicolinguística, a Linguística Textual, a Pragmática, a Análise do Discurso e a
Linguística Aplicada (na qual se insere nosso trabalho). Esses estudos estão
diretamente ligados à concepção de língua(gem) na perspectiva dialógica do Círculo
de Bakhtin, que também embasa outros conceitos desta investigação, a exemplo de
gênero discursivo e de texto. No segundo, tratamos dos Estudos de Letramento,
apoiando-nos nas pesquisas de Kleiman (1995); Tinoco (2008); Oliveira e Kleiman
(2008); entre outros. Por fim, no terceiro subtópico, discorremos a respeito do ensino
de argumentação (LIBERALI, 2013; FIORIN, 2015) e dos fatores de textualidade
(KOCH, 2013), que também subsidiam a análise das produções escritas que
selecionamos para constar neste trabalho.

3.1 CONCEPÇÃO DIALÓGICA DA LINGUAGEM E ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA
Antes de apresentarmos nosso referencial teórico de linguagem e ensino,
discorreremos acerca do ensino de LP no Brasil ao longo do tempo e das diversas
concepções existentes.
O ensino de Língua Portuguesa (LP) no Brasil, desde a colonização até
meados do século XVIII, restringia-se à alfabetização. Os alunos que tinham acesso
a uma educação mais prolongada passavam diretamente à aprendizagem do latim,
que compreendia a gramática da Língua Latina, a retórica e a poética (SOARES,
1998).
Essa concepção persistiu mesmo quando, com a Reforma Pombalina, em
1759, tornou-se obrigatório o ensino da LP, e perdurou até o fim do século XIX. Foi
nesse período em que a denominação “Língua Portuguesa” ou “Português” passou a
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existir, embora essa disciplina continuasse a ser entendida como restrita ao estudo
da gramática da língua e à leitura para compreensão e imitação do “padrão” de bem
escrever de alguns autores portugueses e brasileiros, em geral nomes reconhecidos
da literatura.
Esse modelo está presente nos manuais didáticos utilizados para o ensino da
língua nas primeiras décadas do século XX, formados por uma gramática e uma
antologia, que passam a constituir um só livro nos anos 50 e 60. Nessa fase, o
ensino do Português guiou-se pela concepção de língua como sistema, por isso,
apesar das atividades de compreensão textual estarem presentes nos livros
didáticos, elas estavam, invariavelmente, em função do estudo da análise
gramatical.
Vale salientar que, até 1950, tinham acesso às escolas brasileiras apenas os
estudantes das camadas privilegiadas da sociedade. Possivelmente por essa razão,
eles chegavam às aulas de LP já com certo domínio da variedade culta da língua, a
única valorizada nas escolas. Essa informação histórica nos faz compreender o
motivo por que a função do ensino-aprendizagem do português era o ensino da
gramática e o contato com os textos literários, por meio do qual se desenvolviam as
habilidades de ler e de escrever. Sobre isso, Soares (1998, p. 55) afirma que
[...] em todo esse período, a concepção de língua que informava o ensino
do português foi a concepção de língua como sistema: ensinar português
era ensinar conhecer/reconhecer o sistema linguístico, ou apresentando e
fazendo aprender a gramática da língua, ou buscando textos para buscar
neles estruturas linguísticas que eram submetidas à análise gramatical.

No Brasil de 1960, porém, surgem novas condições sociopolíticas, como o
processo de democratização da escola, que dá o direito da escolarização às
camadas populares. A consequência disso é a mudança dos frequentadores das
escolas públicas: entram os filhos de trabalhadores e os alunos ricos migram para os
colégios particulares. Essa mudança acarreta outras: diferentes variedades de
linguagem passam a compor o cenário escolar, começando a ocorrer um conflito
entre o ensino da gramática, que se voltava exclusivamente ao uso da norma culta,
e os usos sociais da Língua Portuguesa que começam a povoar a escola brasileira a
essa época.
Justifica esse conflito a concepção de uma “norma” que é plural e possui
variantes em culto, padrão e gramatical. A primeira designa o conjunto de
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fenômenos linguísticos que ocorrem habitualmente no uso dos falantes em situações
mais monitoradas de fala e escrita. A segunda é uma codificação, relativamente
abstrata, uma baliza extraída do uso real para servir de referência, em sociedades
marcadas por acentuada dialetação. A terceira corresponde à flexibilização dos
juízos normativos (culto/comum/standard), feita pelos gramáticos da segunda
metade do século XX, por influência da literatura contemporânea, quebrando, pelo
menos em parte, a rigidez da tradição excessivamente conservadora (FARACO,
2008).
Nesse contexto de democratização do ensino, é requerida uma nova
concepção de língua(gem), visto que houve mudanças no quadro referencial do
ensino da língua. Essas mudanças não se restringiam à alteração do nome da
disciplina tampouco se explicavam pela inserção do estudo da literatura. O objeto de
estudo que, até então, era a gramática normativa passa a ser a teoria da
comunicação, e a concepção de língua(gem) que, anteriormente, se referia ao
sistema linguístico passa a ser a de instrumento da comunicação, indicando uma
ruptura (mesmo que, na prática, não total) dos padrões antigos, já que os objetivos
são pragmáticos e utilitários.
Compreender a língua(gem) como instrumento de comunicação tem
implicações conceituais e metodológicas diferentes do que há na concepção em que
a língua é vista como sistema. Na teoria da comunicação, objetiva-se desenvolver (e
aperfeiçoar) o comportamento do aluno como emissor-codificador e como
recebedor-decodificador de mensagens pela utilização e compreensão de códigos
diversos, verbais e não verbais. Sustenta essa mudança o pressuposto de que, à
época, a escola precisava formar trabalhadores que se comunicariam sem grandes
“ruídos” com seus patrões, os quais, por sua vez, eram os legítimos representantes
da norma culta.
Esse processo de uso da língua está presente nos manuais didáticos da
época, que enfatizam as habilidades de leitura, não só compostos por textos
literários mas também por textos informativos, jornalísticos, publicitários, ou seja,
exemplares de diversos domínios discursivos, além do acréscimo do exercício da
expressão oral simulando usos cotidianos. Devido a isso, a partir desse período,
inicia-se a polêmica sobre ensinar (ou não) gramática normativa na escola brasileira.
Na segunda metade de 1980, a teoria da comunicação começa a sofrer
críticas e perde apoio no contexto acadêmico, político e ideológico. Essa rejeição é

29

evidenciada pela eliminação das nomenclaturas “Comunicação e expressão” e
“Comunicação

em

língua

portuguesa”,

sendo

recuperada

a

denominação

“Português”, através de medida do então Conselho Federal de Educação, em
resposta aos protestos da área educacional.
Nessa época, acontece a redemocratização do país e começam a ser
divulgadas novas teorias do ensino de língua materna, desenvolvidas tanto nas
ciências linguísticas quanto na área de Psicologia da aprendizagem. Com essas
teorias, começam a ser debatidos novos caminhos para a disciplina de “Português”,
que, em algumas localidades, passa a ser chamada também de “Língua Portuguesa”
(doravante LP).
A primeira área de conhecimento que contribui nessa ressignificação do
ensino de língua materna é a Linguística; depois, a Sociolinguística; em seguida, a
Psicolinguística, a Linguística Aplicada, a Linguística Textual, a Pragmática e a
Análise do Discurso. Alguns estudos dessas áreas começam a chegar às escolas,
em 1990, em geral, aplicados ao ensino da LP, que sofre interferências
significativas.
Como exemplos dessas interferências, temos a nova concepção de
gramática, voltada tanto à língua escrita quanto à falada, e a de texto, leitura e
produção de textos. Sustentam essas concepções a compreensão dialógica de
língua(gem), vista como enunciação (não apenas como sistema nem como
instrumento de comunicação). Essa compreensão pressupõe as relações da língua
com aqueles que a utilizam, com o contexto em que é utilizada, com as variáveis
sociais e históricas de sua utilização.
Para Franchi (2006), o perfil de gramática que deve ser adotado na escola
corresponde ao estudo das condições linguísticas da significação. Trata-se de uma
resposta sistemática e, quanto possível, explícita, de que é fundamental, na
descrição gramatical, estudar a variedade dos recursos sintáticos expressivos,
colocados à disposição do falante ou do escrevente para a construção do sentido.
Conforme se vê, subjaz a esse perfil de gramática a concepção enunciativa
de língua(gem), a qual vem alterando, em sua essência, o ensino da leitura e da
escrita, que passam a ser vistas como processos de interação autor-texto-leitor,
consideradas as circunstâncias de enunciação e as práticas socioculturais
contemporâneas de uso da escrita. Atreladas a essas alterações também estão as
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atividades de desenvolvimento da linguagem oral, considerada como interação, em
que sentidos são produzidos por e para uma situação discursiva específica.
Quanto à segunda área de conhecimento que influenciou esse processo de
mudança, o embate se deu entre a Psicologia da Aprendizagem e uma nova teoria,
trazida pela Psicologia Genética e a Psicolinguística nela fundamentada, teoria que
se articula de maneira coerente com a concepção de língua como enunciação.
Dessa forma, essa nova teoria do processo de desenvolvimento da língua
materna, oral e escrita, soma-se às concepções de língua, de gramática e de texto,
passando a alterar o ensino da língua. Nessa perspectiva, o aluno passa a ser
considerado um sujeito ativo, que constrói habilidades e conhecimentos da
linguagem oral e escrita em interação com os outros e com a própria língua, objeto
do conhecimento, em determinadas circunstâncias de enunciação e no contexto das
práticas discursivas do tempo e espaço em que vive (SOARES, 1998).
Alinhado a esse processo, outro conceito igualmente importante para o ensino
de língua, que também se expressa a partir das reflexões de Bakhtin (2011), é o de
gênero discursivo. Para esse filósofo da linguagem, gêneros discursivos são
enunciados relativamente estáveis, elaborados de acordo com as variáveis de cada
situação de comunicação, nas mais diversas esferas de atividade humana.
Vale ressaltar que, na construção do gênero discursivo, uma variável
fundamental é a relação social que se tem com o outro, ou seja, a interação verbal.
Com efeito, na concepção dialógica de língua(gem), Bakhtin e Volochinov (2012, p.
113) asseguram que
Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da
palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em
relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim
e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoiase sobre o meu interlocutor.
[...] A compreensão é uma forma de diálogo; ela está para a enunciação
assim como uma réplica está para outra no diálogo. Compreender é opor a
palavra do locutor uma contrapalavra (BAKHTIN 2012, p.132).

Nesse sentido, a interação verbal remete a um contexto ativo e responsivo,
pois o domínio da enunciação forma uma réplica que corresponde a uma série de
construções de sentido no indivíduo. Dessa forma, compreendemos que diálogo,
réplica, construção da contrapalavra estão associados a variações, que pressupõem
as diferenças entre pessoas, textos ou grupos sociais. Nessa perspectiva,
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englobam-se, simultaneamente, as camadas textuais, intertextuais e contextuais. De
fato, tal como os formalistas, o Círculo de Bakhtin é sensível à especificidade dos
mecanismos textuais, mas, à diferença deles, recusa-se a dissociar esses
mecanismos dos processos sociais (STAM, 1992).
Isso posto, ratificamos que a concepção dialógica da língua(gem) tem sido
fundante no processo de ressignificação do ensino de LP no Brasil. Em consonância
com essa perspectiva, a partir da segunda metade dos anos 1980, começaram a ser
desenvolvidos, no Brasil, os Estudos de Letramento4, aporte teórico igualmente
importante para esse projeto de intervenção, conforme veremos a seguir.

3.2 ESTUDOS DE LETRAMENTO

O presente projeto de intervenção está alinhado às investigações que se
ocupam das práticas de leitura e escrita, analisadas à luz da concepção de
letramento desenvolvida por Kleiman (1995).
Para essa autora, letramento é um conjunto de práticas sociais que usam a
escrita, como sistema simbólico e como tecnologia, em contextos específicos, para
objetivos específicos. No Brasil, os estudos de letramento concretizam a união do
interesse teórico, a busca de descrições e explicações sobre um fenômeno, com o
interesse social ou aplicado. Isso nos mostra a relevância do letramento, por
exemplo, no contexto escolar, onde o ensino da leitura e da escrita deve ser
prioridade tanto para o entendimento teórico das disciplinas curriculares quanto para
o estabelecimento de relações entre o que se estuda na escola e os usos sociais da
escrita que são demandados pela sociedade grafocêntrica.
Ocorre que, embora o processo histórico de ensino de LP no Brasil tenha nos
evidenciado uma série de ressignificações, no contexto escolar, tradicionalmente, as
práticas permanecem “ensimesmadas”, ou seja, elas são desenvolvidas pelo
professor e seus alunos, na sala de aula e para a sala de aula. Por exemplo, os
alunos escrevem uma redação para o professor, o qual atribui uma nota a esse

4

Em 1986, foi introduzido, no País, o conceito de “letramento”, com a publicação da obra No mundo
da escrita: uma perspectiva psicolinguística, de Mary Kato.
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produto e o ciclo termina aí. Todavia, é possível alterar esse processo de ensinar e
aprender.
Um conceito que nos favoreceu a compreensão de que é possível
ressignificar práticas escolares de uso da escrita foi o de práticas de letramento de
Kleiman (2005). Para essa autora, prática de letramento é “[...] um conjunto de
atividades envolvendo a língua escrita para alcançar um determinado objetivo numa
determinada situação, associados aos saberes, às tecnologias e às competências
necessárias para sua realização” (KLEIMAN, 2005, p. 12).
Essa postura teórico-metodológica nos faz compreender que o trabalho com
leitura e escrita deve ter relevância social. É esse o pressuposto de nosso projeto de
intervenção, o qual aponta para a importância da realização de um processo de
ensino-aprendizagem de leitura e escrita que ultrapasse os limites da sala de aula.
Disso decorre a necessidade de tratarmos de outro conceito: o de projeto de
letramento, que, no entendimento de Kleiman (2000, p. 238), representa:
[...] um conjunto de atividades que se origina de um interesse real na vida
dos alunos e cuja realização envolve o uso da escrita, isto é, a leitura de
textos que, de fato, circulam na sociedade e a produção de textos que serão
lidos, em um trabalho coletivo de alunos e professor, cada um segundo sua
capacidade. O projeto de letramento é uma prática social em que a escrita é
utilizada para atingir algum outro fim, que vai além da mera aprendizagem
da escrita (a aprendizagem dos aspectos formais apenas), transformando
objetivos circulares como ‘escrever para aprender a escrever’ e ‘ler para
aprender a ler’ em ler e escrever para compreender e aprender aquilo que
for relevante para o desenvolvimento e a realização do projeto.

Nos projetos de letramento, há, segundo Tinoco (2008), um modelo didático
promissor para o almejado processo de ressignificação do ensino da escrita. Isso
porque tais projetos “visam a um trabalho envolvendo a leitura e a escrita a partir de
uma abordagem que permite abarcar os usos sociais da escrita na escola e fora
dela, assim como considerar o papel sociopolítico da esfera escolar junto a outras
instituições sociais” (OLIVEIRA, 2008).
Pensando na execução desse modelo didático, vimos que se coaduna à
perspectiva dos estudos do letramento o conceito de comunidade de aprendizagem,
qual seja
As comunidades de aprendizagem constituem um ambiente intelectual,
social, cultural e psicológico, que facilita e sustenta a aprendizagem,
enquanto promove a interação, a colaboração e a construção de um
sentimento de pertença entre os membros.
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Estas comunidades surgem como uma alternativa curricular aos modelos
tradicionais de ensino-aprendizagem, sob a forma de grupos
descentralizados de sujeitos que se auto-organizam em comunidades
funcionais e estáveis, e cuja meta principal é o apoio mútuo para o
desenvolvimento eficaz de atividades construtivas de aprendizagem.

(AFONSO, 2001, p. 429).
Esse conceito, por sua vez, alia-se, particularmente, a outro muito significativo
para o tipo de educação horizontal que desenvolvemos em nossa intervenção:
agente de letramento. Sobre ele, Kleiman (2006, p. 82) afirma que o professor como
agente de letramento é responsável pela inserção dos alunos nas práticas de
letramento em contexto escolar. Anos mais tarde, dando continuidade à reflexão de
agente de letramento, Tinoco (2008, p. 204) propõe uma ampliação desse conceito,
estendendo-o aos estudantes “[...] posicionar-se como um agente de letramento
implica desenvolver uma gestão de ensino-aprendizagem que reconheça os
estudantes também como agentes capazes de responder favoravelmente aos
desafios impostos pela vida e possivelmente administráveis pela escrita”.
De nossa parte, neste projeto de intervenção, estamos considerando como
agentes de letramento todos aqueles que colaboraram com esta pesquisa: a
professora-pesquisadora, os alunos do 9o ano A, o diretor da Escola João Guió, a
coordenadora geral, os coordenadores para apoio pedagógico, os professores de
Matemática e de Geografia, o auxiliar de Informática, o secretário de educação do
município de Arez/RN, o diretor do IFRN, a coordenadora do IFRN. Isso porque tais
profissionais desempenham papel importante nesta intervenção em atividades
relacionadas à escrita, dentro e fora da sala de aula, conforme veremos em capítulo
posterior.

3.3 ENSINO DA ARGUMENTAÇÃO

Na década de 1970, segundo Oliveira e Silva (2010), houve a inclusão de
redações em exames vestibulares. A implantação dessa medida tinha a intenção de
“solucionar” os problemas diagnosticados pelos professores na correção dos textos
de alunos que apresentavam um grau elevado de dificuldade na produção textual.
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Todavia, da mesma forma que a simples obrigação de escrever um texto em
um exame vestibular não capacita o escrevente, o ensino que se restringe à
estrutura composicional também não o faz.
Parece ser essa a denúncia de Clare (2005, p. 5):
Esqueceu-se, todavia, de que, para a melhoria da expressão de nossos
alunos, não basta o domínio da técnica de redação. Fazer uma boa
dissertação não consiste em estar ciente de que se devem utilizar quatro a
cinco parágrafos, sendo um de introdução, dois ou três de desenvolvimento,
um de conclusão, num espaço de vinte e cinco a trinta linhas. Urge, tãosomente, uma mudança de atitude do professor quanto às atividades de
produção textual de seus alunos e como avaliar essa produção.

Também na década de 1970, a Fundação Carlos Chagas (FCC) e o Instituto
de Estudos da Linguagem – Departamento de Teoria Literária (Pós-Graduação), da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), financiam uma pesquisa cujo objeto
de análise são os problemas mais recorrentes nas redações produzidas pelos
vestibulandos, entre eles, as provas de argumentação (as provas lógicas ou as
provas subjetivas ou morais). Esse estudo foi desenvolvido por Osakabe (1977), no
qual se atesta a fragilidade do raciocínio empreendido nos textos analisados.
Outra força que impulsionou a inserção do texto argumentativo nas aulas de
LP foi a publicação (e a divulgação em massa) dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) na década de 1990. Nos PCN, defende-se que o ensino de
argumentação não pode ser tomado apenas como uma competência para as
redações de vestibulares mas também como um exercício de cidadania que o
estudante deve ter para elaborar textos de circulação social, como o artigo de
opinião, por meio do qual ele pode expressar e defender pontos de vista,
compartilhar ou construir visões de mundo.
Para sinalizar a importância da inserção desse gênero na esfera escolar,
podemos citar também a criação, em 2002, do Prêmio Escrevendo o Futuro, pela
Fundação Itaú Social, com a intenção de estimular o ensino da escrita de estudantes
brasileiros. Nesse primeiro ano, os participantes – professores e alunos das 4a e 5a
séries do Ensino Fundamental – podiam escolher o gênero com o qual gostariam de
trabalhar: poesia, memórias literárias ou artigo de opinião.
Em 2007, tal Fundação associou-se ao Ministério da Educação (MEC) para
desenvolver esse projeto, que passou a se chamar Olimpíada Nacional de Língua
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Portuguesa (OLP). Isso acarretou várias mudanças. A principal delas foi a ampliação
da abrangência desse concurso nacional de escrita.
Em 2008, o prêmio passou a contemplar também escolas, professores e
alunos de 7a e 8a séries do Ensino Fundamental e de 2o e 3o anos do Ensino Médio.
A partir desse ano, a distribuição dos gêneros discursivos foi feita da seguinte forma:
4a e 5a séries concorreram com poesia; 7a e 8a, com memórias literárias; 2o e 3o
anos, artigo de opinião. A OLP vem ocorrendo com regularidade, sempre em anos
pares, e em todas as edições, conforme constatamos, o artigo de opinião esteve
presente.
Com isso queremos demonstrar as forças externas à sala de aula de
educação básica que vêm trazendo o artigo de opinião como um objeto de trabalho
de grande relevância. Considerando Osakabe (1977) como marco inicial, é
interessante observar que, quase 40 anos depois, pesquisas continuam a salientar a
fragilidade no desenvolvimento do raciocínio argumentativo dos estudantes
brasileiros, conforme consta em Lopes (2014). Nessa pesquisa, que trata do ensino
de textos argumentativos, a autora afirma que os próprios escreventes mencionam
ter dificuldades para assumir um posicionamento crítico diante dos temas abordados
na construção dos textos.
Reforçando a ideia mencionada por esses autores a respeito das aulas sobre
textos argumentativos, Lima (2015, p. 38) acrescenta:
[…] quando propomos o artigo de opiniâo como gênero de estudo e análise
nossa intenção não é formar jornalistas, escritores, cientistas, mas fazer
com que o aluno aprenda a se posicionar com clareza e autonomia, a ter
voz nas diversas situações de interação com as quais se deparará ao longo
de sua vida.

Cientes disso, para o nosso trabalho que reuniu o que aprendemos no
ProfLetras com o que aplicamos em sala de aula, iniciamos por conceituar esse
construto. Segundo Van Eemeren; Grootendorst; Kruiger (1987) apud Oliveira e
Silva (2010, p. 48): “[...] argumentação [...] se define como uma atividade social e de
natureza discursiva, na qual indivíduos que expressam pontos de vista divergentes
sobre um tema defendem suas posições com vistas ao convencimento de seus
interlocutores”, ou seja, argumentamos com a finalidade de obter a adesão de um
indivíduo ou de um grupo sobre uma opinião (favorável, contrária ou parcial) a
respeito de um assunto.
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O

aprofundamento

dos

estudos

sobre

o

ensino

da

argumentação

desencadeia, do âmbito enunciativo, a discussão de temas como a sequência
argumentativa, sobre a qual Liberali (2013, p. 27) afirma que
Em geral, o objeto da argumentação não é a verdade ou a falsidade da
asserção, mas opiniões, atitudes e comportamentos discutíveis. O objetivo
de uma argumentação é criar um sistema de convicções e atrair outros para
ele, isto é, convencer outros a mudarem seus pontos de vista. O
destinatário da argumentação serve como regulador do discurso, uma vez
que suas mudanças de atitude e/ou opinião deverão revelar se o efeito
pretendido pelo enunciador foi atingido por meio da argumentação. O lugar
social do discurso argumentativo depende do local onde os discursos
estejam sendo produzidos

Do extenso grupo de gêneros discursivos de sequência argumentativa,
destacamos o “artigo de opinião”, que vem ocupando posição de destaque em
variadas situações de comunicação e, particularmente, no tipo de concurso público
que nos interessa: o que dá acesso ao IFRN. Ocorre que, na produção de gêneros
dessa sequência, deve-se ter especial atenção, segundo expressam Fiorin e Savioli
(2002, p. 201):
[...] na escrita, tudo deve ser dito com muita clareza para que o leitor possa
compreender o que se quer dizer. Salvo em raríssimos casos, ninguém
escreve para si mesmo, mas para um interlocutor com a intenção definida
5
de persuadi-lo e de obter sua adesão prática, intelectual ou afetiva.
Partindo do pressuposto de que, na escrita, o interlocutor está ausente e
não pode fazer interrupções para obter esclarecimentos, o texto escrito
deve ser o mais autônomo possível não só no que diz respeito à clareza e à
quantidade de informações como, principalmente, no que toca aos
procedimentos argumentativos.

Isso posto, no ensino da argumentação que desenvolvemos com alunos do 9o
ano, priorizamos a leitura de textos argumentativos e a análise dos elementos
centrais: tema, recorte temático, problematização, tese, argumentos, conclusão.
Enfatizamos a estrutura dessa sequência, a construção do ponto de vista (de
aprovação, de concessão ou de refutação) e a qualidade dos argumentos. Para isso,
apoiamo-nos em Liberali (2013, p. 27), segundo a qual “[...] a estrutura discursiva do
argumentar é marcada pela estrutura exposta, principalmente, pela apresentação de
5

Para Koch (1996, p. 121), o ato de convencer “se destina a provocar a certeza através da evidência
pela razão (relações demonstrativas; implicação lógica entre as proposições), já o de persuadir se
utiliza de argumentos que podem levar a inferências (mas não há verdades absolutas). As relações
argumentativas dependem das intenções dos falantes e são sustentadas pelo princípio da
plausibilidade”.
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uma opinião que se quer apoiar e de razões que servem de justificativa para tal
opinião”.
Esses movimentos não são simples, posto que desfazem a compreensão do
“certo” e do “errado”. Na argumentação, pressupõe-se o plausível, ou seja, é
possível demonstrar-justificar uma tese e, em outro texto, refutar essa mesma tese
e, em um terceiro texto, construir uma posição mais concessiva, em que certos
argumentos de uma tese adversa são refutados, outros não. Isso é possível porque
parte-se de premissas (dados, fatos) que não poderiam ser admitidas sem se
admitir, também, esta ou aquela conclusão-asserção (ADAM, 2011).
Para aprofundar essa compreensão, abordamos, em nossas aulas, algumas
estratégias argumentativas que são usadas nos parágrafos de desenvolvimento e
dão

consistência

aos

argumentos

usados

pelo

escrevente,

tais

como:

exemplificação, comparação, confrontação, explicitação de dados quantitativos
desde que atrelados a fonte fidedigna, citação de autoridade, recorrência a fatos
históricos, relação de causa e efeito.
Essas

estratégias

podem

ser

conceituadas

como

o

conjunto

de

procedimentos e de recursos verbais utilizados pelo articulista para convencer o
interlocutor. No entanto, no ensino da argumentação, demonstrar as estratégias
argumentativas não é suficiente. É preciso salientar a importância de se saber
selecionar, criteriosamente, a estratégia mais adequada para cada situação
comunicativa. Por exemplo, a citação de um filósofo da linguagem que pode ser bem
fortalecedora em um trabalho na área da Linguística Aplicada, tal qual o nosso, pode
não ter valor quando se trata de um trabalho de ciências experimentais em que
dados quantitativos se revestem de força maior para comprovar determinadas
afirmações e se chegar a conclusões.
Outro tópico que tivemos o cuidado de explicitar, durante as aulas, foram os
mais recorrentes problemas de argumentação, que se devem evitar nos textos, tais
como: argumento ad hominem, generalização indevida, comparação indevida, falso
pressuposto, falso prognóstico, noção vaga e confusa, recurso a crenças pessoais,
uso de aforismos, apelo à autoestima do leitor, subjetividade excessiva.
Esse tópico foi particularmente importante, porque verificamos, nos textos dos
nossos alunos que, de forma geral, havia forte presença de generalizações
indevidas e de fragilidade na defesa de pontos de vista ora muito subjetivos, ora
ancorados em relações de causa e efeito que não se sustentavam, ora ancorados
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em “fórmulas prontas” ou clichês. Tudo isso sinaliza problemas ligados à
argumentação, que precisam ser tomados como objeto de trabalho em sala de aula.
Sendo assim, investimos bom tempo do trabalho em sala de aula alertando
para a não transformação de uma estratégia em problema de argumentação. Como
ilustração desse aspecto, podemos citar o uso da estratégia de argumentação pelo
exemplo, em que o escrevente utiliza um exemplo de cunho pessoal e íntimo para
tratar de um problema social, abrangente. Esse uso constitui um problema de
argumentação ao dar à afirmação geral um alcance que o caso particular não
permite. Observando por outro ângulo, pode-se afirmar também que as
generalizações indevidas destroem a argumentação baseada em fatos singulares
(FIORIN, 2015).
No processo de ensino-aprendizagem da argumentação, abordamos os
fatores citados anteriormente e, para completar, demos ênfase ainda aos
articuladores discursivo-argumentativos, os quais colaboram na progressão
discursiva de várias maneiras. Uma delas é o uso desses articuladores na
elaboração de perguntas que serão respondidas ao longo do texto. Conforme Koch
(2013, p. 131), eles funcionam como operadores que:
[...] articulam dois atos de fala, em que o segundo toma o primeiro como
tema, com o fim de justificá-lo ou melhor explicá-lo; contrapor-lhe ou
adicionar-lhe argumentos; generalizar, especificar, concluir a partir dele;
comprovar-lhe a veracidade; convocar o interlocutor à concordância etc.,
sendo, assim, responsáveis pela orientação argumentativa dos enunciados
que introduzem.

Dessa forma, entendemos a importância desses articuladores na orientação
argumentativa, já que fazem parte dos elementos responsáveis pela textualidade,
nos quais, além da progressão discursiva, estão inseridos coesão, coerência,
informatividade.
Aliados a esses elementos, no ensino que empreendemos com nossos alunos
do artigo de opinião, refletimos não apenas sobre a construção do texto mas
também sobre os critérios avaliativos como a obediência à estrutura argumentativa e
aos aspectos linguístico-enunciativos.
Dada a complexidade de ensinar a escrever contemplando os diferentes
planos textuais, lançamos mão de um conceito que aprendemos nas aulas do
ProfLetras e que nos parece muito caro para esse processo: o de gênero discursivo.
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Percebendo a variedade das “macroestruturas” por meio das quais os usos sociais
da língua se concretizam, no dia a dia, e que o emprego da língua se efetua por
meio desses usos, orais e/ou escritas, compreendemos que os gêneros discursivos
são RELATIVAMENTE estáveis e se constituem por três elementos: conteúdo
temático, estilo e estrutura composicional (BAKHTIN, 2011).
Outra concepção, que dá seguimento ao gênero, é a de texto, a qual Bakhtin
(2011, p. 307) define, de forma breve, como um dado primário de disciplinas e
pensamento das ciências humanas, ou melhor, o texto é, para esse autor, “[...] uma
realidade imediata, a única da qual podem provir essas disciplinas e esse
pensamento”.
Esclarecidos esses conceitos mais gerais, voltamo-nos para uma análise mais
detida do artigo de opinião: gênero discursivo opinativo e argumentativo, visto que
tem o papel de expor uma posição (favorável, contrária ou parcial) a respeito de um
determinado tema que circula na mídia, com a intenção de convencer o interlocutor
da validade de sua análise. Em outras palavras, “[...] um fundo discursivo
dialogizador, considerado de domínio do leitor, a partir do qual o articulista constrói o
seu acento de valor, que o leitor precisa reconstruir na sua reação-resposta”
(RODRIGUES, 2005).
Nesse sentido, o leitor de artigo de opinião, em geral, interessa-se por temas
polêmicos e atuais, buscando no articulista alguém que pode veicular (ou não) as
opiniões com as quais ele concorda. Para tanto, o leitor procura exemplares desse
gênero em suportes da multimídia, como jornais, revistas e portais de notícias da
internet.
Logo, esse gênero discursivo “nasceu” na esfera jornalística e vem sendo
utilizado também em concursos públicos de seleção de emprego e de vagas de
estudo em instituições públicas brasileiras, tais como as que oferecem acesso via
ENEM e/ou via seleção local a exemplo do que ocorre no IFRN.
Quanto à estrutura composicional, o artigo de opinião se compõe de (i) título;
(ii) assinatura do(s) escrevente(s); (iii) introdução, desenvolvimento e conclusão.
Porém, sabendo que o ensino dessa estrutura, em si, não leva à escrita qualificada
de artigos de opinião, abordamos em nossas aulas os elementos que poderiam
constar em cada parte do corpo do texto. No primeiro parágrafo (introdução),
apresentamos, preferencialmente, o tema, o recorte temático e a defesa de uma
tese explícita. Nos parágrafos de desenvolvimento, sustentamos a tese por meio de
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argumentos bem desenvolvidos, frutos de estratégias que convençam o leitor a
aderir à opinião demonstrada no primeiro parágrafo. Salientamos, por oportuno, que
esses argumentos ficam bem demarcados se cada um ocupar um parágrafo. No
parágrafo da conclusão, ratificamos a tese, podendo também sugerir uma solução
para o problema em questão, conforme vem sendo recorrentemente solicitado, por
exemplo, nas propostas de escrita do ENEM.
É evidente que esses aspectos são direções que podem ser seguidas pelo
escrevente (ou não), dada a RELATIVIDADE do gênero discursivo e também
dependendo da autonomia de escrita que ele apresentar. Todavia, verificamos que,
em nosso caso, com escreventes que ainda expressam pouca desenvoltura na
produção de textos argumentativos, a sistematização do ensino dos elementos
centrais da argumentação foi um ganho para eles e para nós, que antes não
havíamos alcançado essa importância.
Nessa perspectiva, confirmamos que gêneros complexos como o artigo de
opinião exigem uma prática intensa de escrita para desenvolver as competências
necessárias a escreventes experientes. E isso demanda ensino sistematizado e
tempo. Para tanto, segundo Oliveira (2010, p. 18): “[...] a revisão de textos, sendo
realizada como atividade recursiva e dialógica, não somente como mera correção
linguística, consiste em uma atividade de rever e retrabalhar o texto quantas vezes
se fizerem necessárias”.
Partindo desse pressuposto e dando continuidade ao ensino-aprendizagem
do artigo de opinião, após algumas leituras e tentativas de escrita e reescrita
individual desse gênero, redirecionamos nossas aulas para as sessões de (re)escrita
colaborativa, o que veremos, especificamente, no capítulo 5.
Essa escolha pela sessão de (re)escrita que, neste trabalho, foi consciente,
mas poderia ter sido feita anos antes se pensássemos haver uma relação direta
entre a publicação dos PCN, na década de 1990, e o trabalho em sala de aula. Essa
relação direta, porém, não existe. A ressignificação do trabalho em sala de aula
passa pela formAÇÃO do professor. Vivenciamos isso no ProfLetras.
De fato, do ponto de vista documental, os PCN vêm alertando os professores
de LP para o ensino da escrita focado na revisão do texto há anos. Não obstante,
essa atividade ainda é pouco desenvolvida na esfera escolar. Para ratificar a
relevância da revisão de texto na produção textual, os PCN (BRASIL, 1997, p. 51),
enfatizam que...
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[…] É preciso ser sistematicamente ensinada, de modo que, cada vez mais,
assuma sua real função: monitorar todo o processo de produção textual
desde o planejamento, de tal maneira que o escritor possa coordenar
eficientemente os papéis de produtor, leitor e avaliador do seu próprio texto.
Isso significa deslocar a ênfase da intervenção, no produto final, para o
processo de produção, ou seja, revisar, desde o planejamento, ao longo de
todo o processo: antes, durante e depois. A melhor qualidade do produto,
nesse caso, depende de o escritor, progressivamente, tomar nas mãos o
seu próprio processo de planejamento, escrita e revisão de textos. Quando
isso ocorre, pode assumir um papel mais intencional e ativo no
desenvolvimento de seus procedimentos de produção.

Em nossas aulas, verificamos que, de fato, o procedimento de revisar o
próprio texto não é comum entre os estudantes. Diante disso, tivemos de elaborar
estratégias de ensino que favorecessem a aprendizagem desse processo. Entre
elas, a análise da produção textual de uma aluna, seguindo a proposta de escrita do
exame de seleção 2014 do IFRN (Quadro 2), a qual requereu o gênero artigo de
opinião, e o desenvolvimento de sessões de reescrita colaborativa a partir dessa
produção. Essas atividades – mais dinâmicas e participativas – de prática de revisão
e (re)escrita possibilitaram ao grupo de alunos um olhar mais crítico diante do
próprio texto, assim como dos textos dos colegas (OLIVEIRA, 2010).
Por meio dessas sessões, os alunos tiveram oportunidade de anotar
comentários feitos pela professora-pesquisadora a respeito de aspectos relevantes
para a construção do texto argumentativo, como estratégias e problemas de
argumentação, bem como – eles próprios – passaram a oferecer contribuições de
aprimoramento do texto em análise. Além disso, vimos a necessidade de explicitar,
para o grupo, uma chave de correção (Quadro 3), que proporcionou uma reavaliação
do texto não só quanto à nota (preocupação constante entre os discentes) mas
também ao grau de importância de revisar as produções.
Essa atividade colaborativa refletiu em um maior interesse dos alunos na
participação das aulas, na realização de novas pesquisas sobre os temas em
questão e, consequentemente, em sugestões pertinentes aos textos refeitos
coletivamente, conforme veremos no capítulo de análise.
Portanto,

o

processo

de

refletir

sobre

o

ensino-aprendizagem

da

argumentação nos levou a algumas ressignificações conceituais e metodológicas,
que resultaram em ganhos significativos. Nesse capítulo, salientamos alguns que
operaram na reavaliação do nosso trabalho docente e, especificamente, no trabalho
sistematizado de ensinar a escrever textos argumentativos, considerando conceitos
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como: orientação argumentativa, estrutura da argumentação, elementos centrais do
texto

argumentativo,

estratégias

e

problemas

argumentativos,

estrutura

composicional do artigo de opinião. Além disso, procedimentos metodológicos
valiosos passaram a fazer parte da nossa prática nas aulas de LP, a exemplo da
releitura, da revisão e da reescrita colaborativa de textos produzidos em sala de
aula.
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4 METODOLOGIA
4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA
O projeto Ressignificando práticas de leitura e escrita de alunos do 9 o ano:
IFRN em foco foi realizado no período de fevereiro a dezembro de 2014. Esta
pesquisa é de natureza qualitativa porque, desde os primeiros passos, nosso
interesse esteve no estudo das práticas de escrita levando em conta os
componentes da situação em suas interações recíprocas (ANDRÉ, 2005).
Dentre as correntes de pesquisa qualitativa, este trabalho se identifica como
pesquisa-ação ou de intervenção. Para Corey (1953) apud André (2005, p. 31), esse
tipo de pesquisa se “[...] caracteriza como o processo pelo qual os práticos objetivam
estudar cientificamente seus problemas de modo a orientar, corrigir e avaliar suas
ações e decisões”. Em outras palavras, trata-se de uma investigação sistemática e
controlada desenvolvida pelo próprio pesquisador.
Como prova dessa perspectiva, temos este projeto de intervenção que
buscou a ressignificação do ensino de LP. Inicialmente, houve uma fase exploratória
em que os alunos do 9º ano A procuraram seus professores de Português e de
Matemática para se informarem sobre o processo seletivo do IFRN, tanto do
ProITEC quanto do Exame de Seleção 2015, pois desejavam se inscrever nesses
exames e concorrer às vagas oferecidas por esta reconhecida instituição. Isso nos
levou a redirecionar nossas aulas aos interesses desses alunos e buscar
mecanismos que favorecessem o ensino-aprendizagem de LP de acordo com os
conteúdos exigidos nesses processos seletivos.
Feita essa exploração inicial, ouvidos os interesses dos colaboradores,
passamos a tomar como base a análise das provas do ProITEC e dos exames de
seleção do IFRN, a fim de orientar as aulas na escolha dos conteúdos mais
frequentes nesses exames. Por meio dessa análise, percebemos que um dos
fatores essenciais para iniciarmos nosso estudo em sala de aula seria priorizar as
estratégias de compreensão textual. Isso ratifica, mais uma vez, que o ensino de LP
que se restringe à gramática está ultrapassado.
Esta pesquisa qualitativa construiu um plano de ação baseado nos objetivos
iniciais de investigar as relações sociais e conseguir mudanças em atitudes e
comportamentos da comunidade de aprendizagem envolvida nesse processo.
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Seguindo essa perspectiva, tanto a professora-pesquisadora quanto os demais
colaboradores envolvidos nesta pesquisa auxiliaram nas mudanças iniciais: ampliar
espaços de aprendizagem (sala de aula convencional, sala com equipamentos
eletrônicos, IFRN-campus Central); buscar apoio nas aulas de informática e em
outras atividades didáticas, razão por que outros agentes de letramento (além da
professora-pesquisadora) entraram em ação; diversificar materiais didáticos (provas
do PROITEC, exames de seleção do IFRN e exercícios de fixação). Todo esse
processo foi realizado por meio de um projeto de intervenção, em que constavam os
elementos supracitados, o que desencadeou geração sistemática dos dados, análise
fundamentada na literatura pertinente e relato de resultados (ANDRÉ, 2005).
Esse projeto também se caracteriza por estar inserido nas formas de
desenvolver pesquisa da Linguística Aplicada, pois utiliza métodos de investigação
de base interpretativista, de perspectiva situada, introspectiva, e com o uso de
diferentes instrumentos de pesquisa: provas do IFRN, textos lidos ou escritos pelos
alunos, fotografias e filmagens.
Esse método processual de pesquisa pode ser considerado mais adequado à
natureza subjetiva do objeto das Ciências Sociais. Para Moita Lopes (1996, p. 22), a
pesquisa introspectiva estuda os processos e estratégias subjacentes ao uso da
linguagem por meio da técnica do protocolo cujo objetivo é “[...] tornar acessíveis
esses processos e estratégias ao fazer o usuário pensar alto, isto é, relatar passo a
passo o que está fazendo ao desempenhar uma tarefa específica de uso de
linguagem”.
Essa técnica é evidenciada na metodologia desta intervenção por meio das
atividades desenvolvidas em sala de aula ou fora dela, tais como: as sessões de
reescrita, análises de provas, aula de campo.
Nesse sentido, esta pesquisa se insere na Linguística Aplicada, visto que: (i)
desenvolve um projeto de intervenção, logo tem natureza aplicada; (ii) focaliza a
linguagem do ponto de vista processual; (iii) apresenta natureza interdisciplinar e
mediadora; (iv) envolve formulação teórica e metodológica; (v) utiliza métodos de
investigação de base interpretativista (MOITA LOPES, 1996).
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4.2 OBJETIVOS (GERAL E ESPECÍFICOS) E QUESTÕES DE PESQUISA
Correspondendo a essas características, neste projeto de intervenção, as
perguntas que nos motivaram a buscar uma ressignificação de práticas de leitura e
escrita de estudantes do 9o ano que têm como foco o IFRN são: (1) Que ações
podem ser desenvolvidas com alunos do 9 o ano para ressignificar o ensino de
Língua Portuguesa? (2) Que implicações podem surgir da análise de provas de
seleção para o IFRN feita com os alunos? (3) Quais os efeitos de participar de
simulados com marcação semelhante a que consta no cartão de resposta? (4) Qual
a consequência de vivenciar uma aula de campo no IFRN? (5) Que competências
devem ser aprimoradas através deste projeto?
Isso posto, explicitamos que o objetivo geral deste projeto de intervenção é o
de ressignificar práticas de leitura e escrita de alunos de 9 o ano por meio de um
projeto de letramento que pretende favorecer a esses alunos a obtenção de
melhores resultados nos exames de seleção do IFRN. Tendo em vista o alcance
desse objetivo geral, selecionamos três objetivos específicos.


Aprimorar práticas de leitura e escrita dos participantes por meio de
exercícios, simulados, aulas motivacionais que tratassem da história do IFRN
e demais demandas provenientes no desenvolvimento do projeto.



Participar dos simulados com provas e gabaritos similares aos exemplares
oficiais.



Avaliar, junto com os alunos, que avanços foram empreendidos, que pontos
mereciam ser reforçados e que ações podiam ser desenvolvidas para a
obtenção do objetivo de aprovar o maior número de alunos do 9º ano A da
EMJG na seleção 2015 do IFRN.

4.3 GERAÇÃO DE DADOS
Para realizar cada etapa deste projeto de intervenção, inicialmente, fizemos
uma exposição dos dados gerais dele por meio de uma reunião com o Coordenador
Geral da Secretaria de Educação, o Secretário responsável, o Diretor e profissionais
da equipe pedagógica da EMJG, a fim de conseguirmos apoio nas atividades que
desenvolvemos com os alunos, principalmente, nas de extraclasse.
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Em seguida, em sala de aula, apresentamos o projeto também para a turma
envolvida. Feito isso, reunimos nosso corpus inicial: as provas de Língua
Portuguesa, do processo seletivo do IFRN, aplicadas no período entre 2011 e 2014.
Com relação às aulas, foram ministradas com auxílio de recursos
audiovisuais, tais como aparelho multimídia, computador, retroprojetor, CD, DVD.
Algumas aulas foram gravadas em áudio e em vídeo para posterior reflexão quanto
às estratégias utilizadas e aprimoramento do processo.
Durante as aulas, foram discutidos os conceitos e as atividades mais
recorrentes nas provas de Língua Portuguesa na seleção do IFRN. Para tanto, um
mapeamento geral dessas provas foi feito (ver apêndices D, E, F, G, H, I e J). Nesse
mapeamento, constatamos que a compreensão de textos assume um espaço de
grande centralidade, pois representa a maioria das questões.
Vinculadas a esses textos, constam questões de coesão, inferência,
estilística, morfologia, sintaxe, intertextualidade, além de questões que envolvem
aspectos de interdisciplinaridade, tais como a leitura de gráficos com dados
demográficos, o que requer correlações entre Língua Portuguesa, Matemática e
Geografia, por exemplo.
Já a prática de escrita, aparece apenas na segunda avaliação de cada ano.
Em 2014, ocorreu no mês de novembro, que correspondeu ao Exame de Seleção
2015. Essa prática requereu do candidato à atenção ao tema, contextualizado em
toda a prova, e às coordenadas presentes na proposta de escrita desse exame.
Para conseguir atingir todos esses pontos, avaliações contínuas, orais e/ou
escritas, individuais e/ou coletivas foram aplicadas. No dia 10 de junho, foi aplicado
o primeiro simulado; o segundo, no dia 20 de agosto, que também valeu dez pontos.
Este seguiu o padrão do Exame de Seleção 2014 (ANEXO H): vinte questões
objetivas e uma questão discursiva (Quadro 2). O objetivo da aplicação dos
simulados é que eles puderam aproximar os candidatos dos exames de seleção
2015 do IFRN, ao qual concorreram às vagas oferecidas por essa instituição.
Na continuidade do processo de análise de provas, os dados nos mostraram
a probabilidade de o gênero artigo de opinião ser escolhido para o exame de
seleção 2015 do IFRN, assim como foi no exame de seleção de 2014, tendo em
vista os três anos anteriores e consecutivos em que os gêneros carta argumentativa
(2011 e 2012) e carta do leitor ao editor (2013) se repetiram na proposta de
produção textual.
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Dessa forma, aprofundamos nossas aulas sobre argumentação, com ênfase
no gênero artigo de opinião, desenvolvendo o conceito de “opinar”; a definição do
gênero discursivo em estudo, o público-alvo, as características linguísticoenunciativas, a estruturação e o estudo de textos neste gênero, a fim de iniciar o
trabalho de prática de escrita e, consequentemente, o de reescrita colaborativa.
Nesta pesquisa, a diferença é que focalizamos a reescrita como etapa de
aprendizagem, o que não se considera na seleção do IFRN, dadas as peculiaridades
desse concurso público.
Outro ponto de grande relevância para a execução deste projeto foi o
acompanhamento dos alunos na obtenção dos documentos necessários para a
inscrição no PROITEC e na seleção do IFRN, bem como a comprovação destes no
recebimento do material didático ofertado pelo ProiITEC. Pensamos que não cuidar
dessa parte poderia significar a exclusão de um grupo considerável de estudantes;
logo, inserimos tal parte no processo educativo de que o projeto se revestiu.
Vale salientar que tais ações só se realizaram devido ao acordo feito com a
SEME de Arez/RN, antes do início do ano letivo, de que o diretor da escola
encaminharia os ofícios para essa Secretaria conforme as necessidades desta
pesquisa, que incluiu a viabilização de transportes, não só para as atividades já
citadas como também para uma aula de campo no IFRN e para a realização das
provas do ProITEC 2014 e do Exame de Seleção 2015.
Figura 6 – Aula de campo ao IFRN – Campus Natal-Central

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora (2015).
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Uma ação adicional para estimular os participantes a se dedicarem ao
ingresso no IFRN foi uma aula de campo até o campus Natal-Central. Para tanto,
enviamos uma carta ao diretor-geral do referido campus do IFRN (Apêndice A), a fim
de que fosse autorizada essa aula de campo. A resposta a essa carta foi dada em
forma de correio eletrônico (Anexo A) pela Profa. Luzimar Barbalho, responsável
pela marcação da visita no campus Natal-Central.
Sendo assim, a aula foi realizada no dia 30 de julho de 2014, na qual os
alunos assistiram à palestra da supracitada professora. Nesse evento de letramento,
tiveram a oportunidade de conhecer a estrutura física dessa instituição em pleno
funcionamento e foram informados que, caso ingressassem no IFRN, eles poderiam
obter incentivos como bolsa-auxílio, cursos de línguas, de teatro, esportes,
tratamentos odontológico, médico, psicológico, entre outros. Essa aula de campo foi
registrada por meio de gravações e fotografias.
Tais aspectos favoreceram o enfrentamento da seleção e da concorrência
pelas vagas do IFRN com a obtenção de melhores resultados. A possibilidade de
uma aprovação pode transformar a vida desses alunos, pois o ensino técnico
integrado do IFRN oferece melhores possibilidades nos campos acadêmico e
profissional, visto que, ao formar um tecnólogo, previamente ocorrem os estágios
dos alunos em empresas ou indústrias, e muitos deles já saem empregados antes
mesmo de receberem o diploma.
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5 ANÁLISE

A análise dos dados deste projeto de intervenção se organiza em três eixos.
O primeiro culmina com a produção de um mapeamento das provas do ProITEC e
exames de seleção de 2011 a 2015. O segundo se volta para a análise do texto
produzido por uma aluna do 9o ano como resposta à proposta de produção do
Exame de Seleção 2014, que utilizamos como simulado para os alunos. O terceiro
focaliza as versões que advêm das sessões de (re)escrita colaborativa.

5.1 MAPEAMENTO DAS PROVAS (2011 A 2015)
No projeto de letramento desenvolvido, começamos por analisar as provas do
ProITEC (2011.1, 2011.2, 2012.1, 2012.2, 2013 e 2014) e as dos Exames de
Seleção (2014, 2015 e 2015 - vagas complementares), correspondentes ao período
entre julho/2011 e fevereiro/2015. Nelas, encontramos desde os gêneros discursivos
presentes e suas respectivas sequências textuais até os aspectos gramaticais,
semânticos, estilísticos e pragmáticos contidos nas questões.
A análise de cada prova foi representada neste trabalho por meio de tabelas e
gráficos (ver Apêndices D, E, F, G, H, I, J, K e L). Diante desses dados, pudemos
ressignificar nossa prática de leitura e escrita, pois houve uma mudança no nosso
próprio olhar. Antes desse processo, partíamos do pressuposto de que a gramática
ocupava um lugar importante, no entanto verificamos que a maioria das questões se
concentra na área da compreensão textual. Para validar essa pressuposição,
analisamos um conjunto de nove provas.
Na prova do ProITEC 2011.1(Anexo B), observamos que 73% das questões
objetivas estão direcionadas para a compreensão textual, as quais se focaram nas
competências de leitura como as inferências por pressuposição e semântica,
intencionalidade linguística e pragmática, além das informações localizadas e leitura
de gráficos e dados demográficos; 13% corresponderam às de coesão textual
(referências morfológicas, semânticas, sintáticas e fonológicas); 7% à de morfologia
(processo de formação de palavras) e 7% à de semântica (sinonímia).
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Na segunda prova do ProITEC 2011 (Anexo C), quanto às questões objetivas,
40% corresponderam às de compreensão textual, com informações localizadas nos
textos, análise comparativa, multimodalidade, pragmática, coesão e progressão
discursiva, além das análises do tema voltadas à inferência por pressuposição e à
intertextualidade; 20% às de coesão textual (referências morfológicas e semânticas),
20% às de sintaxe focadas nas funções das orações subordinadas substantivas, nas
concordâncias nominal e verbal e no uso das vírgulas para separar termos
sintáticos; 6% à de semântica (sinonímia); 7% à de morfologia (processo de
Formação de Palavras) e 7% à de estilística (variação linguística). A questão
discursiva orientou o aluno para a produção do gênero discursivo “relato de opinião”,
de sequência textual “narrativa”, seguindo os critérios de correção exigidos pela
Equipe ProITEC.
Na primeira prova do ProITEC 2012 (Anexo D), 46% das questões objetivas
equivaleram às de compreensão textual com informações localizadas, leitura de
dados demográficos, inferência por pressuposição e análises comparativas voltadas
à intertextualidade; 27% às de coesão textual (referencial, semântica, morfológica,
fonológica, gêneros discursivos e sequências argumentativas e injutivas); 6% à de
semântica (sinonímia), 7% à de morfologia (processo de formação de palavras), 7%
à de sintaxe (uso das vírgulas na separação de termos sintáticos) e 7% à de texto
(características do gênero discursivo “artigo de opinião”).
Na prova do ProITEC 2012.2 (Anexo E), 40% das questões objetivas
corresponderam às de compreensão textual marcadas pelas inferências por
pressuposição, informações localizadas, leitura de gráficos e características da
sequência textual localizada e sua estrutura composicional; 27% de coesão textual
(referencial, semântica e morfológica), 20% às de sintaxe (sujeito, regência nominal
e pontuação), 6% à de morfologia (processo de formação de palavras) e 7% à de
ortografia (acentuação gráfica). Para a questão discursiva, foi determinado ao
candidato a produção do gênero “entrevista” seguindo as orientações e critérios da
Equipe do ProITEC.
Na prova do ProITEC 2013 (Anexo F), 40% das questões objetivas foram
referentes às de compreensão textual nos aspectos da leitura como inferência por
pressuposição, informações localizadas nos textos presentes e no contexto histórico
e geográfico; 20% às de morfologia (processo de formação de palavras, classe de
palavras e modos verbais); 13% às de coesão textual (referencial e progressão
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discursiva); 13% às de sintaxe (termos da oração e emprego da vírgula na
separação de orações subordinadas, de coordenadas e de termos sintáticos); 7% à
de semântica (sinonímia) e 7% à de texto (gênero discursivo).
Na prova do Exame de Seleção 2014 (Anexo G), vimos que 35% das
questões objetivas equivaleram às de compreensão textual, inseridas nas
competências

de

leitura

como

as

inferências

por

pressuposição,

as

intencionalidades linguísticas e das linguagens verbal e não verbal, além das
informações localizadas nos textos presentes; 20% às de sintaxe (emprego da
vírgula, orações subordinadas, função do QUE e a ordem direta do período), 15% às
de coesão textual (referencial, morfossintática e de quantitativos), 15% às de
Semântica (sinonímia de adjetivo, de verbo e de conjunção), 5% à de morfologia
(classes gramaticais), 5% à de ortografia (acentuação gráfica) e 5% à de texto
(características quanto ao gênero, sequência ou elementos centrais do texto). Na
prova discursiva, os candidatos receberam orientações e critérios para a produção
de um “artigo de opinião” (ver QUADRO 2 – Proposta de escrita).
Na prova do ProITEC 2014 (Anexo H), 46% das questões corresponderam às
de compreensão textual e apresentam estratégias de leitura como inferência por
pressuposição, intencionalidade linguística, informações localizadas nos textos e
dados demográficos; 20% às de coesão textual (referencial e progressão discursiva);
13% às de sintaxe (pontuação e emprego dos parênteses); 7% à de semântica
(sinonímia); 7% à de morfologia (classe de palavras) e 7% à de texto (gênero
discursivo). Vale salientar que essa prova fez parte do processo seletivo do ProITEC
para o qual preparamos nossos alunos. Por isso, derivou o simulado do 3º bimestre,
visto que parte deles não puderam se inscrever nesse programa por já terem
estudado em escolas da rede privada.
No Exame de Seleção 2015 (Anexo I), as questões objetivas foram divididas
em 40% de compreensão textual voltadas a inferências por pressuposição,
intencionalidade linguística, informações localizadas e características de gênero,
sequência, elementos centrais e variantes linguísticas; 20% de semântica
(sinonímia); 15% de morfologia (advérbio, conjunção subordinativa e função do
QUE); 10% de sintaxe (sujeito e orações coordenadas/subordinadas); 5% de coesão
textual (referencial); 5% de estilística (variação linguística) e 5% de texto (gênero
discursivo). Quanto à questão discursiva, determinou-se ao candidato a produção de
um “artigo de opinião”, seguindo as orientações e critérios contidos nessa avaliação.
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Tal prova fez parte do processo seletivo em que nossos alunos se inscreveram na
disputa pelas vagas do IFRN, por isso ela foi revisada também em fevereiro, dando
continuidade à preparação do novo processo seletivo de 2015, correspondente às
vagas complementares, no nosso caso, às do campus de Canguaretama.
A última prova analisada correspondeu ao Exame de Seleção 2015 – vagas
complementares (Anexo J) que apresentou os seguintes dados: 35% de
compreensão

textual

com

inferências

por

pressuposição,

intencionalidade

linguística, informações localizadas nos textos e características quanto ao gênero, à
sequência, ao tema e à linguagem verbal e não verbal; 20% de coesão textual
(referencial e semântica, progressão discursiva); 15% de semântica (sinonímia);
10% de estilística (variação linguística); 10% de texto (gênero discursivo e sequência
textual); 5% de sintaxe (função do QUE) e 5% de morfologia (locuções adjetiva,
adverbial e conjuntiva). Quanto à questão discursiva, o candidato produziu um
“artigo de opinião” seguindo as orientações e os critérios contidos na avaliação.
De acordo com essa análise de gráficos, com dados percentuais, referentes
às questões contidas nas provas de LP dos processos seletivos entre 2011 e 2015
do IFRN, entendemos que o ensino tradicional voltado para as questões gramaticais
descontextualizadas não condiz com concursos como o do IFRN. Os dados apontam
para a ênfase em compreensão textual e para a necessidade do ensino de
estratégias de leitura: localização de informações, intencionalidade linguística,
pragmática, pressupostos, subentendidos, aspectos relativos à multimodalidade, à
intertextualidade, à construção da ideia principal do texto e da relação com o
conhecimento prévio.
Quanto a essas estratégias de compreensão leitora, é possível dizer que
nosso foco nessa ressignificação foi chamar a atenção dos alunos para os
propósitos implícitos (pressupostos, subentendidos) e explícitos (informações
localizadas no texto de sentido literal) da leitura, para os conhecimentos prévios
relevantes para o conteúdo em questão, para o fundamental em detrimento do trivial,
para a revisão e a recapitulação periódica e a autointerrogação, para a elaboração e
a prova de inferências como interpretações, hipóteses e previsões e conclusões
(SOLÉ, 1998).
Dessa forma, pudemos relacionar os conteúdos mais frequentes contidos
nessas avaliações para o ensino-aprendizagem da turma do 9o ano A da Escola
Municipal João Guió – Ensino Fundamental e Médio durante o ano de 2014,
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voltados, essencialmente, para a prática de leitura. Dentre as principais
competências requeridas nessas avaliações, salientaremos duas: a leitura, o
reconhecimento de gêneros discursivos diversos e os tipos de coesão textual:
referencial, morfológico, sintático, semântico.
Outro ponto recorrente nas provas analisadas entre 2011 e 2014 foram as
atividades com gramática contextualizada e direcionada à organização do período e
das orações coordenadas e subordinadas e

seus respectivos conectivos

(articuladores discursivo-argumentativos), que auxiliam nos fatores de textualidade,
como a coesão e a progressão. Esse ponto também foi bastante explorado por nós
tanto nos textos escritos individualmente quanto no processo de reescrita
colaborativa, em que elencamos um gênero argumentativo específico: o artigo de
opinião.

5.2 ANÁLISE CRÍTICA DO EXAME DE SELEÇÃO 2014

O estudo das seis provas iniciais (Anexos C, D, E, F, G e H) também deu
respaldo para a aplicação de um simulado de Língua Portuguesa, para o qual
utilizamos a prova do Exame de Seleção 2014 do IFRN, em que constam 20
questões objetivas e traz como proposta de escrita a produção de um artigo de
opinião.
Outro aspecto relevante no processo de aprendizagem desta intervenção foi o
uso de um gabarito (Anexo B) durante os simulados, semelhante ao que contém no
Cartão de Respostas do IFRN. Observamos que nossos alunos não conheciam esse
elemento e tal erro na marcação os prejudicaria, pois perderiam a questão que não
fosse marcada conforme as exigências do concurso. Com base nessa possibilidade,
treinamos a marcação do gabarito, “pintando a bolinha dentro do limite estipulado”
com caneta esferográfica transparente azul ou preta, correspondente à letra que
indica uma única opção correta.
Vale salientar que, anteriormente a 2013, os alunos da rede pública inscritos
no ProITEC se submetiam a duas provas, em duas etapas, elaboradas pela Equipe
ProITEC, que traziam práticas de escrita como o relato (em 2011) e a entrevista (em
2012). Em 2013, houve uma mudança no Edital: as provas aplicadas aos alunos
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inscritos no ProITEC continuaram a ser feitas em duas etapas, mas da seguinte
forma: a primeira, uma prova elaborada pela Equipe ProITEC (assim como antes)
destinada aos alunos que cursaram integralmente o ensino fundamental (de 1 o a 9o
ano) em escolas públicas. A segunda, o exame de seleção na forma integrada, junto
aos alunos da rede pública e particular.
Tendo em vista que os exames de seleção anteriores elencaram a produção
de gêneros argumentativos, como a carta argumentativa (2011 e 2012); a carta do
leitor (2013); e o artigo de opinião (2014), percebemos a tendência para a escrita de
gêneros da ordem do argumentar. Por isso, durante o processo de ensinoaprendizagem desta pesquisa, priorizamos o estudo do gênero “artigo de opinião”,
apostando na probabilidade de repetição desse gênero no Exame de Seleção 2015,
conforme houve com o gênero “carta argumentativa” em anos anteriores. Isso se
comprovou na realidade, como mostram as análises supracitadas dos exames para
20156.
Quanto aos resultados do primeiro simulado (Anexo H) aplicado na turma do
9o ano A (26 alunos), não foram tão bons: 14 alunos obtiveram o percentual entre
20% e 45% da prova objetiva; 05 alunos fizeram entre 50% e 65%; apenas 03
alunos, entre 70% e 80%. Levando em consideração que, nessa prova, havia 20
questões objetivas e uma discursiva, pudemos concluir que, pelos resultados dos
alunos nas questões objetivas, estariam classificados no exame de seleção do IFRN
08 alunos da EMJG, correspondendo a 30,76% da turma, pois obtiveram média igual
ou superior a 50% da avaliação. Ocorre que nossos alunos nunca haviam, antes
disso, se submetido a um exame no padrão IFRN tampouco feito preenchimento de
gabarito. Logo, até essa prática teve de ser considerada como parte do processo e
foi avaliada, posteriormente, em grupo.
Em seguida, transcrevemos a proposta de escrita referente à questão
discursiva da prova de LP para o Exame de Seleção 2014 (Anexo H).

6

o

Ao prepararmos os alunos do 9 ano para a prova discursiva do IFRN, nós alertamos o grupo para a
importância da argumentação também no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
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Quadro 2 – Proposta de escrita
Os textos dessa prova focalizam o tema da beleza. Para atingir o padrão de beleza, imposto
ao longo dos tempos, as pessoas fazem qualquer tipo de sacrifício, dando mais importância à
aparência física do que à própria saúde. Os avanços tecnológicos e o culto exagerado do
corpo trouxeram à tona as cirurgias plásticas, juntamente com as inúmeras dietas. Em
contrapartida, surgem as “doenças da beleza”, como a bulimia e a anorexia. Prova de que a
vaidade continua tendo alto preço.
Com base nos textos desta prova e em seu conhecimento prévio, redija um Artigo de
Opinião sobre o tema: A ditadura da beleza. Assuma um posicionamento em relação ao
tema proposto, desenvolva argumentos para sustentar seu ponto de vista e apresente uma
conclusão. Por fim, escreva um título original para seu texto e assine-o com o pseudônimo
“Belarmino Bonito”.
ORIENTAÇÕES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO
Ao redigir sua resposta, use caneta esferográfica azul ou preta,
identifique-se apenas no local indicado, use o nome sugerido no
assinar seu texto, use as informações presentes na prova, sem,
desta avaliação, e não faça desenhos e/ou marcas na Folha
discursiva.

escreva com letra legível,
comando da questão para
no entanto, copiar trechos
de Resposta da questão

Será penalizado o candidato que, em sua produção textual, desrespeitar os direitos humanos.
Lembre-se de que seu texto será avaliado, levando-se em consideração os seguintes critérios:
a) produção do gênero textual proposto no comando da questão;
b) uso da variedade linguística adequada ao gênero textual solicitado;
c) abordagem do tema proposto no comando da questão;
d) uso adequado de elementos responsáveis pela textualidade (coesão, coerência,
informatividade e progressão).
Fonte: IFRN. Disponível em: <portal.ifrn.edu.br/ensino/processos-seletivos/tecnico-integrado/examede-seleção-2014/>. Acesso em: 2 ago. 2015.

De acordo com a proposta de escrita, o candidato deve seguir as orientações
e os critérios de correção. Para tanto, o escrevente precisa conhecer as
características do gênero discursivo em questão; fazer uso da variedade linguística
(neste caso, a norma culta), observar a estrutura argumentativa, os elementos
centrais da argumentação, além dos fatores de textualidade. Sendo assim, para a
correção dos textos argumentativos derivados desse simulado, elaboramos uma
chave de correção7 que corresponde às exigências do IFRN e às necessidades do
ensino e aprendizagem da argumentação.
Por meio dessa chave, mostramos aos alunos a relevância não só de se
conhecer os elementos centrais da argumentação, indicando o uso adequado de
cada um deles de acordo com a estrutura argumentativa, mas também chamamos
7

Essa chave de correção é fruto da experiência que tivemos nas aulas de Prática de Leitura e
Escrita-II, no primeiro semestre de 2013, na Escola de Ciência e Tecnologia (ECT) da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
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atenção para os aspectos linguístico-textuais. Além disso, explicamos o que significa
tangenciamento, fuga do tema e do gênero discursivo proposto.
Quadro 3 – Chave de correção


Parágrafo introdutório: tema + RT + tese explícita = 2,0
Parágrafo introdutório: tema + RT + tese implícita = 1,0
Parágrafo introdutório: apenas RT = 1,0



Argumentos = 2,0 para cada
Argumento pouco desenvolvido = 1,0
Argumento que não respalde a tese = 0,0



Conclusão (ratificando o raciocínio empreendido) = 1,0



Aspectos linguístico-textuais: concordâncias, regências,
paragrafação, coesão, coerência, escolhas lexicais = 3,0



Observações:

pontuação,

ortografia,

Ausência de título: perde 1,0
Tangenciamento: 2,0 (no máximo)
Fuga do tema ou do gênero: zero

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora (2015).

Quanto à distribuição de pontos na chave de correção, percebemos que 70% da
nota correspondem aos elementos centrais da argumentação e 30% correspondem
aos aspectos linguístico-textuais. Isso porque o fator primordial da correção dos
textos argumentativos são as características do gênero e da sequência em questão,
em vez de aspectos ortográficos e gramaticais.
A seguir, expomos um texto produzido por uma aluna do 9 o ano. Esse texto é
resultante da atividade discursiva do simulado aplicado (Anexo H).

57

5.2.1 ARTIGOS DE OPINIÃO
Figura 7 - TEXTO 1 (versão 1)
Quem vem primeiro “BELEZA OU SAÚDE”
“Belarmino Bonito”
As pessoas hoje em dia, ligam mais na aparência do que na sua saúde, elas tem que saber que
a beleza não é tudo, muitas tem até doenças
que as levam a pensar que estão gordas e elas param a te de se alimentar, para ter um corpinho perfeito.
Na antiguidade os gregos eles valorizavam
mais o corpo, para terem um físico perfeito. Já hoje
em dia não, fazem tudo pela peleza.
Quanto mais procuram ficar perfeitas, mais
correm algum risco de ter doenças, por exemplo,
anorexia e bulimia.
Consideramos que a beleza nem sempre é tudo que uma pessoa precisa, se querem ficar magras, que tenham uma alimentação saúdavel,
mais que não deixem de comer.

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora (2015).

Observamos que a aluna tentou entrar na polêmica acerca do tema “ditadura da
beleza”, proposto na prova de seleção do IFRN 2014, além disso desde o título
“Quem vem primeiro: beleza ou saúde” até estratégias argumentativas como “Na
antiguidade, os gregos valorizavam mais o corpo” e “anorexia e bulimia” já
demonstravam uma tentativa da construção da contrapalavra. Porém, não utiliza
argumentos consistentes para convencer o interlocutor, pois os argumentos
apresentados, mesmo contendo estratégias como fatos históricos (“Na antiguidade,
os gregos...” linha 11), comparação (“...ligam mais na aparência do que na sua
saúde” linhas 5 e 6), exemplificação (“anorexia e bulimia” linha 16) e relação de
causa/efeito (“Quanto mais procuram ficar perfeitas, mais correm algum risco de ter
doenças” linhas 14 e 15), foram pouco desenvolvidos. Além disso, o texto apresenta
problemas de argumentação, tais como generalizações indevidas (“As pessoas”
linha 5, “fazem tudo” linha 13) e noções vagas (nos dois parágrafos de
desenvolvimento).
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Quanto à estrutura do gênero em questão, a escrevente apresenta um título
correspondente à problematização: “Quem vem primeiro: BELEZA OU SAÚDE?”. Na
Introdução, apresenta o tema (beleza), o recorte temático (ditadura da beleza) e a
tese implícita de que a saúde deve vir antes da beleza, por isso no parágrafo de
conclusão foi ratificada a ideia de que saúde é uma prioridade em relação à beleza.
Em cerca de 70% dos textos escritos pelos 26 alunos dessa turma, ocorreram
problemas de argumentação. Isso se explica devido a duas possíveis circunstâncias.
A primeira é a de que os estudantes colaboradores desta pesquisa estão
trabalhando o gênero discursivo “artigo de opinião” pela primeira vez e, antes do
simulado, tiveram apenas uma prática de escrita nesse gênero contendo os mesmos
critérios da prova do exame de seleção 2014 do IFRN (Anexo H), porém
apresentando outro recorte temático. A segunda é a de que esse exame traz – como
textos motivadores – exemplares de gêneros discursivos variados (artigo informativo,
notícia e charge) com o mesmo recorte temático (ditadura da beleza), mas nenhum
deles é o gênero discursivo requerido na proposta de produção textual.
Possivelmente por isso, houve uma tendência desses alunos de seguir o modelo
de “artigo informativo” apresentado no caderno de provas. Esses aspectos
demonstraram que, com a repetição dessa prática de escrita, a turma obteve
melhores resultados.
Como continuidade desse processo, nas cinco aulas seguintes, foi realizada uma
sessão de reescrita a partir do texto 1 – versão 1, o qual serviu de exemplo para a
reescrita colaborativa (AFONSO, 2001). Para tanto, nas duas primeiras aulas,
mudamos para a sala de aparelhos audiovisuais e, com o auxílio do aparelho
multimídia, foi feita a revisão desse texto e observados nele as estratégias
argumentativas utilizadas pela aluna e os problemas de argumentação (citados
anteriormente); além de inadequações gramaticais, como concordância e regência
(“elas tem que saber” linha 6), ortografia (“a te” linha 9) e (“mais” em vez de mas na
última linha), acentuação (“saúdavel” linha 19), pontuação (“Quem vem primeiro
‘BELEZA ou SAÚDE’” no título) e de impropriedades quanto a elementos
responsáveis

pela

textualidade,

especificamente

coesão

(“os

gregos

eles

valorizavam” linha 11 e o excesso do que linhas 6, 8, 17, 18, 19, 20) e a progressão
discursiva quando a aluna cria no leitor uma expectativa com a pergunta lançada no
título e não responde à problematização.
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Também foi demonstrada a possibilidade de fundamentar melhor os argumentos,
aproveitando de forma adequada elementos dos textos presentes no caderno de
provas, sem que houvesse plágio parcial nem total de fragmentos dos textos da
prova; bem como uma pesquisa feita pela turma na sala de informática juntamente
com o professor de informática que colaborou na eficiência da busca ao tema
abordado na proposta de escrita, com a finalidade de obter novos argumentos e
suas respectivas estratégias, os quais foram utilizados na sessão de reescrita, com
base na sustentação da tese já defendida pela aluna no texto 1 - versão1.
Figura 8 - TEXTO 1 (versão 2)
1

5

10

15

Quem vem primeiro: beleza ou saúde?
Belarmino Bonito
O homem vive numa sociedade em que o padrão de beleza costuma ser mais
valorizado do que a saúde. Isso pode acarretar no ser humano consequências graves como
doenças ou procedimentos que o levem à morte.
Para seguir a ditadura da beleza no século XXI, as mulheres fazem de tudo para
emagrecer, desde as dietas rápidas até as cirurgias de risco como lipoaspiração e
abdominoplastia. Com isso, elas tentam se aproximar do corpo perfeito que veem nas modelos
das revistas de circulação pelo país e se esquecem de que muitas delas já chegaram a falecer
por adquirirem doenças como a anorexia e a bulimia.
Há também pessoas que sofrem de um distúrbio chamado transtorno disfórmico
corporal, descrito pela Associação Americana de Psiquiatria em 1987. Esses indivíduos
desejam um corpo perfeito, pois arriscam a vida submetendo-se a um número excessivo de
cirurgias plásticas.
Portanto, podemos afirmar que a beleza nem sempre é tudo que as pessoas precisam.
Se quiserem ficar magras, podem aderir a uma alimentação saudável sem deixar de comer.
Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora (2015).

A versão 2 do texto 1 foi desenvolvida na sala de palestras, onde há um
quadro-branco maior que os das salas de aula. Isso ajudou na produção de um novo
texto. Tal construção foi coletiva, resultante do diálogo da turma em sala de aula.
Esse processo gerou estratégias didáticas importantes, como releitura e pesquisa
sobre as consequências da ditadura dos padrões de beleza, ambas realizadas pelos
alunos.
Quanto aos avanços da versão 2, em comparação com o texto anterior, temos
que, logo na introdução, houve a explicitação da tese: as consequências negativas
de se valorizar mais a beleza do que a saúde (linhas 3, 4, 5). Depois, apresentaram
argumentos um pouco mais desenvolvidos que na versão anterior, visto que agora
eles tentam convencer o leitor por meio de justificativas plausíveis, como as cirurgias
de risco e as doenças provenientes da obsessão pelo padrão de beleza.
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No texto, as estratégias argumentativas utilizadas foram as exemplificações
“lipoaspiração e abdominoplastia” (linhas 7 e 8), “anorexia e bulimia” (linha 11),
“transtorno disfórmico corporal” (linhas 12 e 13), com a informação da fonte
fidedigna “Associação Americana de Psiquiatria” (linha 13), seguida do ano da
descrição desse distúrbio (1987); a relação de causa/efeito “o padrão de beleza
costuma ser mais valorizado do que a saúde. Isso pode acarretar no ser humano
consequências graves” (linhas 3 e 4); e a comparação “elas tentam se aproximar do
corpo perfeito que veem nas modelos das revistas de circulação” (linhas 8 e 9).
Porém, embora tenha havido esse avanço, o argumento ainda ficou pouco
desenvolvido.
Em se tratando dos problemas de argumentação, houve correção de
generalizações “muitas delas” (linha 9) e “Há também pessoas” (linha 11). No
entanto, ainda se encontra generalização indevida “as mulheres fazem de tudo para
emagrecer” (linhas 6 e 7) e noção vaga da informação contida no terceiro parágrafo
quanto ao transtorno disfórmico corporal.
Vale ressaltar que o título em forma de pergunta significou uma resposta a partir
da defesa da tese pela saúde, sustentada pelos argumentos e ratificada no
parágrafo da conclusão, o que oferece maior qualidade à progressão discursiva.
Isso posto, vemos que entre a versão 1 e a 2 há ganhos significativos:
construção de estratégias argumentativas que oferecem plausibilidade ao texto e
progressão discursiva mais bem definida. Porém, ainda há problemas que suscitam
um novo trabalho de reescrita.
O fato de decidirmos fazer textos coletivos derivados do texto 1 – versão 1
implicou consequências quanto ao processo de reescrita, visto que a segunda
versão do texto 1 representou uma reescrita fiel da primeira versão. Contudo, a
continuidade desse processo, com o aproveitamento de novas informações e ideias
trazidas pelos alunos, acarretou a elaboração de um novo texto, o que chamamos
de texto 2 – versão 1, embora tenhamos seguido a mesma proposta de escrita.
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Figura 9 - TEXTO 2 (versão 1)
1

5

10

15

Qual é o preço da beleza?
Belarmino Bonito
O padrão de beleza do século XXI tem levado as pessoas a cometerem atos pouco
racionais em relação a seu próprio corpo para se sentirem aceitas pela sociedade. Elas são
influenciadas pela mídia a se tornarem magras, com cabelos alisados e rostos afinados.
Homens e mulheres passaram a frequentar academias, salões de beleza e clínicas de
estética a fim de atingirem a perfeição. Segundo o Sebrae - SP, existem, aproximadamente, 81
mil empreendedores individuais (EI) formalizados no estado de São Paulo em atividades
relacionadas à beleza. Isso demonstra que a aparência é um dos fatores mais relevantes entre
os humanos.
Há também quem sofra de um distúrbio chamado transtorno disfórmico corporal,
descrito pela Associação Americana de Psiquiatria em 1987. Esses indivíduos querem obter um
corpo perfeito a qualquer custo, pois arriscam a vida submetendo-se a várias cirurgias
plásticas.
Portanto, os cidadãos devem se conscientizar de que não é preciso chegar as últimas
consequências para seguirem a atual ditadura da beleza.
Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora (2015).

Esse texto é de autoria coletiva, seguindo os parâmetros da sessão de
reescrita anterior. Essas versões foram desenvolvidas com a colaboração dos
alunos e de efeito também avaliativo. Isso foi incentivando ainda mais a participação
da turma à medida que percebiam os textos reconstruídos e melhorados em cada
versão, o que estimulou a procura e a discussão de novos problemas a serem
solucionados nos textos pelos alunos. Quanto à questão da reescrita colaborativa,
Barbeiro (1999, p. 77) compreende que “a colaboração da escrita de um texto
constitui uma via para a explicitação das ideias dos alunos, para a descoberta de
novas possibilidades e a consciencialização das características do texto escrito”.
Retomando a análise do texto 2 – versão 1, apesar de seguir a mesma
proposta de escrita do simulado do 1º bimestre, o texto não apresenta tese nem
problematização iguais.
O título “Qual o preço da beleza?” sugere as consequências que algumas
pessoas sofrem para seguirem o padrão estético atual, gerando a polêmica que
deveria ser discutida no texto. A Introdução apresenta o tema (beleza), o recorte
temático (ditadura da beleza) e a tese explícita (há pessoas que cometem atos
pouco racionais em relação ao seu próprio corpo).
O primeiro argumento foi desenvolvido por meio de estratégias como o dado
estatístico (81 mil empreendedores individuais investiram em atividades relativas à
beleza, linhas 9 e 10) com fonte fidedigna (Sebrae – SP), retirado da própria prova,
conforme sugerido nas aulas sobre o estudo da argumentação. O segundo
argumento foi pouco desenvolvido e repetido do texto 1 – versão 2, já que foi um
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argumento retirado das pesquisas que os alunos fizeram para o estudo do tema e
pertinente ao texto 2. Na conclusão, a tese foi comprovada (não é preciso chegar às
últimas consequências para seguir a atual ditadura da beleza).
Quanto aos problemas de argumentação, houve generalizações: “O padrão
de beleza tem levado as pessoas...” (linha 3); “homens e mulheres passaram...”
(linha 7); e a problematização lançada no título não foi respondida, fragilizando a
progressão discursiva.
Figura 10 - TEXTO 2 (versão 2)
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Valorização da beleza
Belarmino Bonito
O homem é um ser social que está subordinado às regras da beleza ainda ditadas pela
mídia em pleno século XXI, o que o torna refém da aparência. Tais normas induzem as
pessoas a ficarem magras, com cabelos lisos e sem fios brancos, rostos e narizes afinados,
seios avantajados, além das unhas sempre pintadas, formando uma representação do belo e
da higiene pessoal. Mas a que preço?
Tanto as mulheres quanto os homens passaram a frequentar cada vez mais os salões
de beleza, as academias e as clínicas de estética para atingirem o modelo de perfeição.
Segundo o Sebrae-SP, existem 81 mil empreendedores individuais (EI) formalizados no estado
de São Paulo em atividades relacionadas à beleza. Isso comprova a procura incessante dos
brasileiros pelo padrão estético ideal.
Há também aqueles que sofrem de um distúrbio denominado transtorno disfórmico
corporal que foi descrito pela Associação Americana de Psiquiatria em 1987. Esses indivíduos
almejam obter um corpo perfeito a qualquer custo, pois arriscam a própria vida submetendo-se
a muitas cirurgias plásticas.
De acordo com o exposto, os cidadãos devem se conscientizar de que não é preciso
chegar às últimas consequências para seguir a ditadura da beleza, que os aprisiona ao mundo
da imagem humana estereotipada.
Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora (2015).

Para essa versão, foi feita uma análise comparativa pelos alunos em relação
a anterior intitulada “Qual o preço da beleza?” que sugere a problematização e ajuda
na progressão discursiva. No entanto, julgamos ser melhor um título que
apresentasse uma forma nominal, por isso mudamos para “Valorização da beleza”,
que sinaliza o recorte temático e privilegia o gênero discursivo, pois evoca um
raciocínio mais analítico como visto durante as aulas sobre argumentação.
Na Introdução, foi apresentado o tema (beleza), o recorte temático
(valorização da beleza) e a tese explícita (a ditadura da beleza torna o homem refém
da aparência). Também foi lançada uma pergunta no final do 1 o parágrafo “Mas a
que preço?” (linha 7), iniciando por um articulador discursivo-argumentativo, e
indicando a problematização que, no texto 2 – versão 1, foi sugerida no título.
Contudo, logo na primeira linha, houve uma generalização: “O homem é um ser
social que está subordinado às regras da beleza” (linha 3).
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No segundo parágrafo (desenvolvimento), houve o acréscimo de uma nova
estratégia argumentativa de relação de causa/efeito: “Isso comprova a procura
incessante dos brasileiros pelo padrão estético ideal.” (linhas 11 e 12) em relação à
estratégia anterior em que foi utilizado apenas o dado estatístico (já comentada no
texto 2 – versão 1). Também houve uma mudança com a expressão “tanto os
homens quanto as mulheres” (linha 8), mas permaneceu a generalização. No 3 o
parágrafo, assim como no segundo, ocorreu a repetição dos argumentos, sem o
acréscimo de desenvolvimento que justificaria corretamente a problematização.
Na conclusão, a tese foi ratificada: “a ditadura da beleza aprisiona o ser
humano a sua imagem estereotipada” (linhas 18 e 19).
Sendo assim, podemos dizer que houve alguns ganhos do texto 2 – versão 1
para a versão 2, tais como: a pergunta lançada no final da introdução que cria no
leitor uma expectativa de resposta, confirmando a progressão discursiva, e a
apresentação de uma nova estratégia que dá maior plausibilidade ao texto. Todavia,
ainda existiam problemas a serem solucionados numa próxima versão, como a
persistência das generalizações indevidas e dos argumentos pouco desenvolvidos,
principalmente com a repetição do terceiro parágrafo; além da problematização não
ter sido respondida em nenhuma versão do texto 2, comprometendo a progressão
discursiva.
Devido a isso, após uma aula em que revisamos os problemas citados, os
alunos realizaram uma atividade, em duplas. Nela, continham os parágrafos em que
persistiam as generalizações, a fim de que fossem identificadas e substituídas no
texto. Outra questão foi elaborada com pergunta “Mas a que preço?”, relacionando-a
às consequências trazidas pela busca da estética ideal, para obtermos respostas
mais adequadas. Após a revisão desses exercícios e a discussão desses
problemas, pudemos partir para a versão seguinte com elementos novos e
plausíveis no processo da reescrita.
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Figura 11 - TEXTO 2 (versão 3)
Valorização da beleza
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Belarmino Bonito
Na sociedade em que vivemos, algumas pessoas estão subordinadas às regras da
beleza ainda ditadas pela mídia em pleno século XXI, o que as tornam reféns da aparência.
Tais normas induzem os cidadãos a ficarem magros, com cabelos lisos e sem fios brancos,
rostos e narizes afinados, seios avantajados, além das unhas sempre pintadas, formando uma
representação do belo e da higiene pessoal. Mas a que preço?
A maioria da população passou a frequentar cada vez mais os salões de beleza, as
academias e as clínicas de estética para atingirem o modelo de perfeição. Segundo o SebraeSP, existem 81 mil empreendedores individuais (EI) formalizados no estado de São Paulo em
atividades relacionadas à beleza. Isso comprova a procura incessante dos brasileiros pelo
padrão estético ideal.
Há também aqueles que sofrem de um distúrbio denominado transtorno disfórmico
corporal que foi descrito pela Associação Americana de Psiquiatria em 1987. Esses indivíduos
almejam obter um corpo perfeito a qualquer custo, pois arriscam a própria vida submetendose a cirurgias plásticas variadas, podendo parar nas mãos de especialistas inescrupulosos
que se aproveitam da situação para ganhar mais dinheiro dos pacientes que não enxergam a
realidade dos fatos nem investigam o passado dos cirurgiões e quando não morrem nas
mesas de cirurgias, saem deformados devido aos erros médicos.
De acordo com o exposto, os cidadãos precisam se conscientizar de que não é
necessário chegar às últimas consequências para seguir a ditadura da beleza, que os
aprisiona ao mundo da imagem humana estereotipada.
Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora (2015).

A discussão da atividade realizada em grupo e a participação dos alunos nas
sessões de reescrita demonstraram a vontade deles de aprender e o interesse em
produzir um texto melhor.
Para começar a análise, o título sugerido “Valorização da beleza” prioriza as
formas nominais, aproximando-se mais dos textos argumentativos, visto que está
intimamente relacionado ao recorte temático.
Na introdução, estão presentes o tema (beleza), o recorte temático
(valorização da beleza) e a tese explícita, desfavorável ao tema e marcada pelo
verbo “tornar” (a ditadura da beleza torna algumas pessoas reféns da aparência);
além da pergunta lançada no fim do parágrafo (“Mas a que preço?” linhas 7 e 8). O
encadeamento desses elementos favoreceu a progressão discursiva e demonstrou
que os escreventes focalizaram a polêmica em destaque “Mas a que preço?”. Nesse
mesmo parágrafo, também foi retirada a generalização (“Na sociedade em que
vivemos, algumas pessoas estão subordinadas às regras da beleza”, linhas 3 e 4).
No segundo parágrafo, foi resolvido o problema da generalização (“A maioria
da população” linha 9) e mantido o argumento e suas estratégias, já citados na
versão anterior. No terceiro parágrafo, repetiu-se o argumento e a estratégia
comentada nas outras versões, porém foi bem desenvolvido, com o aparecimento de
uma nova estratégia de causa/efeito (“podemos morrer nas mesas de cirurgias ou
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sair deformadas devido a erros médicos” linhas 20 e 21), o que estabeleceu uma
ligação com a problematização (Qual o preço da beleza?), que foi usada como título
no texto 2 – versão 1 e promoveu a progressão discursiva.
Por fim, na conclusão, houve a ratificação da tese (“a ditadura da beleza
aprisiona os cidadãos ao mundo da imagem estereotipada” linhas 23 e 24) e uma
troca semântica entre os termos “devem” (versão anterior) por “precisam” (linha 23
da versão final) e “preciso” (versão anterior) por “necessário” (linha 24 da versão
final), o que causou uma maior adequação ao texto do ponto de vista da
modalização.
Diante dos fatos apresentados, podemos afirmar que houve um crescimento
na escrita dos alunos ao relacionarmos as versões desde a inicial até a final, pois
foram se aproximando cada vez mais do gênero discursivo artigo de opinião e
conseguiram entrar na polêmica acerca do tema proposto. Ademais, assumiram um
ponto de vista fundamentado em argumentos plausíveis, proporcionando uma
escrita com mais poder de argumentação.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ressignificação proporcionada por este projeto de intervenção, que mirava,
inicialmente, práticas de leitura e escrita focadas no processo seletivo do IFRN,
acabou por transformar, mais amplamente, nossa própria prática docente e nossa
forma de entender a construção do conhecimento.
Isso ocorreu porque, ao focalizar o processo seletivo do IFRN, passamos a
alargar o campo de ação de nossas aulas de Língua Portuguesa, saindo da restrição
do conteúdo curricular listado para o 9o ano (em si) e partindo para práticas sociais
de uso da escrita de gêneros discursivos diversos (o artigo de opinião foi apenas UM
deles) em que o conteúdo curricular apareceu, mas sempre em função de usos
sociais.
A consequência disso é que nossas aulas passaram a responder a outros
parâmetros. Não se tratava de priorizar conceituações, segui-las de exemplificações
e encerrá-las com um exercício de fixação, conforme ocorre no ensino tradicional.
Ensinamos e aprendemos, por meio de atividades colaborativas, dentro e fora da
esfera escolar. Desenvolvemos análise de provas, sessões de (re)escrita, aulas de
campo... E, nessas atividades, contamos com a participação de diversos agentes de
letramento. Foi um processo muito rico que, de fato, ressignificou não apenas
práticas de leitura e escrita mas também nossas concepções de professor, aluno,
construção do conhecimento. Dito isso, retomemos as perguntas que nortearam esta
intervenção.
Nossa primeira inquietação foi: (1) que ações podem ser desenvolvidas com
alunos do 9o ano para ressignificar o ensino de Língua Portuguesa? Podemos
afirmar que o modelo didático do projeto de letramento favoreceu ações inovadoras,
tais como o acompanhamento de todo o processo de seleção do IFRN, desde a
obtenção dos documentos necessários, passando pela adesão dos alunos à
inscrição até o resultado final. Em prol disso, muitas atividades foram voltadas a
essa perspectiva, o que mobilizou não só a EMJG mas também a SEME de Arez, no
intuito de apoiar essas atividades dentro e fora do âmbito escolar, no que diz
respeito ao transporte e ao gasto com material, entre outras ações. Dentre essas
atividades, também estão a análise de provas feita entre professora e alunos, a
aplicação de simulados com marcação de gabaritos e sessões de reescrita, além de
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uma aula de campo ao IFRN. Dessa forma, demonstramos que houve ganhos no
ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa, visto que os alunos passaram a se
interessar mais pelas leituras e pesquisas de temas atuais e polêmicos que
colaboraram na escrita de vários textos, ao longo do projeto, havendo atenção
especial para a argumentação e para o artigo de opinião. Esse envolvimento com as
aulas foi motivado, inicialmente, pela vontade de ser aprovado no IFRN; porém, ao
longo do processo, fomos nos convencendo da importância da leitura e da escrita
em nossas vidas. Estamos, de fato, mergulhados em mundo de escrita, e esse
projeto deixou clara essa imersão.
O segundo questionamento está relacionado ao primeiro, já que corresponde
a um tipo de atividade colaborativa entre as desenvolvidas: (2) que implicações
podem surgir da análise de provas de seleção do IFRN feita COM os alunos? A
análise das seis provas iniciais, em conjunto com os alunos, significou o
compartilhamento de dúvidas, normalmente, a respeito da compreensão textual e do
reconhecimento

dos

gêneros

discursivos

nessas

provas

contidos.

Esse

procedimento desencadeou a leitura de textos aos quais os alunos não estavam
habituados, como os gráficos ou a análise de opções que, vistas de forma
superficial, poderiam ser tidas como muito parecidas ou até equivalentes. No
entanto, havendo apenas uma opção como correta em cada questão objetiva, a
leitura de cada uma precisava ser muito refinada, e isso foi exercitado COM os
alunos, e não por eles tampouco para eles. Essa competência requerida por provas
de concursos implicou um crescimento significativo na leitura do grupo. Portanto, a
discussão dessas provas favoreceu o ensino-aprendizagem da leitura, em seus
vários aspectos, de competências e de aplicação de estratégias, voltados para
questões

com

informações

localizadas,

inferências,

intertextualidade,

intencionalidade linguística, variedade, multimodalidade, além da coesão referencial,
da sinonímia, da pragmática e de outros elementos textuais e gramaticais.
A terceira indagação foi proveniente dessas atividades no que se referiam a
avaliações: (3) quais os efeitos de participar de simulados com marcação
semelhante a que consta no cartão de resposta? Esses simulados responderam a
dois objetivos centrais: (i) avaliar a compreensão dos conteúdos estudados a partir
das provas; (ii) aproximar os estudantes do evento de letramento que representa o
processo seletivo do IFRN. Vivenciar, em sala de aula, a prática pela qual passariam
no exame de seleção favoreceu (e muito!) o desempenho dos alunos. Nessa
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vivência, um aspecto importante foi a marcação de resposta na folha de gabarito.
Por meio do ensino sistematizado dessa marcação, tivemos o intuito de treinar os
alunos já que não havia essa prática nas avaliações da nossa escola. Por isso,
houve uma dificuldade inicial por parte dos alunos que marcavam mais de uma
opção de resposta no gabarito ou pulavam uma questão errando as marcação das
seguintes. Contudo, nos simulados posteriores, houve menos falhas, pois os alunos
já estavam mais atentos e aprenderam como fazer a marcação corretamente. Um
exemplo disso é que, nas provas do ProITEC 2014 e dos Exames de Seleção 2015,
não houve um aluno sequer que tenha relatado erros no procedimento de marcar o
Cartão de Respostas do IFRN. A experiência nos mostrou que essa marcação
também deve ser objeto de estudo. Porém, ela parece ser “naturalizada” em
diversas situações. Talvez seja esse um dos problemas que nossos alunos
enfrentam na Prova Brasil, por exemplo, para a qual não há qualquer preparação.
Outra pergunta que nos moveu foi: (4) qual a consequência de vivenciar uma
aula de campo no IFRN? Essa aula foi realizada no campus Natal-Central e teve a
intenção de motivar os alunos, a fim de que estudassem mais para uma possível
aprovação nesse reconhecido estabelecimento de ensino. Isso funcionou bem, pois
expandimos a concepção de “espaço de aprendizagem”. Afinal, aprendemos e
ensinamos dentro e fora da sala de aula. Além disso, tivemos a oportunidade de
mostrar a importância da escrita em práticas sociais, como a carta enviada ao
diretor-geral do IFRN do campus de destino para permitir nossa visita; o e-mail de
resposta encaminhado pela funcionária do IFRN para marcar o dia dessa aula; o
ofício encaminhado pelo diretor da escola ao secretário de educação, a fim de que
viabilizasse o transporte; o pedido de autorização enviado aos pais dos alunos para
participarem dessa aula de campo. As ações de conhecer o IFRN de Natal, assistir a
palestras de professores do IFRN e a vídeos institucionais encantaram os
estudantes. De fato, essa aula os incentivou a se empenharem mais nas tarefas
propostas em nossas aulas.
E, por fim, nos perguntamos: (5) que competências devem ser aprimoradas
através deste projeto? Para responder a esse questionamento, pensamos em um
projeto de letramento que trouxesse a nossos alunos ações inovadoras, por meio
das quais trabalhamos não só as competências abordadas no cotidiano da sala de
aula, como as questões de conteúdo e o cumprimento das atividades mas também o
incentivo para obter o conhecimento teórico adquirido e as tarefas cumpridas por
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meio de estímulos externos, a exemplo dos referentes às aulas de campo
realizadas. Muitos aspectos diferenciados surgiram das aulas que desenvolvemos.
Salientaremos apenas alguns. O primeiro foi o maior interesse no processo de
ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa, tendo em vista que os alunos
percebiam um fim específico para ele: sucesso na seleção do IFRN. O segundo foi a
compreensão construída COM ele (e não para eles) que esse sucesso exige
dedicação aos estudos. Logo, determinadas competências devem ser aprimoradas,
tais como: estratégias de leitura e de escrita de gêneros mais complexos, como
artigo informativo, tirinha, gráfico, letra de canção, quadro comparativo, charge,
relato de opinião, artigo de opinião, entrevista, carta do leitor, carta argumentativa,
notícia, verbete. O terceiro foi derivado da análise do conjunto de provas, que
sinalizou a importância, maior a cada seleção, do discurso argumentativo.
Consequentemente, a apropriação de técnicas de argumentação, o estudo das
estratégias e dos problemas mais recorrentes, o reconhecimento da estrutura
composicional de gêneros da ordem do argumentar (em especial, do artigo de
opinião) passaram a compor as aulas, e, para os estudantes, havia razões para essa
inserção de conteúdos. Nesse processo, debates a partir de pontos de vistas
divergentes sobre um só tema foram fundamentais. Após esses debates, a
construção do texto escrito colaborativo, marcando as diferenças entre o oral e o
escrito, levaram-nos a sessões de (re)escrita muito produtivas. Nessas sessões, em
função de um aprimoramento da escrita, compreendida como processo (e não como
produto acabado), parte das aulas foi dedicada aos aspectos linguístico-textuais e
ortográficos. Essas questões não perderam espaço nas nossas aulas, portanto.
Foram realocadas em função de algo maior. Isso é prova de ressignificação.
Por oportuno, vale ressaltar ainda que esse projeto não teve como fim
principal a aprovação dos alunos no IFRN. Se assim o fosse, os números de
aprovados e de reprovados seriam o termômetro da qualidade (ou não) deste
trabalho. Na verdade, o IFRN foi tomado como um horizonte (possível, mas
concorrido) a partir do qual buscamos desenvolver, em nossas aulas, atividades de
escrita que não se restringiam à perspectiva escolar.
Com isso, em todo o trabalho desenvolvido, perseguimos o objetivo de
ressignificar práticas de leitura e de escrita de estudantes do 9 o ano da Escola João
Guió, com vistas à participação deles em ações mediadas pela escrita que se
desenvolvem dentro e fora da sala de aula.
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Esse procedimento trouxe vários ganhos, conforme já explicitamos. Porém,
um deles extrapola todos os já comentados. Trata-se do amadurecimento pessoal e
profissional que decorreu da experiência de os alunos elaborarem textos nos
simulados e nas sessões de reescrita; depois, passarem esses textos pela avaliação
do grupo (professora e colegas em sala de aula); reescreverem colaborativamente
esses textos, discutindo as melhores estratégias argumentativas e os problemas a
serem evitados e, no final, se submeterem a uma prova de produção textual do IFRN
e, consequentemente, a avaliadores externos.
De nossa parte, o amadurecimento profissional se deve, em boa parte, pela
conclusão de que não precisamos carregar nos ombros o processo de ensinoaprendizagem. Participar de uma comunidade de aprendizagem, desenvolver
práticas colaborativas de leitura e de escrita, estudar junto com os alunos o discurso
argumentativo, pesquisar com eles temas da atualidade: tudo isso é instigante e nos
mostra como ensinar e aprender podem ser diferentes do tradicional.
Em decorrência dos estudos compartilhados, percebemos que a turma do 9 o
ano “A” se sentiu mais confiante para participar do processo seletivo do IFRN. Dos
26 alunos, um total de 21 alunos foram inscritos nos campus Natal-Central,
Parnamirim e Canguaretama. Desses alunos, 11 passaram pelo ProITEC e os outros
10 não tiveram direito ao programa por já terem estudado em escolas da rede
privada.
Na divulgação do resultado das provas objetivas, nossos alunos obtiveram
entre 6 e 16 acertos em Língua Portuguesa. Nesse mesmo período, também foi
divulgada a lista de habilitados para correção da prova discursiva, na qual tivemos
11 alunos habilitados. Mais adiante, houve a divulgação do resultado das provas
discursivas da primeira seleção de 2015. Em seguida, o IFRN divulgou a lista dos
aprovados no Exame de Seleção 2015: três alunos foram aprovados.
Tal aprovação gerou a expectativa de outros alunos da turma também serem,
em processo seletivo futuro, aprovados, o que gerou mais interesse em
reescreverem artigos de opinião e em revisarem as provas a que se submeteram no
processo de seleção.
Com isso, podemos concluir que este projeto de intervenção trouxe resultados
muito significativos no que tange a aprovações na seleção do IFRN, mas foi
principalmente importante por desenvolver a compreensão da importância das
práticas de leitura e de escrita na vida em sociedade, inclusive em um processo
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seletivo que pode mudar o futuro desses estudantes. Não à toa alguns alunos que
não conseguiram aprovação já estão nos procurando para que possam assistir a
nossas aulas, visando ao enfrentamento do processo seletivo do IFRN 2016.
Findo esse processo, ressignificadas as práticas e ressignificados os agentes
de letramento – professora, estudantes e demais colaboradores –, pretendemos nos
dedicar às próximas investidas que, juntos, poderemos desenvolver.
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APÊNDICE A - PLANO GERAL DE ATIVIDADES

Projeto de Letramento: Ressignificando práticas de leitura e de escrita de alunos
do 9º ano: IFRN em foco.
Escola Municipal João Guió (Arez).
MARÇO A DEZEMBRO DE 2014
Prof. Dra. Glícia Azevedo Tinoco (professora-orientadora)
Profa. Ana Suely Coelho de Souza (professora-pesquisadora)
1. Reunião com a professora-orientadora e a professora-pesquisadora do
projeto sobre a ressignificação de leitura e escrita nele aplicado, tendo em
vista as exigências dos exames de seleção do IFRN.
2. Compartilhamento das metas e das etapas do projeto com os colaboradores:
secretário de educação do município, diretor da escola, professores e alunos.
3. Adesão dos professores de Matemática e História para que eles também
colaborem no projeto com os conteúdos sugeridos pelo ProITEC.
4. Análise das provas anteriores do ProITEC, entre 2011 e 2014, com os alunos
em sala de aula.
5. Elaboração de planilhas para observar os conteúdos mais frequentes nas
provas anteriores que promoveram o planejamento das aulas.
6. Aulas motivacionais que tratam da história do IFRN e vídeos institucionais que
apresentam relatos de vida de egressos nessa instituição.
7. Inscrição dos alunos no ProITEC.
8. Ofício encaminhado pela escola para a Secretaria de Educação solicitando
transporte para levar os alunos a Central do Cidadão a fim de que adquiram
os documentos exigidos pelo IFRN.
9. Ofício encaminhado pela escola ao Secretário de Educação solicitando
transporte para levar os alunos ao campus Natal-Central a fim de
comprovarem a documentação exigida pela instituição e receberem o material
didático do ProITEC.
10. Aplicação de simulados para a geração de dados.
11. Correção dos simulados.
12. Motivação para os estudos por meio de uma aula de campo.
13. Envio de uma carta para o Diretor Geral do IFRN, campus Natal-Central,
solicitando a autorização de uma aula de campo.
14. Confirmação da instituição por e-mail com marcação de data e horário para a
escola.
15. Exposição dos objetivos da aula de campo para diretor e coordenadores da
escola.
16. Ofício encaminhado pela escola do município para a Secretaria de Educação
correspondente, solicitando o ônibus escolar para aula de campo.
17. Reunião do diretor com os professores da escola para decidirem quais destes
poderão acompanhar a professora-pesquisadora na aula de campo,
auxiliando os alunos do 9º ano.
18. Organização da turma para aula de campo (data, horário, objetivos,
autorização da diretoria do IFRN, disponibilização do ônibus escolar pela

78

Secretaria de Educação do município, participação de outros professores
para acompanhar os alunos.)
19. Registro por meio de fotografias e filmagens das palestras de professores e
coordenadora do IFRN, além da visita pelas salas de aula, laboratórios,
ginásio de esportes, biblioteca.
20. Avaliação da aula de campo (os alunos ficaram admirados com a instituição
visitada e por tudo o que ela oferece, despertando neles uma vontade ainda
maior de ingressar no IFRN.)
21. Sessões de reescrita compartilhada.
22. Revisão dos assuntos referentes às provas do ProITEC para o exame de
seleção 2014 do IFRN.
23. Ofício encaminhado pela escola à Secretaria de Educação do município,
solicitando transporte para levar os alunos ao campus onde se inscreveram
para realizar as provas propostas pelo IFRN.
24. Discussão da prova de Língua Portuguesa do ProITEC em sala de aula,
chamando a atenção para os aspectos mais relevantes.
25. Acompanhamento dos resultados de cada etapa.
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APÊNDICE B – CARTA AO DIRETOR DO IFRN

Natal/RN, 14 de julho de 2014
Ao Senhor
Prof. José Arnóbio de Araújo Filho
Diretor Geral do Campus Natal – Central
IFRN – Natal/RN
Senhor Diretor do IFRN,
Antecipando cumprimentos, venho solicitar ao senhor o agendamento de uma
visita-técnica ao Campus Natal – Central do Instituto Federal do Rio Grande do
Norte (IFRN) para 30 alunos da turma do 9º ano em que ministro aulas de Língua
Portuguesa na Escola Municipal Jõao Guió (Arez).
Essa aula de campo poderá ser um grande estímulo para que esses alunos
estudem com maior afinco para ingressar no IFRN, instituição federal de ensino que,
ao longo de quase 5 décadas, vem mudando – para melhor – a realidade de muitos
cidadãos norte-rio-grandenses, em especial os que vêm de escolas públicas e
apresentam situação socioeconômica desfavorável.
Esclareço ainda – por pertinente – que sou aluna do Mestrado Profissional em
Letras (ProfLetras) na UFRN, Campus Natal, e venho desenvolvendo o projeto
“Ressignificando práticas de leitura e escrita de alunos do 9º ano: IFRN em foco”,
sob a orientação da Profa Dra Glícia Azevedo Tinoco. Parte dessa pesquisa se volta
para uma preparação mais qualificada aos alunos para os exames de seleção dessa
prestigiosa instituição no enfrentamento da concorrência pelas vagas oferecidas.
Nesse sentido, a aula de campo tanto servirá como fator motivacional para
meus alunos quanto para a geração de dados da pesquisa ora em desenvolvimento.
Para tanto, gostaria de sugerir o agendamento de um dia para esta escola a ser
escolhido pelo senhor e sua equipe no período entre 22 e 31 de julho do corrente
ano, preferencialmente em uma terça, quarta ou quinta-feira, porque são nossos
dias de aula no município supracitado.
Aguardando um retorno e, desde já, agradecendo pela colaboração que o
senhor poderá oferecer ao município de Arez, à escola citada, aos alunos e a mim,
professora-pesquisadora, subscrevo-me.
Ana Suely Coelho de Souza
Matrícula SIAPE 2013126489

80

APÊNDICE C – Cronograma de atividades
AÇÃO
Exposição dos dados
gerais do projeto
Compartilhamento das
etapas e das metas do
projeto
Reunião para
planejamento de aulas
para o ProITEC
Obtenção de
documentos: RG e CPF
Inscrição dos alunos no
ProITEC
Simulado (1º bimestre)
Entrega da
documentação e
recebimento do material
didático do ProITEC
Aula de campo ao IFRN
Simulado (2º bimestre)
Gravação em áudio e em
vídeo das aulas
ministradas sobre
reescrita colaborativa
Recebimento do cartão

LOCAL
Escola Municipal João Guió

DATA
19/02/14

Sala de aula da turma do 9º
ano A da escola supracitada

04/03/14

Escola Municipal João Guió

05/03/14

Professores de Língua Portuguesa,
Matemática e História

Central do Cidadão de São
José de Mipibu
Internet (com o apoio da
escola)
Sala de aula
Turma do 9º ano A
Campus do IFRN onde o
aluno está vinculado

06/03/14

Direção da escola, Secretaria de
Educação e Professora de LP
Direção, Apoio pedagógico da escola e
Professora de LP
Coordenação da escola, Professora de
LP e alunos
Direção da escola, Secretaria de
Educação e Professora de LP

Campus do IFRN NatalCentral

30/07/14

11/03/14
a 06/04/2014
30/04/14
22 a
25/04/2014

COLABORADORES
Diretor da escola, Secretário de
Educação e Coordenadores
Alunos e Professores

Sala de aula (turma do 9º ano 02/07/14
A)
Sala de aula (turma do 9º ano 2014.2
A)

Direção da escola, Secretaria de
Educação do município e Professora de
LP
Coordenação da escola, Professora de
LP e alunos
Apoio pedagógico, Professora de LP e
alunos

Internet (com o apoio da

Direção, Apoio pedagógico da escola,

A partir do

81

de inscrição
Simulado (3º bimestre)
Primeira avaliação
ProITEC
Revisão da 1ª prova do
ProITEC
Inscrição para o exame
de seleção 2015 IFRN
Recebimento do cartão
de inscrição
Simulado (4º bimestre)
Exame de seleção IFRN
2015
Revisão do Exame de
seleção 2015

escola)

dia
08/07/2014
Sala de aula (turma do 9º ano 27/08/2014
A)
Campus do IFRN para qual
17/08/2014
foi feita a inscrição

Professora de LP e alunos

Sala de aula (turma do 9º ano
A)
Internet (com o apoio da
escola)
Internet (com o apoio da
escola)
Sala de aula (turma de 9º ano
A)
Campus do IFRN para qual
foi feita a inscrição
Sala de aula (turma do 9º ano
A)

19/08/2014

Professora de LP e alunos

30/09 a
16/10/2014
A partir de
14/11/2014
10/12/ 2014

Direção, Apoio pedagógico da escola,
Professora de LP e outros
Direção, Apoio pedagógico da escola,
Professora de LP e alunos
Coordenação da escola, Professora de
LP e alunos
Direção da escola e Secretaria de
educação do município
Coordenação da escola, Professora de
LP e alunos

30/11/2014
02/12/2014

Coordenação da escola, Professora de
LP e alunos
Direção da escola e Secretaria de
educação do município
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APÊNDICE D – Planilha e gráfico – IFRN – 1ª Prova ProITEC 2011
TEXTOS
Tema

Gênero discursivo
Artigo informativo (1)

Bullying

Tirinha (2)
Gráfico (3)
Letra de canção (4)

Sequência textual
predominante
Explicativa
ou
expositiva
Dialogal
Expositiva
Injuntiva

Fonte (Autor/Publicação)
Revista Escola – Ed. Abril

Observações
No site, não aparece a autoria.

4.bp.blogspot.com
Calvin e Haroldo – Bill Watterson
fonte.miti.com.br
Fonte não localizada
Gabriel, o pensador; Thiago
Mocotó e Lenine

QUESTÕES OBJETIVAS
No

Identificação

Foco

01

Compreensão
textual 1
Compreensão
textual 1
Semântica (1)
Morfologia (1)

Consequências do bullying para
vítima
Tipos de agressão do bullying

02
03
04
05
06

Compreensão
textual 1
Coesão textual 1

07

Coesão textual 1

08

Compreensão
textual 2

Sinonímia
Processos
palavras
Violência

de

formação

Coesão referencial, classe
morfológica e semântica
Referências sintáticas e
fonológicas
Pragmática (intencionalidade
linguística)

de

Opção do
gabarito
A

Observações
Análise de afirmativas corretas (inferência)

D

Localização da informação adequada a partir do texto.

D
C

Composição por justaposição e derivação sufixal

A

Inferência por pressuposição (*)

D

Análise de afirmativas corretas numa só opção

D

Concordância nominal, coesão referencial, oração
adjetiva restritiva, acentuação gráfica.

B
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09
10
11
12
13

Compreensão
textual 2
Compreensão
textual 3
Compreensão
textual 3
Compreensão
textual 4
Compreensão
textual 4

14

Compreensão
textual 4

15

Compreensão
textual – 1 a 4

Semântica (inferência)

C

Refere-se à defesa da vítima

Leitura de gráficos:
porcentagem
Leitura de gráficos

C

Inferência por pressuposição

B

Relações entre geografia, matemática, leitura do texto
multimodal
Cruzamento de informações dispostas em diferentes
tipos de gráficos
Construção da paz

Inferência por pressuposição
(ideia principal da segunda
parte do texto)
Inferência por pressuposição
(ideia principal da última parte
do texto)
Características dos gêneros
discursivos presentes quanto à
semântica, à estilística, à
argumentação e à pragmática.

B

A

D

Principal causa da violência

A

Localização da informação adequada a partir de cada
texto lido
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GRÁFICO - 1ª Prova ProITEC 2011
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APÊNDICE E – Planilha e gráfico – IFRN – 2ª Prova ProITEC 2011
TEXTOS
Tema

Consumismo

Gênero discursivo
Tirinha

Sequência
textual
predominante
Dialogal

Artigo Informativo
Quadro Comparativo
Charge

Explicativa
Descritiva
Expositiva

Fonte
(Autor/Publicação)
1.bp.blogstop.com
Mafalda2 - Quino
Equipe do ProITEC
Equipe do ProITEC
carottapensandoemvo
zalta.
blogstop.com
Autor: Singer

Observações

O texto 2 contém três gêneros discursivos:
um artigo informativo, um quadro comparativo
e uma charge; sendo os dois primeiros
produzidos a partir das informações de sites
sobre o consumismo

QUESTÕES OBJETIVAS
No

Identificação

Foco

01
02

Semântica (1)
Compreensão
Textual 2
Coesão Textual 2
Coesão Textual 2

Sinonímia
Objetivo principal

03
04
05
06
07

Compreensão
Textual 2
Compreensão
Textual 2
Compreensão

Referência morfológica
Coesão
referencial
semântica
Análise comparativa

Opção do
gabarito
D
C
e

Análise do tema contido na
charge
(Inferência
por
pressuposição)
Conclusão decorrente das

A
B
B

Observações
Localização da informação adequada a partir do 2º
parágrafo do artigo de opinião
Pronome substantivo

C

Localização da informação adequada a partir do
quadro comparativo
Afirmativas corretas para uma só opção

B

Localização da informação adequada a partir do
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Textual 2
08

Compreensão textual

09

Morfologia

10

Coesão Textual 2

11

Sintaxe (2)

12

Sintaxe (2)

13

Sintaxe (2)

14

Compreensão
Textual (1 e 2)
Estilística

15

ideias que envolvem o texto 2
por
completo
(Multimodalidade)
Função
das
orações
interrogativas
(pragmática,
coesão
referencial
e
progressão textual)
Processo de Formação de
Palavras
Referência morfológica e
semântica
Função
das
Orações
Substantivas
Concordância
verbal
e
nominal
Uso
das
vírgulas
na
separação
dos
termos
sintáticos
Análise
do
tema
(intertextualidade)
Variação linguística

tópico intitulado Consumo e Educação.
C

Afirmativas corretas para opção única

A

Derivação sufixal

A
B

Sujeito, complemento verbal e agente da passiva

D
D

Aposto explicativo, Oração subordinada adjetiva,
Oração coordenada explicativa e adjuntos adverbiais.

B
B

Afirmativas corretas numa única opção
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QUESTÃO DISCURSIVA: Produção Textual
Tema

Gênero discursivo

Consumismo

Relato de opinião

Sequência
predominante
Narrativa

textual Problematização
O candidato deve construir um texto
sugerido pela Equipe ProITEC e seguir
suas orientações no que se trata do
tema, gênero e sequência solicitados;
além dos critérios de avaliação.
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GRÁFICO - 2ª Prova ProITEC 2011
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APÊNDICE F – Planilha e gráfico – 1ª Prova ProITEC 2012
TEXTOS
Tema

Gênero discursivo
Artigo de opinião

Pirataria

Gráfico
Letra de canção

Sequência textual Fonte
Observações
predominante
Argumentativa
Márcia Cunha. O Globo Opinião. 2707-2011
Expositiva
Associação Anti-Pirataria Cinema e
Música e Associação Brasileira dos
Produtores de Disco
Injuntiva
Ricardo, P. & SHIAVON. RPM – Rádio
Pirata ao Vivo. Rio de Janeiro: Epic CBS, 1984. LP.

QUESTÕES OBJETIVAS
Nº

Identificação

Foco

01

Causas que atraem a pirataria

04

Compreensão textual
1
Compreensão textual
1
Compreensão textual
1
Coesão textual 1

05
06
07
08
09

Texto 1
Morfologia (1)
Sintaxe (2)
Semântica (1)
Coesão textual 1

02
03

Opção do
gabarito
C

Inferência por pressuposição

C

Conclusão sobre a pirataria

D

Coesão referencial, classe morfológica
e argumentação.
Características do artigo de opinião
Processos de formação de palavras
Emprego das vírgulas
Sinonímia
Referências semânticas, morfológicas e

B
D
A
D
B
C

Observações
Localização da informação adequada a
partir do texto 1
Responsabilidade social
Localização da informação adequada a
partir do texto 1
Afirmativas corretas numa só opção
Composição e Derivação
Separação de termos sintáticos
Uma mesma opção corresponde a mais
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10
11
12
13
14
15

Coesão textual 1
Compreensão textual
2
Compreensão textual
2
Compreensão textual
3

fonológicas
Coesão referencial e semântica
Influências negativas e positivas na
compra do produto pirata
Função da indústria cultural

Inferência
por
pressuposição
(Conclusão sobre pirataria na letra da
canção)
Compreensão textual Análise comparativa entre os três textos
1, 2 e 3
da prova (Intertextualidade)
Coesão textual
Características da letra da canção e do
verbo
no
imperativo;
referência
semântica e classe morfológica

de uma afirmativa correta
A
B
A
B
A
D

Localização da informação adequada a
partir da leitura do gráfico
Localização da informação adequada a
partir do texto 2
Análise comparativa entre o verbete
presente na questão e o texto 3
(Intertextualidade)
Afirmativas corretas para uma mesma
opção
Afirmativas corretas numa só opção
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GRÁFICO - 1ª Prova ProITEC 2012
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APÊNDICE G – Planilha e gráfico – 2ª Prova ProITEC 2012
TEXTOS
Tema
Megaeventos
esportivos

Gênero discursivo
Artigo informativo
Gráfico

Sequência textual
predominante
Explicativa
Expositiva

Fonte

Observações

Julianna Antunes – 07/07/2010
Texto 1
Jornal do campus – USP e Texto 2
Revista Fundações

QUESTÕES OBJETIVAS
Nº

Identificação

Foco

01

Compreensão
textual 1
Compreensão
textual 1
Compreensão
textual 1
Coesão textual 1

Inferência por pressuposição

Opção
do
gabarito
B

Inferência por pressuposição

A

Conhecimento do elemento coesivo

Inferência por pressuposição

A

Referência semântica e de classe
morfológica
Características quanto à sequência
textual e sua estrutura composicional
Inferência por pressuposição

C

Diferença no nível de desenvolvimento dos
países sede
Afirmativas corretas numa só alternativa

C

Relativo ao último parágrafo do texto 1

A

Conhecimento prévio

Coesão
referencial,
semântica
morfológica.
Identificação do sujeito da oração
Regência Nominal
Coesão referencial e morfológica

B

Retomada de termos

B
D
C

Retomada de termos

02
03
04
05

07

Compreensão
textual 1
Compreensão
textual 1
Coesão textual

08
09
10

Sintaxe
Sintaxe
Coesão textual

06

e

Observações
Objetivo principal do texto
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11
12

Substantivo com função de adjetivo
Leitura de gráficos

A
B

Derivação Imprópria
Localização da informação a partir do texto 2

13

Morfologia
Compreensão
textual 2
Sintaxe 2

Pontuação

D

14
15

Coesão textual
Ortografia

Coesão referencial e morfossintática
Acentuação gráfica

D
A

Outra possibilidade de
organizar o período.
Expressão explicativa
Tonicidade

pontuação

para

QUESTÃO DISCURSIVA
Tema

Gênero discursivo

Copa 2014

Entrevista

Sequência
predominante
Dialogal

textual Problematização
O candidato deverá conhecer
as características do gênero
discursivo e da sua respectiva
sequência textual proposta
pela Equipe Proitec, bem como
seguir as orientações descritas
na prova em questão.
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GRÁFICO - 2ª prova ProITEC 2012
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APÊNDICE H - Planilha e gráfico – IFRN – ProITEC 2013
TEXTOS
Tema

Gênero discursivo
Artigo informativo

Sequência textual
predominante
Expositiva

Tirinha

Dialogal

Letra de canção

Injuntiva

Astronomia

Fonte (Autor/Publicação)
1 Prof. Renato Las Casas e Divina
Mourão (30/11/98)
astronomy-universo.blogspot.com
1.1 www.observatorio.ufmg.br/pas06.
htm
(04/09/13)
Veríssimo, Luís Fernando. As cobras
em: se Deus existe que eu seja atingido
por um raio. LP&M: Porto Alegre, 1997.
letras.mus.br/gilberto-gil

Observações
O texto 1 possui um
tópico intitulado
Formação do sistema
solar
Texto 2
Texto 3

QUESTÕES OBJETIVAS
Nº

Identificação

01

Compreensão
textual

02
03
04

Sintaxe
Compreensão
textual
Sintaxe

05

Coesão textual

Foco

Opção do Observações
gabarito
Localização das informações adequadas a D
Mais de uma afirmativa correta numa
partir do tópico intitulado Formação do
mesma questão
Sistema Solar no texto 1
Termos da oração
B
Sujeito e complemento do verbo haver
Motivo da revolução da astronomia depois dos A
Localização da informação adequada a
dados coletados pelo telescópio Hubble
partir do texto 1
Emprego das vírgulas
A
Separação de orações: intercalada
adverbial/
adjetiva
restritiva/
coordenadas; e de mesmo termo
sintático.
Coesão referencial
C
Retomada de termos
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06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Semântica
Morfologia
Morfologia
Compreensão
textual
Compreensão
textual
Coesão textual
Morfologia
Compreensão
textual
Compreensão
textual

Sinonímia
Processo de formação de palavras
Classe de palavras: Numerais
Inferência por pressuposição (Localização
adequada das informações a partir do texto 2)
Inferência por pressuposição

B
D
A
B
A

Prefixo grego
Composição por justaposição
Numeral cardinal
Mais de uma afirmativa correta para
uma só opção
Motivo do humor na tirinha

Progressão discursiva
Modos verbais
Inferência por pressuposição

C
A
D

Função do imperativo
Ideia principal do texto 3

Contexto histórico e geográfico

A

Texto

Gêneros discursivos

D

Localização da informação adequada a
partir dos versos sugeridos nas
alternativas
Textos 1, 2 e 3
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GRÁFICO ProITEC 2013

Prova ProITEC 2013
1; 7%
Compreensão textual

1; 7%

Coesão textual
6; 40%
3; 20%

Sintaxe
Morfologia
Semântica
Tipologia textual

2; 13%
2; 13%
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APÊNDICE I – Planilha e gráfico - IFRN – Prova do Exame de Seleção 2014
TEXTOS
Tema
Beleza

Gênero
discursivo
Artigo informativo
Notícia
Charge

Sequência
predominante
Expositiva
Explicativa
Argumentativa

textual Fonte

Observações

Vivian Magalhães
beautyfair.com.br
Mazio,meumanequimnaoe36.
Blogspot.com.br

Texto 1 (adaptado)
Texto 2
Texto 3

QUESTÕES OBJETIVAS
Nº

Identificação

01

Compreensão
Inferência por pressuposição
textual
Compreensão
Inferência por pressuposição
textual
Compreensão
Padrão de beleza de acordo com a
textual
história
Semântica
ou Sinonímia
ou
conjunção
sintaxe
subordinativa
Coesão textual
Coesão morfossintática
Morfologia
Classes de palavras
Sintaxe
Uso das vírgulas
Ortografia
Acentuação gráfica
Semântica
Sinonímia
Sintaxe
Funções da palavra QUE
Compreensão
Objetivo principal do texto 1
textual

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Foco

Opção do
gabarito
D

Observações

D

Contexto histórico

A

Localização da informação adequada ao texto 1

A
C
C
A
B
A
D
D

Formação e classe de palavras

Intencionalidade linguística
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12
13
14
15
16

Semântica
Coesão textual
Sintaxe
Sintaxe
Textos 1, 2 e 3

17

Compreensão
textual 2
Coesão textual 2
Compreensão
textual 3
Compreensão
textual 3

18
19
20

Sinonímia
Coesão referencial
Orações subordinadas
Ordem direta do período
Características quanto ao gênero,
sequência ou elementos centrais do
texto.

D
A
C
A
D

Retomada de termos
Identificação e classificação
Elemento comum entre os textos 1, 2 e 3.

NULA
Referências quantitativas
Intencionalidade linguística

D
B

Intencionalidade dos textos verbal e
não verbal

B

Obs.: A questão discursiva foi analisada no corpo do texto.

Dados estatísticos e comparativos.
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GRÁFICO

Prova - Exame de Seleção 2014
1; 5%

1; 5%

1; 5%

Compreensão textual
Coesão textual
7; 35%

3; 15%

Sintaxe
Semântica

Morfologia
4; 20%

Ortografia
3; 15%

Texto
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APÊNDICE J - Planilha e gráfico – Prova ProITEC 2014
TEXTOS
Tema

Cidadania

Gênero discursivo
Artigo de opinião

Sequência textual
Argumentativa

Verbete

Explicativa

Charge
Notícia
Gráfico

Argumentativa
Narrativa
Expositiva

Fonte
Eduardo Augusto Salomão
Cambi
www.gazetadopovo.com.br
pt.wikipedia.org/wiki/Manifesta
ção
chargeonline.com.br
zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/20
13/06/
grafico-os-numeros-dosprotestos-4173629.html

Observações
Texto 1 (adaptado)
Texto 2
Texto 3
Texto 4

QUESTÕES OBJETIVAS
Nº

Identificação

01
02

Compreensão textual
Sintaxe

03
04

Semântica
Morfologia

05
06

Coesão textual
Coesão textual

07
08
09

Sintaxe
Coesão textual
Compreensão textual

Foco

Opção do Observações
gabarito
Inferência por pressuposição
D
Ideia principal do texto 1
Pontuação
A
Outra possibilidade de pontuação para
organizar o período
Sinonímia
D
Classe gramatical
D
Substantivo/Adjetivo/Locução (adjetiva e
adverbial)
Coesão referencial
D
Retomada de termos
Função da oração interrogativa na C
progressão discursiva
Emprego dos parênteses
B
Coesão referencial
C
Retomada de termos
Intencionalidade linguística
A
Intenção comunicativa da sequência do
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10

Compreensão textual

Conceito de manifestação

D

11

Texto

Gênero discursivo

A

12

Compreensão textual

13
14

Compreensão textual
Compreensão textual

Inferência por pressuposição (humor B
da charge)
Inferência por pressuposição
D
Análise dos números de protestos em B
Porto Alegre (ideia principal)

15

Compreensão textual

Número de pessoas nos protestos por D
capital

texto 2
Localização da informação adequada a
partir do texto 2
Mais de uma afirmativa correta numa
mesma opção
Leitura verbal e não verbal do texto 3
Conclusão do texto 4
Localização da informação adequada a
partir
da
leitura
dos
números
apresentados no texto 4
Leitura de gráfico inserido no texto 4
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GRÁFICO

Prova - ProITEC 2014
1; 7%

1; 7%
Compreensão textual
Coesão textual

1; 7%
7; 46%
2; 13%

Sintaxe
Semântica

Morfologia
3; 20%

Tipologia textual
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APÊNDICE K – Planilha e Gráfico – Exame de Seleção 2015
TEXTOS
Tema

Gênero discursivo

Redução da maioridade
penal

Artigo de opinião

Sequência textual
predominante
Argumentativa

Charge
Charge

Argumentativa
Argumentativa

Fonte

Observações

Miguel Martins
cartacapital.com.br
chargeonline.com.br
Chargeonline.com.br

Texto 1
Texto 2
Texto 3

QUESTÕES OBJETIVAS
Nº

Identificação

Foco

01
02
03

Compreensão textual
Compreensão textual
Compreensão textual

04

Compreensão textual

05
06
07
08

Semântica
Coesão textual
Morfologia
Estilística

09

Morfologia

Intencionalidade linguística
Inferência por pressuposição
Função da conclusão no texto
argumentativo
Localização da informação
adequada a partir do texto
Sinonímia
Coesão referencial
Conjunção subordinativa
Reconhecimento da variação
linguística em questão
Funções do QUE

10
11

Semântica
Semântica

Sinonímia
Sinonímia

Opção
do
gabarito
D
B
B

Observações
Sequência textual
Objetivo principal do 1º parágrafo
Localização da informação no último parágrafo
do texto 1

C
B
B
B
C
D
A
D

Retomada de termos
Relação semântica
Conotação e
denotação/Regionalismo/Linguagem formal
Conjunção coordenativa e
subordinativa/pronome relativo
Norma culta
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12
13
14
15
16
17

Sintaxe
Sintaxe
Compreensão textual
Compreensão textual
Morfologia
Compreensão textual

Orações coordenada e subordinada
Classificação do sujeito
Intencionalidade linguística
Inferência por pressuposição
Advérbios
Inferência por pressuposição

C
B
B
C
A
D

18
19

Semântica
Compreensão textual 1,
2e3

B
B

20

Textos 1, 2 e 3

Sinonímia
Características quanto ao gênero,
sequência, elementos centrais e
variação linguística
Gênero discursivo

D

Reconhecimento das orações
Principal intenção comunicativa
Leitura verbal e não verbal
Relação semântica
Localização da informação adequada ao texto
3
Relação entre as conjunções subordinativas
Elemento comum nos textos 1, 2 e 3
Reconhecimento dos gêneros discursivos dos
textos 1, 2 e 3
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GRÁFICO

Prova - Exame de Seleção 2015
1; 5%

1; 5%
Compreensão textual
Coesão textual

3; 15%

8; 40%

Sintaxe
Semântica
Morfologia

4; 20%

Estilística

Tipologia textual
2; 10%
1; 5%

Obs.: A questão discursiva não foi analisada, pois não tivemos acesso aos espelhos das provas dos alunos.
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APÊNDICE L – Planilha e Gráfico – IFRN - Exame de seleção 2015 (vagas complementares)
TEXTOS
Tema

Gênero discursivo
Artigo de opinião

Sequência textual
Argumentativa

Verbete
Charge

Explicativa
Argumentativa

Ética

Fonte
catho.com.br /carreirasucesso/colunistas/ nancy- assad
pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
www.google.com.br/search?q=
ética+nas+relações+interpessoais+cha
rge&biw

Observações
Texto 1 (adaptado)
Texto 2
Texto 3

QUESTÕES OBJETIVAS
Nº

Identificação

Foco

Opção
do
gabarito
D

01

Compreensão textual

Inferência por pressuposição

02
03

Compreensão textual
Compreensão textual

A
C

04

Estilística

Inferência por pressuposição
Características do texto contidas nos
parágrafos
Reconhecimento da variação linguística

05

Coesão textual

B

06

Sintaxe

07

Morfologia

Função de conectivo na progressão
discursiva
Classe gramatical do QUE e sua função
sintática
Classificação das locuções

08
09

Semântica
Semântica

Sinonímia
Sinonímia

B
B

B

Observações
Localização da informação adequada a
partir do texto 1
Objetivo principal do texto 1
Localização da informação adequada a
partir do texto 1
Registro formal e informal, variedade de
faixa etária e caráter geográfico.

A
B

Locuções adjetiva, adverbial e
conjuntiva.
Valor semântico da conjunção
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10

Compreensão textual

Inferência por pressuposição

A

11
12
13

Semântica
Coesão textual
Compreensão textual

Sinonímia
Coesão referencial
Intencionalidade linguística

B
A
D

14
15
16
17

Coesão textual
Coesão textual
Compreensão textual
Estilística

A
C
D
A

18

Texto

Coesão referencial
Coesão semântica
Inferência por pressuposição
Variação linguística: registro formal e
informal
Sequência textual

19

Texto

Gênero discursivo

A

20

Compreensão textual
1,2 e 3

Características quanto à sequência, ao
gênero, ao tema, à variação e à linguagem
verbal / não verbal.

B

D

subordinativa
Localização da informação adequada a
partir do último parágrafo do texto
Valor semântico do SE
Retomada de termos
Principal intenção comunicativa do texto
2
Retomada de termos
Relação de sentido entre termos
Reescrever de acordo com a norma
culta
Predominância do tipo de sequência no
texto 3
Predominância dos gêneros nos textos
1, 2 e 3
Elemento comum entre os textos 1, 2 e
3
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GRÁFICO

Prova - Exame de Seleção 2015
vagas complementares
2; 10%
Compreensão textual
2; 10%

7; 35%

Coesão textual
Sintaxe

1; 5%

Semântica
Morfologia

3; 15%

Estilística
1; 5%

4; 20%

Tipologia textual

Obs.: A questão discursiva não foi analisada, pois não tivemos acesso aos espelhos das provas dos alunos.
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ANEXOS

111

ANEXO A – RESPOSTA DA VISITA AO IFRN (E-MAIL)
Professora Ana Suely,
Conforme contatos anteriores, estamos confirmando para o dia 30/07/2014 a visita
da Escola Municipal João Guió (Arês/RN) ao IFRN/Campus Natal-Central.
Horário e Local:
Manhã: 8:30h às 11h – Auditório da DIAC
Att. Luzimar Barbalho
Coordenadora Pedagógica – DE/CNTA
(84) 4005-9863
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ANEXO B – Modelo de Gabarito
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ANEXO C – PROVA PROITEC 2011.1
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ANEXO D – PROVA PROITEC 2011.2
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ANEXO E – PROVA PROITEC 2012.1
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ANEXO F – PROVA PROITEC 2012.2
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ANEXO G – PROVA PROITEC 2013
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ANEXO H – EXAME DE SELEÇÃO 2014
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ANEXO I – PROITEC 2014
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ANEXO J – EXAME DE SELEÇÃO 2015
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ANEXO K – EXAME DE SELEÇÃO 2015 (VAGAS COMPLEMENTARES)
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