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O ENSINO DE LEITURA NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Gabrielly Thiciane dos Santos Andrade1 

Amanda Aparecida da Costa2 

Ananias Agostinho da Silva3  

 

 
RESUMO 

Na escola pública brasileira, o livro didático tem desempenhado um papel 

fundamental para o desenvolvimento de competências leitoras dos estudantes. Na 

prática, o livro didático se instaura não somente como um guia aos professores e 

alunos, mas também como uma espécie de currículo e de caderno didático, que 

direciona as atividades de ensino. Entretanto, o livro não deve ser exclusivamente o 

único material que o docente pode utilizar nas aulas de ensino de leitura. Essa prática 

precisa ser diversa e privilegiada no ensino da língua portuguesa, não se limitando às 

possibilidades e recortes do livro didático. Na prática, o exercício da leitura se tornou 

mais agravante em período pandêmico, quando as aulas passaram a ser ministradas de 

forma remota, dificultando o ensino da leitura, visto que o discente necessitou 

desenvolver autonomia de aprendizado. Por tal razão, este trabalho objetiva descrever 

como está sendo realizado o ensino da leitura a partir do livro didático de Língua 

Portuguesa no contexto de aulas remotas. Para a efetivação deste trabalho, toma-se 

como base estudos desenvolvidos a partir da Linguística Textual, como Marcuschi 

(1998), Koch (2006), Silva (2019), bem como as habilidades e competências 

propostas pela BNCC. Quanto à metodologia, este estudo se trata de uma pesquisa 

qualitativa de caráter descritivo e interpretativo. Na coleta de dados, realizou-se um 

questionário aos professores de Língua Portuguesa do Ensino Médio por meio do 

Google forms. Os resultados apontam que os docentes fazem uso do livro didático 

para o ensino de leitura e, apesar de enfrentar dificuldades oriundas do modelo de 

ensino remoto, usam outras estratégias devido às condições das aulas virtuais. Além 

disso, percebe-se que mesmo o livro sendo um recurso pedagógico basilar, não deve 

ser exclusivo no desenvolvimento das aulas de Língua Portuguesa, reduzindo aos 

livros os conhecimentos prévios trazidos pelos alunos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino da leitura. Livro didático. Professor  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A escola é responsável por oportunizar o ensino da leitura e, assim, apresentar os 

conteúdos dos textos, a estrutura composicional, a estrutura das diversidades de tipologias 

textuais, além de possibilitar o desenvolvimento cognitivo e realizar a inserção do indivíduo em 

sociedades letradas. Diante de tal razão, levando em consideração a situação sanitária 

provocada pela pandemia da Covid-194 que o mundo vivencia, este estudo objetiva descrever 

 
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino - UFERSA/UERN/IFRN. Licenciada em Letras com 

habilitação em Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas pela Universidade do Estado do Rio Grande 

(UERN). gabriellythiciane@gmail.com. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino - UFERSA/UERN/IFRN. Especialista em Linguística e 

Ensino do Texto - UFRN. Licenciada em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e suas respectivas 

Literaturas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). amanda17aparecida@gmail.com. 
3 Doutor em Estudos da Linguagem. Professor da Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Programa de Pós-

Graduação em Ensino. ananias.silva@ufersa.edu.br   
4 A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, no dia 11 de março de 2020, situação de pandemia causada 

pelo novo Coronavírus Sars Cov 2, que é responsável por provocar o Covid-19, uma infecção respiratória 

altamente contagiosa.  

mailto:gabriellythiciane@gmail.com
mailto:amanda17aparecida@gmail.com
mailto:ananias.silva@ufersa.edu.br


 

  10 

como tem ocorrido o ensino da leitura a partir do livro didático de Língua Portuguesa no 

contexto do ensino remoto5. 

A prática de leitura é uma atividade essencial para a sociedade e, quando se trabalha esta 

habilidade no contexto escolar, traz resultados positivos para a formação do leitor em constante 

necessidade de desenvolver a competência leitora. Solé (1998) discorre a respeito da construção 

de sentido na leitura como competência leitora, quando diz que: 

 
o leitor constrói o significado do texto. [...] Isto não quer dizer que o texto em 

si mesmo não tenha sentido ou significado. [...] O significado que um escrito 

tem para o leitor não é uma tradução ou réplica do significado que o autor quis 

lhe dar, mas uma construção que envolve o texto, os 13 conhecimentos prévios 

do leitor que o aborda e seus objetivos (SOLÉ, 1998, p. 22).  

 

A autora defende que embora o texto tenha significado é preciso também que o leitor 

construa o significado do texto. Logo, para que se construa um sujeito crítico, pensante e 

indagador, é necessário que a escola propicie momentos de leituras reflexivas.  

Nessa compreensão, ao ingressar na escola, entende-se que o discente já tenha 

conhecimentos linguísticos adquiridos através das relações sociais durante o seu 

desenvolvimento pessoal. A bagagem de conhecimento de mundo é construída até mesmo antes 

do processo de escolarização, pois os aprendizados não estão somente limitados a escola, mas 

ao mundo comunicativo que o cerca.  

Nesse sentido de que a leitura ocorre sob diversas abordagens, é evidenciado que a 

linguagem não implica meramente nos aspectos linguísticos, mas também nos aspectos 

cognitivos e sociais. Além disso, é preciso destacar também que o ensino de leitura pode ser 

obtido a partir dos conhecimentos linguísticos adquiridos através das experiências e de práticas 

exitosas com o instrumento metodológico Livro Didático. De acordo com Rodrigues (2009, p. 

47), “o L.D. tem sido utilizado como principal instrumento de formação do sujeito-leitor”. 

Desse modo, levando em consideração que o Livro Didático tem desempenhado um papel 

fundamental nas salas de aulas e, muitas vezes, tem sido a principal ferramenta de leitura usada 

pelos discentes, cabe destacar o papel que desempenha no quesito de competência leitora, que 

permite aos indivíduos compreender o que leu e não somente decodificar.  

Sendo assim, destacamos, neste trabalho, o olhar sobre o ensino de leitura nas aulas de 

língua portuguesa a partir do uso do livro didático como um importante instrumento que, muitas 

vezes, desempenha a função de currículo e caderno didático. O livro didático dispõe aos 

professores, além de um instrumento de metodologia de ensino, um elemento fundamental para 

o currículo escolar que, inserido no cotidiano pedagógico, o suporte técnico e prático oferecido 

ao estudante, acaba por tornar o material fundamental para se atingir os objetivos do processo 

de aprendizagem. 

Desde sua trajetória de implementação até a atualidade, o livro didático passou a ser 

considerado como indispensável no processo de ensino, sobretudo com o trabalho de leitura e 

escrita. Esses materiais passam por um regrado modelo de elaboração, escolha e distribuição 

pelo Ministério da Educação, normatizado com a implementação da Resolução Federal nº. 038.  

O uso do livro foi implantado através do Programa Nacional do Livro Didático para o 

Ensino Médio (PNLEM) que tem como finalidade o acesso ao livro didático para alunos do 

Ensino Médio em todo o país. Entre os anos 2005 e 2009, os livros foram incluídos 

progressivamente. Com acesso a esse recurso didático, os alunos passaram a conviver 

diariamente com esse material, o que possibilitou diversidades de interações e leituras.  

 
5 O Ensino Remoto Emergencial (ERE) trata-se de estratégias didáticas e pedagógicas desenvolvidas de modo on-

line, autorizada temporariamente pelo Ministério da Educação, no período da pandemia, a fim de cumprir o 

cronograma das aulas. 
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Além deste instrumento, os sujeitos estão cercados de livros, jornais, revistas e sites que 

são úteis e precisam ser compreendidos e lidos. Freire (1988, p. 20) já afirmava que “a leitura 

de mundo precede a leitura da palavra”, portanto, diariamente, os indivíduos estão cercados de 

materiais que vão além dos textos apresentados no L.D. Deste modo, os profissionais da 

educação podem ter acesso a uma diversidade de materiais que transcendem os recortes textuais 

apresentados nos livros didáticos.  

Apesar das diversas possibilidades de leituras, com a pandemia do novo coronavírus, as 

aulas passaram a ser ministradas em forma remota, o que levantou algumas dificuldades 

relacionadas ao ensino da leitura, uma vez que os discentes necessitaram desenvolver 

habilidades de estudos e leitura. Entende-se que a distância entre professor e aluno agravou o 

ensino da leitura, pois, na prática, alguns alunos se sentiram sozinhos no processo de 

aprendizagem. 

Apoiando-se nos pressupostos dos estudos ligados às teorias do texto no campo da 

Linguística Textual, este estudo objetiva descrever como está sendo realizado o ensino da 

leitura a partir do livro didático de Língua Portuguesa no contexto de aulas remotas. Para isso, 

quanto à organização, além desta introdução, este artigo está estruturado por uma seção de 

fundamentação teórica, apresentando sobre a noção de ensino de leitura e os estudos sobre a 

temática. Na sequência, a segunda seção que destaca o percurso metodológico utilizado para 

coleta e análise dos dados. E na terceira seção, realiza-se a análise dos dados com suas 

respectivas interpretações, bem como os possíveis resultados e as conclusões levantadas sobre 

o estudo.  

 

ENSINO DA LEITURA 

 

Diante da importância do ato de ler para a sociedade, a discussão sobre ensinar a leitura 

segue necessária e crescente. Sobre isso, Paulo Freire (2001, p. 261) define que “ensinar a ler é 

engajar-se numa experiência criativa em torno da compreensão”. Sendo que, ainda em Freire 

(2001, p. 261), entende-se que “ler é procurar buscar criar a compreensão do lido; daí, entre 

outros pontos fundamentais, a importância do ensino correto da leitura e da escrita”. 

Para se discutir sobre a leitura, é basilar que se tenha clareza acerca das concepções de 

leitura. Essa definição faz-se necessária para que não se dê uma ideia errônea sobre esta 

atividade de que ler seja equivalente a somente decodificar. Ler vai além da capacidade de 

reconhecer formas linguísticas, mesmo que esta ação faça parte do processo de leitura. Ainda 

que seja difícil uma definição exata do que vem ser a leitura, é possível associá-la à construção 

de sentidos dos textos, à compreensão e ao entendimento dos mesmos. A fim de refletir sobre 

essa complexidade, lê-se aqui sobre quatro visões de leitura.  

Uma visão sobre a leitura chamada ascendente parte da premissa de que a compreensão 

de um texto depende das informações obtidas pelo leitor rapidamente das letras seguindo às 

palavras, às frases até chegar à compreensão.  

Uma segunda visão demonstra que o leitor usa a capacidade de fazer inferências, 

aproveitando o conhecimento de mundo, ou seja, das informações não linguísticas do texto, 

uma visão chamada descendente.  

Já uma terceira visão é a sociointeracionista onde o foco é na interação autor/texto e 

leitor. Koch; Elias (2009a, p. 11) contribuem afirmando que a leitura é “uma atividade interativa 

altamente complexa de produção de sentidos, que se realiza evidentemente com base nos 

elementos linguísticos [...], mas requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes no 

interior do evento comunicativo”. Nesta compreensão, o leitor estabelece sentido do texto 

diante de conhecimento de mundo, do autor e do texto, quer dizer, a leitura é uma atividade de 

produção de sentido, na qual o leitor lança mão das estratégias de seleção de informação, 

antecipação, inferência e verificação de hipótese.  
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No quarto entendimento de leitura, o crítico/discursivo, são considerados os contextos 

sociais, históricos e ideológicos, bem como os aspectos do modelo sociointeracionista, 

configurando a leitura em um processo discursivo, no qual autor e leitor são considerados 

produtores de sentido do texto.  

Diante dessas concepções, Marcuschi (2008, p. 228) disserta que “ler é um ato de 

produção e apropriação de sentido que nunca é definitivo e completo”. Para ele, a produção de 

sentido é possível quando se vê que ler é construir o sentido do texto ao longo do processo de 

leitura e, assim, entender os textos com os quais os sujeitos se deparam no dia a dia.  

O ensino da leitura, considerado assunto recorrente nas escolas, em especial na 

atualidade, onde as atividades de ensino da leitura não podem dispensar o uso das novas 

tecnologias, pode implicar desafios a professores (as) de Língua Portuguesa, tendo em vista a 

noção de sujeito, de leitura e de identidade configurados nas práticas escolares. Kleiman e 

Morais (2002, p. 90) destacam que “as sociedades altamente tecnologizadas precisam de 

indivíduos que possam continuar o processo de aprendizagem independentemente, e, para isso, 

o cidadão precisa ler”. A partir desse viés, a prática pedagógica precisa estar em adequação às 

evoluções digitais, exigindo do educador uma prática que traga o ensino para a realidade do 

educando.  

Diante desse entendimento, tomando como problemática a árdua realidade por que passa 

a Educação frente à pandemia causada pelo novo coronavírus, que exigiu uma ruptura no 

modelo convencional de ensino presencial, vê-se o quanto a diversidade dos instrumentos de 

ensino como o livro didático carece do apoio fundamental dos recursos tecnológicos.   

O ensino de leitura, por muito tempo, esteve associado a buscar informações específicas 

dentro do texto, dentro de uma concepção de língua como código. Por outro lado, na atualidade, 

já se considera que ter competência de um leitor e produtor textual vai além de decodificar, pois 

entende-se que o leitor é capaz de produzir e atribuir sentido, agindo socialmente através da 

linguagem.  

A leitura tem sido tratada como objeto de pesquisa em diversas perspectivas científicas. 

Para cada categoria de estudo, a leitura é analisada mediante às concepções e às escolhas 

metodológicas empregadas no estudo. De acordo com Silva (2019, p. 162), “notadamente no 

escopo da Linguística Textual, toda concepção de leitura decorre necessariamente de uma 

concepção de sujeito, de língua, de texto e de sentido”. Assim, entende-se que a prática de 

leitura é uma atividade que demanda ativação de sistemas de conhecimentos para compreender 

os sentidos do texto. 

A concepção interacional de leitura consente entender como se pode processar 

informações textuais compreendendo a mensagem que o texto tem finalidade de passar, para 

que assim se consigam realizar interpretações textuais. Os conhecimentos armazenados na 

memória são necessários para que o leitor consiga realizar processamentos de leitura e 

compreensão. Nesse sentido, Koch (2002) e Koch e Elias (2012) afirmam que o processamento 

textual é executado através de três sistemas de conhecimento que são: 

a. Conhecimento linguístico: diz respeito ao uso da gramática e a seleção lexical e possibilita 

ao leitor interpretar textos sem que tenha feito um estudo prévio. 

b. Conhecimento enciclopédico: refere-se ao conhecimento geral adquirido através das 

situações vivenciadas pelo indivíduo, ou seja, são conhecimentos gerais sobre o mundo por 

meio de saberes anteriores.   

c. Conhecimento interacional:  refere-se aos conhecimentos do leitor sobre as formas de 

interação através das ações verbais e das formas de interação da linguagem. Apresenta-se em 

subdivisões de conhecimentos específicos, de acordo como pode ser analisado no esquema a 

seguir:  

 

Figura 1: Conhecimento interacional 
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Fonte: SILVA e TORRES (2019) 

 

O conhecimento ilocucional possibilita ao leitor compreender as intenções 

comunicativas do autor do texto. Segundo Silva e Torres (2019, p. 165), “o conhecimento 

comunicacional diz respeito ao reconhecimento do objetivo do autor do texto, da variante 

linguística, do gênero textual e do tipo de texto adequado à situação de comunicação”. Por sua 

vez, o conhecimento metacomunicativo assegura que o leitor compreenderá o texto, pois se 

orienta por sinais deixados pelo autor. Por fim, o conhecimento superestrutural permite o 

reconhecimento prévio dos tipos e gêneros textuais.  

O sistema de conhecimento leva a compreensão de que o processo de leitura é complexo, 

pois revela a importância da carga pessoal de conhecimento que cada sujeito tem frente ao que 

lhe é apresentado em um processo de leitura. Nesse sentido, para uma leitura eficiente, é 

essencial que ocorra a articulação entre as categorias do conhecimento interacional.  Segundo 

Silva e Torres (2019, p. 165), “esses sistemas de conhecimentos, mesmo que independentes, 

funcionam de forma articulada no processamento textual pelo leitor”, logo compreende-se que 

a interligação desses conhecimentos se faz necessária para a realização do processamento 

textual. 

Essa discussão aqui abordada acerca do ensino da leitura, além de apresentar-se no corpo 

da Linguística Textual, é apresentada enfaticamente nas recomendações oriundas dos 

documentos oficiais sobre o ensino de leitura no Brasil enveredando noções de texto e de leitura, 

bem como orientações metodológicas que regem o ensino no país. Desse modo, vê-se na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) diversas orientações que normatizam o ensino de leitura 

nas escolas brasileiras. Silva e Torres (2019) versam sobre a relação da Linguística Textual e a 

BNCC dizendo que “o documento de referência da chamada Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC, 2017) permite visualizar diversos tópicos da agenda da Linguística Textual sendo 

abordados com finalidade pedagógica”. Nesse sentido, ocorre um influxo da Linguística 

Textual que é percebido no ensino de leitura vigente no país. 

A BNCC recorre à noção de Leitura considerada em seu sentido mais abrangente, que 

ultrapassa os limites do texto escrito, correspondendo às “dimensões inter-relacionadas às 

práticas de uso e reflexão” BRASIL (2018), como se vê a seguir: 

 
O Eixo Leitura compreende as práticas de linguagem que decorrem da 

interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, orais e 

multissemióticos e de sua interpretação, sendo exemplos as leituras para: 

fruição estética de textos e obras literárias; pesquisa e embasamento de 

trabalhos escolares e acadêmicos; realização de procedimentos; 

conhecimento, discussão e debate sobre temas sociais relevantes; sustentar a 

reivindicação de algo no contexto de atuação da vida pública; ter mais 

conhecimento que permita o desenvolvimento de projetos pessoais, dentre 

outras possibilidades. (BRASIL, 2018, p. 71) 

 

À luz da BNCC, as habilidades leitoras devem ser estimuladas a partir da leitura que 

faça parte dos diversos âmbitos os quais ocorrem atividade com o sujeito, ou seja, uma leitura 

contextualizada. Dessarte, como é possível perceber em Silva e Torres (2019), a “Linguística 

Textual constitui abordagem central na fundamentação de propostas de ensino de leitura e de 

produção de textos que adotam uma perspectiva interacional da linguagem”, logo as 
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contribuições da perspectiva da Linguística Textual são positivas para o ensino de Leitura 

proposto em um dos documentos oficiais que regem essa prática pedagógica na atualidade. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

No que diz respeito à abordagem da pesquisa, pode-se entendê-la como qualitativa, já 

que trata das dificuldades de determinado problema, examinando variáveis que buscam 

compreender e relacionar processos dinâmicos vividos por grupos sociais (GIL,2012). Quanto 

aos objetivos, a pesquisa é do tipo descritiva e interpretativa, visto que sua finalidade é 

descrever características de uma população ou fenômeno definido, como também possui a 

utilização de técnicas normatizadas de coletas de dados (GIL, 2012).  

Para a coleta dos dados, foi escolhida a ferramenta questionário, aplicado de modo 

assíncrono através do Google Forms, tendo em vista o formato de ensino remoto o qual se 

vivencia. O questionário foi assim definido, uma vez que apresenta as mesmas questões para 

todas as pessoas, garantindo sigilo, favorecendo a tabulação das respostas e podendo conter 

questões para atender a finalidades específicas de uma pesquisa. O questionário objetivou um 

maior conhecimento sobre a realidade dos envolvidos no estudo em questão, resultando em 

informações que mostraram ser o fator crucial para o desenvolvimento do trabalho. 

A pesquisa foi realizada em três escolas de Ensino Médio, localizadas nas zonas 

periféricas da cidade de Mossoró - RN. Tratam-se de escolas que adotam o ensino remoto 

emergencial, desde o início da pandemia, situação na qual as escolas ficaram impedidas de, a 

partir de diversos decretos dos governos, seguirem com as aulas no formato presencial. No 

Ensino Médio, buscou-se analisar a prática de seis professores de língua portuguesa, três de 

cada escola, a fim de se compreender contextos de adesão de ensino remoto em realidades 

diferentes. Como recorte, dos seis sujeitos aos quais serão submetidos ao questionário, três deles 

serão aqui analisados. Para fins didáticos e sigilosos, os sujeitos serão aqui chamados de P3, P4 

e P5. 

As perguntas foram definidas levando em consideração as noções de leitura, a 

perspectiva dos estudos do texto em evidência na atualidade e o conhecimento dos instrumentos 

pedagógicos utilizados para a efetivação do ensino de leitura, sobretudo no contexto do ensino 

remoto emergencial por que passam as aulas de língua portuguesa no Brasil.  

 

ANÁLISE DOS DADOS  

 

O livro didático desempenha um papel essencial para o desenvolvimento das habilidades 

de leitura dos alunos. Pode-se entender que esse livro é uma espécie de guia que direciona o 

planejamento de trabalho do professor, entretanto não deve ser o único recurso didático que ele 

pode utilizar em suas aulas. O ensino da leitura deve ser uma prática contemplada com outras 

leituras além das possibilidades dos recortes de textos apresentados no livro didático. Na 

prática, no atual contexto de ensino no Brasil, o exercício da leitura ficou limitado em relação 

às metodologias e aos recursos disponíveis para usar nas aulas remotas, quando as aulas 

passaram a ser ministradas no formato do ensino remoto emergencial, devido ao agravamento 

da pandemia do Covid-19, dificultando assim a prática de leitura, já que os discentes precisaram 

desenvolver autonomia de estudos. 

Diante dessa questão, o questionário aplicado intenta obter informações sobre como está 

sendo realizado o ensino de leitura no livro didático de língua portuguesa no contexto do ensino 

remoto. O questionário on-line destinou-se prioritariamente aos professores e às professoras da 

disciplina Língua Portuguesa atuantes no Ensino Médio, na modalidade de ensino remoto 

emergencial. Desse modo, as categorias selecionadas para interpretação e análise dos dados 

obtidos foram: 1) concepção de leitura dos professores; 2) a aprendizagem da leitura e as 
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atividades nas aulas de Língua Portuguesa a partir do livro didático; 3) instrumentos didáticos 

no ensino da leitura; 4) processo avaliativo da aprendizagem da leitura. 

 

Concepção de leitura dos professores  

 

A prática leitora apropriada oferece ao leitor um considerável desenvolvimento das 

competências da linguagem. Sendo assim, professores de língua portuguesa devem se atentar à 

concepção de leitura adotada em sua prática. Para Marcuschi (2008, p. 228), “ler é um ato de 

produção e apropriação de sentido que nunca é definitivo e completo”. Desse modo, ler é 

construir o sentido do texto no decorrer do processo de leitura e, assim, compreender como os 

textos estão organizados. Baseando-se nisso, perguntou-se aos entrevistados o que eles 

entendem de concepção de leitura, tomando como base sua experiência profissional na área de 

linguagens.  

 

Tabela 1 - Respostas da pergunta 1 

P 3 P 4 P 5 

“Ao meu ver, principalmente 

sendo da área da literatura, a 

grande concepção da leitura é 

sobre contexto. Sobre o quê 

trata o texto? O que eu sei ou 

sinto sobre os temas abordados? 

Qual o contexto em que vivo? 

Quem é o autor? Em qual 

período ele viveu? O que eu 

trago de bagagem de leitura e 

cultural? Tudo agrega e 

complementa a leitura, porém, 

com mudanças de contextos, 

novos saberes e ou 

transformações de concepções 

acontecem.” 

“Compreende como o 

ato de ler, processo de 

compreensão em que o 

leitor realiza a 

construção do sentido do 

texto, da interação com o 

outro, através de seus 

conhecimentos e de seus 

objetivos.” 

“A leitura não deve se resumir 

ao ato de decodificar letras e 

palavras, mas também 

considerar o conhecimento 

enciclopédico e inferencial dos 

alunos. Portanto entendo a 

leitura como um processo 

cognitivo e perceptivo de 

interação leitor e texto em um 

percurso pré, durante e pós 

leitura.”  

 

Sobre as concepções, para P3, a leitura está relacionada ao contexto. O respondente 

imprime que a concepção de leitura vai mudar se o contexto também mudar. Neste depoimento, 

vê-se que P3 direciona sua concepção de leitura para o fato da leitura se associar às experiências 

vividas pelo sujeito. Essa é uma vinculação da leitura às “visões de mundo que representa (sic) 

os lugares sociais que ocupa” (FLORÊNCIO et al 2009, p. 25-26). 

Na resposta de P4, dá-se ênfase ao processo de compreensão. Nessa resposta, não se 

percebe uma definição clara de concepção de leitura, e sim do próprio ato de ler, o que pode 

revelar uma difundida concepção de leitura com a capacidade de ler, que são noções diferentes. 

Apesar disso, quando o entrevistado fala que o sentido do texto ocorre a partir da “interação 

com o outro, através de seus conhecimentos e de seus objetivos”, revela uma concepção de 

leitura na visão sociointeracionista que visa a interação entre autor, texto e leitor.  

Diferentemente de P4, na resposta de P5, contempla-se uma definição de leitura no 

sentido mais amplo, esclarecendo, em uma visão mais atual dos estudos do texto, que a leitura 

é mais que um “ato de decodificar letras e palavras”, é uma construção de sentidos dos textos, 

compreensão e entendimento dos mesmos. Esta visão pauta-se nas discussões sobre o sistema 
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de conhecimento apresentado por Koch (2002) e Koch e Elias (2012). O P5 diz que devem ser 

considerados os conhecimentos enciclopédico e inferencial dos alunos. 

É possível perceber que, embora o entrevistado P4, sutilmente, demonstra uma 

incompreensão sobre a diferença do ato de ler para a concepção de leitura, as três respostas 

encontram respaldo no escopo da Linguística Textual, pois tanto P3 como P4 e P5 definem a 

concepção de leitura a partir do que se entende da interação entre sujeito, língua, texto e sentido. 

 

A aprendizagem da leitura e as atividades nas aulas de língua portuguesa, a partir do livro 

didático 

 

O ambiente de aprendizado necessita de um professor mediador que dê conta das 

estratégias para atividades de leitura e disponha de uma diversidade de métodos para formar 

leitores autônomos e competentes. O professor deve, pois, ter em mente que a leitura precisa 

ser desenvolvida no antes, no durante e no depois em contato com as atividades do livro 

didático. Assim, diante da súbita remodelação do formato de aulas presenciais para o ensino 

remoto emergencial, muitas práticas estiveram em crescente adaptação para esse novo formato. 

Essa noção sobre o ensino da leitura e o atual contexto das aulas revelaram uma necessidade de 

entender e perguntar aos professores quais metodologias predominam em sua prática visando a 

aprendizagem, sobretudo no contexto de ensino remoto emergencial, considerando o ensino de 

leitura com o livro didático. 

 

Tabela 2 - Respostas da pergunta 2 

P 3 P 4 P 5 

“Livros didáticos em 

formato PDF disponíveis no 

site da editora, material de 

leitura e obras criadas com 

objetivo de interação 

virtual, filmes, séries, 

discussões por meio da aula 

on-line, postagens 

dinâmicas encontradas nas 

redes sociais.” 

“Comunicação com os 

alunos em ambientes 

virtuais, promovendo 

discussões práticas de textos 

do livro didático, sugerindo 

leituras de artigos e pdfs que 

podem estar disponibilizados 

na internet, artigos em 

portais de notícias, textos 

multissemióticos, gravação 

de vídeos com apresentação 

de trabalhos, fazer uso de 

softwares educacionais, 

jogos educativos como 

recursos motivadores nas 

aulas.”  

“Durante o período de ERE 

tenho utilizado dentre outras, 

as metodologias ativas. Nas 

aulas assíncronas os alunos 

têm acesso ao conteúdo e 

material do livro didático que 

será desenvolvido e mediado 

nas aulas síncronas, a partir das 

dúvidas e colaborações que os 

discentes apresentem.”  

 

 Diante da pergunta 2, as respostas tencionam mais para o uso dos recursos 

metodológicos do que para a menção do tipo de metodologia conceituada que está em uso. 

Apenas o entrevistado P5 conduz sua resposta para o que se esperava na pergunta. Assim, P5 

indica que faz uso das metodologias ativas visando a ativa participação do discente em seu 

próprio processo de aprendizagem. Percebe-se aqui que P3, P4 e P5 foram unânimes ao 

afirmarem que, no contexto de ensino remoto, todos têm dado predominância, 

metodologicamente, ao uso dos livros didáticos, embora apenas P3 mencione que passou a 

utilizar a versão digital do livro didático, no formato PDF, que é disponibilizado no site da 

editora. 
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Além do livro como material didático, outros recursos com fins metodológicos são 

citados por P3 e P4. Ambos fazem uso de filmes, séries, textos disponíveis na internet como 

objetos digitais de aprendizagem, os ODAs, que têm o intuito de dinamizar as aulas e 

possibilitam aos alunos uma experiência de aproveitamento de recursos que as redes sociais e 

o mundo da internet oferecem, uma vez que as aulas no ensino remoto ocorrem tanto síncrona, 

como assincronamente nesses meios digitais. Logo, segundo responderam, deram destaque à 

diversificada lista de recursos a fim de chegar às metodologias que prevalecem no processo de 

interação com os alunos. Percebe-se também que P3 e P4 conduzem aulas focadas nos processos 

de interação. Assim, P3 e P4, respectivamente, mencionam que usam “material de leitura e 

obras criadas com objetivo de interação virtual” e “Comunicação com os alunos em ambientes 

virtuais” mostrando uma preocupação com o ensino da leitura.  

 

Instrumentos didáticos no ensino da leitura  

 

Segundo Neves (2007, p. 14), no trabalho com a leitura, cabe ao professor “criar, 

promover experiências, situações novas e manipulações que conduzam à formação de uma 

geração de leitores capazes de dominar as múltiplas formas de linguagem e de reconhecer os 

variados e inovadores recursos tecnológicos”. Atualmente, com as diversidades de recursos 

tecnológicos e mídia, as leituras nesses ambientes virtuais proporcionam momentos de leitura 

e interação. Pensando nas diversidades de textos que o universo midiático possibilita estudar, 

foi lançado a questão aos professores entrevistados sobre quais instrumentos didáticos eles 

utilizam no ensino da leitura, bem como quais materiais pedagógicos, além dos livros didáticos, 

eles utilizam para complementar o ensino da leitura.    

 

Tabela 3 - Respostas da pergunta 3 

P 3 P 4 P 5 

 “Material fornecido pela 

escola, colegas professores, 

Direc, curso on-line, 

encontros pedagógicos, 

documentos encontrados 

em pesquisas on-line, livros 

trabalhados por professores 

na graduação e pós-

graduação.” 

“Jogos educativos, 

aplicativos educacionais, 

leituras combinadas com 

textos disponibilizados na 

internet.” 

 

 

  

“Tenho utilizado vídeos da 

plataforma youtube para 

complementar os conteúdos 

abordados. Como também 

faço o uso de e-books (livros 

literários) disponíveis em sites 

gratuitos como o google 

livros.”  

 

No discurso da P3 compreende-se que o mesmo faz uso de materiais fornecidos além 

dos que a escola disponibiliza e busca materiais através de pesquisas on-line e por meio do 

compartilhamento de materiais com colegas de profissão e estudos. Na resposta do P4, pode-se 

analisar que o entrevistado busca materiais numa perspectiva digital fazendo uso de jogos, 

aplicativos educacionais e textos buscados na Web. Quanto à resposta do P5, percebe-se o uso 

de materiais didáticos disponíveis nas plataformas digitais para complementar os conteúdos 

estudados.  

Diante da pandemia pelo coronavírus, a educação se remodelou e passou a fazer uso das 

Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs) para dar continuidade ao processo 

de ensino e aprendizagem. Relacionado a isso, a partir das respostas obtidas pelos professores, 

entende-se que, de acordo com a resposta do P3, os materiais didáticos utilizados pelo mesmo, 

em sua maioria, tratam-se de recursos didáticos que lhes são fornecidos por terceiros. Já os P4 
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e P5 apresentam uma perspectiva metodológica mais tecnológica, buscando complementar seus 

trabalhos pedagógicos com ferramentas e materiais digitais.  

Quando se faz uso dessa postura pedagógica no planejamento de ensino, fica evidente 

que os alunos estão sendo contemplados com recursos didáticos que vão além dos recortes 

textuais apresentados no livro. Assim, o livro didático não deve ser a única alternativa para 

planejamento das aulas, pois existem diversidades de gêneros e tecnologias digitais que podem 

ser inseridos no ensino da leitura.  

 

Processo avaliativo da aprendizagem da leitura  

 

Por muito tempo, o processo avaliativo foi uma prática para quantificar o aprendizado 

dos alunos. Entretanto, esse método de avaliação ficou ultrapassado e, no contexto atual, a 

avaliação é vista como uma forma de possibilitar os avanços dos alunos. O processo de 

avaliação da leitura é uma atividade que deve estar centrada no desenvolvimento e 

acompanhamento do ensino e aprendizagem. É fundamental que o professor compreenda que o 

diagnóstico de aprendizado de leitura precisa ser analisado coletivamente, mas também de 

forma individualizada. Nesse entendimento de que há diversidade de instrumentos que permeia 

todo espaço educativo e buscando discutir sobre avaliação da aprendizagem da leitura, lançou-

se o questionamento aos entrevistados para saber como eles avaliam o aprendizado de leitura 

do aluno. 

 

Tabela 4 - Respostas da pergunta 4   

P 3 P 4 P 5 

“Da mesma forma como 

foi discutido na questão, de 

forma coletiva e 

individual, a partir de 

questões sobre 

interpretação de texto 

(importante demais para 

ler o outro e a si), relação 

de situações passadas e 

atuais na perspectiva de 

cada um. Às vezes até de 

acordo com algum gênero 

textual que estamos 

estudando. Mas também de 

forma coletiva, com 

debates, roda de conversa 

com participação de 

professores de outras 

áreas.” 

“Acompanhando seu 

processo educacional, 

considerando suas 

necessidades, valorizando 

seus avanços, sua 

participação, seu empenho 

nas atividades desenvolvidas 

e sobretudo, seu 

conhecimento consolidado 

ao longo do processo.” 

“Tem sido um desafio a 

avaliação dos alunos durante as 

aulas remotas, sejam estas de 

natureza somativa, formativa 

ou diagnóstica. Contudo, 

manter o foco na compreensão 

leitora a partir da exposição oral 

e escrita ou com a produção de 

gêneros digitais como memes, 

playlists, gifs e fanfic. Desse 

modo estabelecer uma relação 

produtiva entre as práticas de 

linguagem.”  

 

A avaliação da aprendizagem da leitura apresenta benefícios tanto para os alunos quanto 

para os educadores. No caso do discente, ela é essencial para verificar o nível de competência 

leitora do aprendiz, já para os docentes, possibilita uma análise da sua metodologia de ensino 

para proporcionar melhorias nas estratégias avaliativas. Nesse sentido, sobre o método de 

avaliação, para o P3 a avaliação é feita de forma individual e coletiva, levando em consideração 
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o contexto de cada um. Na condição individual, a avaliação é feita através da interpretação de 

texto e na forma coletiva faz uso de debate e rodas de conversas com a participação do professor.  

O entrevistado P4 realiza sua avaliação considerando o empenho e participação do aluno 

no decorrer do desempenho das atividades e mediante os seus conhecimentos adquiridos ao 

longo do processo de aprendizagem.  

O P5, primeiramente, aborda as dificuldades enfrentadas no processo avaliativo durante 

o ensino através de aulas remotas. Então, busca avaliar a compreensão leitora, a partir da 

oralidade e da escrita por meio de gêneros textuais/digitais, levando em consideração as práticas 

de linguagem.  

Assim, considerando as três respostas, pode-se concluir que P3 apresenta um método de 

avaliação na perspectiva coletiva e individual. Já o P4 considera as necessidades de cada aluno 

analisando avanços, participação e aprendizado consolidado no decorrer do processo. Por fim, 

P5 avalia de acordo com a compreensão leitora, a partir da exposição de textos orais e escritos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que o objetivo deste estudo visa descrever como está sendo realizado o 

ensino da leitura a partir do livro didático de Língua Portuguesa no contexto de aulas remotas, 

as reflexões levantadas nesse artigo possibilitaram compreender que o livro didático é um 

material pedagógico utilizado pelos docentes em sala de aula, apesar de não ser o único. Isso 

ficou mais evidente durante a pandemia do coronavírus que trouxe à tona dificuldades do ensino 

da leitura nas condições das aulas virtuais, devido ao distanciamento físico entre professor e 

aluno. Mediante às condições das aulas virtuais, os professores tiveram que se adaptar para 

oferecer um ensino de leitura que suprisse as necessidades de aprendizado dos discentes.    

O resultado da aplicação do questionário aos professores possibilitou concluir que o 

livro didático pode ser considerado aliado no processo de aprendizagem da leitura, porém não 

deve ser um fator determinante para o planejamento e desenvolvimento das aulas, 

principalmente, mediante as condições sanitárias que o Brasil está vivenciando. Assim, neste 

estudo, levantam-se as conclusões de que além do uso do livro didático, os professores recorrem 

a recursos tecnológicos e outros materiais didáticos para mediar o processo do ensino da leitura.  
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RESUMO 

Durante muito tempo, se alardeou a supremacia da escrita sobre a fala, no entanto, 

hoje, entende-se que ambas são formas de realização da língua igualmente 

importantes em seus respectivos contextos de uso. Por meio dessas modalidades da 

língua, os gêneros do discurso se efetivam para que os interlocutores possam alcançar 

seus propósitos comunicativos. Com o avanço tecnológico, diversos gêneros 

multissemióticos e/ou mídias digitais começaram a circular nos espaços digitais, 

modificando significativamente as formas de interação entre as pessoas. Na prática 

pedagógica, o aprofundamento do trabalho com esses gêneros também influenciou 

nas formas como se ensina e se aprende a ler e a escrever. Considerando a produção 

textual como uma atividade interacional, processual e dialógica, como afirmam 

estudos de base textual e discursiva atuais, o objetivo deste artigo é refletir sobre  o  

trabalho com intervenção escrita tendo por base uma proposta de retextualização de 

textos da mídia podcast para textos do gênero artigo de opinião. Para a concretização 

desta pesquisa, sugeriu-se oficinas temáticas sobre o gênero/mídia em questão numa 

turma de primeiro ano do Ensino Médio de uma escola pública do estado do Piauí, 

com vistas à retextualização, levando em conta movimentos de escrita e reescrita. Para 

tanto, apoiou-se teoricamente em Marcuschi (2008, 2010), Koch e Elias (2014, 2018), 

Ribeiro (2010), Dell’Isola (2007), Travaglia (2009), assim como em documentos 

oficiais, entre eles a BNCC e as DCN. As oficinas temáticas foram pensadas  de forma 

sistemática e planejada, de modo a favorecer a interação e a socialização em ambiente 

de sala de aula virtual. Concluiu-se que atividades de retextualização podem ajudar  a 

desenvolver a criatividade no ato de escrever e colocam o aluno como protagonista 

do processo de escrita, assim como fazem-no refletir sobre a importância de uma boa 

expressão oral e escrita para a vida social. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Retextualização. Ensino.  Escrita. Reescrita 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, os estudos linguísticos não centram-se mais somente no código da língua, 

embora a escrita ainda seja vista como de estrutura complexa, formal e abstrata, enquanto a 

fala, de estrutura simples ou desestruturada, informal, concreta e dependente do contexto. Para 

se ter uma ideia, os próprios manuais de gramática, segundo Fávero  (2012), tratam as relações 

entre fala e escrita tendo como parâmetro a língua escrita. O fato é que, conforme pontuou 

Marcuschi 1997 (apud FÁVERO 2012 pág.15), “a oralidade é colocada como um problema de 

adequação às diferentes situações de comunicação.” Assim, oralidade e escrita são vistas na 

perspectiva de um continuum. 
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Nesse sentido, o debate sobre a oralidade não deve ser visto de forma estanque, ou seja, 

sem relação com a escrita, já que elas estabelecem relações mútuas, uma exerce influência sobre 

a outra. Um bom exemplo disso é o avanço da tecnologia, que ressignificou as práticas de 

interação entre as pessoas e fez com que diversos gêneros multissemióticos ganhassem espaço 

e também alterassem as formas de comunicação entre as pessoas. 

A saber, os textos multissemióticos são aqueles textos para os quais se exige 

multiletramentos, ou seja, textos compostos por muitas linguagens (ou modos, ou semioses) e 

que exigem capacidades e práticas de compreensão e produção de cada uma delas para fazer 

significar (ROJO, 2013).  

Considerando o exposto, este artigo surgiu da necessidade de promover uma reflexão 

sobre as questões de escrita no Ensino Médio, para isso, esse trabalho lançou mão de uma 

proposta reflexiva por meio de reextualização de textos da mídia podcast em artigo de opinião. 

Esse artigo teve como base teórica autores como Marcuschi (2008, 2009), Koch e Elias 

(2014, 2018), Ribeiro (2010), Dell’Isola (2007), Travaglia (2009), entre outros, assim como os 

documentos oficiais, entre eles a BNCC e as DCN.  

 

METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento dessa proposta de trabalho, inicialmente procedeu-se a uma 

pesquisa bibliográfica sobre as categorias temáticas que seriam abordadas: gêneros discursivos, 

multiletramentos, retextualização, buscando teorias que demonstrem a importância de se 

trabalhar com escrita retextualizada no ensino médio, etapa escolar da educação básica que 

parece apresentar muitas demandas por uma escrita eficiente. O segundo passo foi selecionar 

um corpus que pudesse ensejar o desenvolvimento deste trabalho, com a sugestão de 3 oficinas 

temáticas que contemplem o tema explorado, no caso, a retextualização de podcast, para 

subsidiar a escrita de textos do gênero artigo de opinião numa turma de primeiro ano do Ensino 

Médio do estado do Piauí. 

O conjunto das 3 oficinas prevê  de forma planejada, o resultado de diagnóstico prévio 

a ser realizado com a turma, de modo que as oficinas fiquem  distribuídas da seguinte forma: 

 

ESQUEMA DA DISTRIBUIÇÃO DAS OFICINAS 

1ª OFICINA ● Apresentação da proposta de trabalho para a turma e para a gestão 

da escola, motivação e exposição sobre a mídia podcast e 

realização da proposta inicial, via google meet. 

 

2º OFICINA ● Escrita e reescrita com base na retextualização. 

 

3ª OFICINA ● Escrita e reescrita com base na retextualização 

 

  

 

Para efeito deste artigo, o que se pretende é refletir sobre uma experiência de trabalho 

com intervenção escrita tendo por base a retextualização de textos da mídia podcast para textos 

do gênero artigo de opinião, considerando como os alunos estavam do ponto de vista da escrita 

no início das atividades e comparar os resultados com momento pós-intervenção. 

Para chegarmos aos resultados, idealizou-se um conjunto de 3 oficinas distribuídas da 

seguinte maneira: 

Oficina 1- composta pela apresentação inicial da proposta de trabalho para alunos da turma e 

também para a professora e as gestoras da escola com uma breve discussão acerca da mídia 
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podcast e artigo de opinião, situação em que se explica as características de cada gênero como: 

suporte, esfera de circulação, características da linguagem empregada e público alvo;  

Oficina 2 - ocasião em que se coloca um podcast temático “O assunto” sobre a seguinte questão 

polêmica: “A ofensiva sobre a impressão do voto”- nessa oficina levanta-se um pequeno debate 

em que os alunos podem se posicionar, colocar suas opiniões a respeito do tema do podcast 

expressando sua opinião;  

Oficina 3 - em que será solicitado à turma que baseada no áudio produza um texto escrito do 

gênero artigo de opinião. Pela proposta os estudantes teriam que responder às seguintes 

perguntas: Você é contra ou a favor do retorno do voto impresso? Por quê? Dê sua opinião e a 

defenda por meio de argumentos consistentes. 

 

APORTE TEÓRICO 

 

Um dos grandes gargalos da produção textual no Ensino Médio tem sido a dificuldade 

com a escrita, embora as práticas de escrita estejam chanceladas por documentos oficiais que 

as regulamentam como necessárias e indispensáveis, o que se vê em muitos casos, são 

produções desconectadas da realidade e que não estão aptas a cumprir um propósito 

comunicativo, talvez em razão das concepções de texto e de escrita posta em prática pelo 

professor. 

Na literatura especializada, o conceito de texto é muito vasto. Koch e Elias (2016) 

pontuam que o texto é fruto de um processo extremamente complexo de linguagem e interação 

social, de sujeitos, de conhecimentos de natureza diversa. Devido a essa complexidade do texto, 

provavelmente os alunos do Ensino Médio considerem produção escrita um dos grandes 

desafios da vida escolar. 

Destaca-se a importância que o Artigo 36 das Diretrizes Curriculares para o Ensino 

Médio, que atribui às linguagens: à Língua Portuguesa, não apenas enquanto expressão e 

comunicação, mas como forma de acessar conhecimentos e exercer a cidadania; às linguagens 

contemporâneas, entre as quais é possível identificar suportes decisivos para os conhecimentos 

tecnológicos a serem dominados. (BRASIL, 2000). Levando em consideração o que 

preconizam os PCN de Língua Portuguesa, este artigo trata de uma proposta de trabalho a ser 

realizada numa turma de primeiro ano do ensino médio, por meio da qual serão observadas as 

limitações e avanços iniciais e confrontadas com o resultado posterior.  

 

PODCAST: UMA MÍDIA A FAVOR DA ESCRITA 

  

Atualmente, as novas tecnologias de informação e comunicação têm direcionado 

professores e alunos a um deslocamento de novas práticas pedagógicas realizadas pelos 

protagonistas do cenário do ensino. Nesse contexto, novas mídias vão sendo implantadas, como 

é o caso do podcast.  Seu surgimento ocorreu em 1994, por Adam Curry, que descreveu a 

tecnologia como a possibilidade de descarregar conteúdos das páginas na web. O termo  é 

resultante  da junção das palavras iPod (aparelho para tocar arquivo de formato mp3) e a palavra 

broadcasting que quer dizer transmissão. Uma tecnologia alternativa de grande potência a ser 

utilizada em serviços variados, bem como diversão, informação e propagação de saberes 

diversificados. 

Muitos autores apontam o podcast como um gênero textual. À luz de Bonini (2011 apud 

CRISTÓVÃO; CABRAL, 2013, p.198) corroboramos com a afirmação quando propõe a noção 

de mídia e não de gênero textual. Para ele, a mídia é uma fonte de variados gêneros e seria “um 

elemento essencial para a sua veiculação”. Nessa perspectiva, o arquivo mp3 figura como 

suporte da mídia, enquanto que a internet seria a hipermídia. A mídia que é o podcast apoia-se 

no suporte mp3, que pode disponibilizar vários gêneros a serem explorados na hipermídia, que 
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é a internet, logo aderimos ao postulado de Bonini que considera podcast uma mídia e não um 

gênero. 

 A ferramenta, segundo Medeiros (2006), pode ser classificada em quatro tipos: 

metáfora, editado, registro e os educativos. “Metáfora” é o modelo muito associado a programas 

de rádio, “editado”, mostra aos interessados que conteúdos que já foram apresentados possam 

ser ouvidos novamente, o “registro” aquele que apresenta diversidade de conteúdos, com 

características bem similares aos audioblogs e por fim, os “educativos” , que se definem na sua 

utilização em contexto de aprendizagem. 

 A utilização desse recurso na educação consiste em grandiosos benefícios, pois atua 

como importante aliado na ajuda de diferentes ritmos de aprendizagens, concedendo-lhe a 

vantagem a seus usuários a possibilidade de difusão de informações, opiniões, críticas, entre 

outras coisas. Como recurso pedagógico, permite acumular materiais didáticos como aulas, 

documentários e entrevistas em formato áudio que podem ser ouvidos pelos estudantes a 

qualquer momento e em qualquer espaço geográfico. Além disso, pode ser inserido com suas 

especificidades e diferenciais, combinados a outras ferramentas para desenvolver competências 

linguísticas, expressão oral e escrita de modo a facilitar a aprendizagem dos estudantes. 

Desta forma, recorremos a retextualização com a utilização do podcast como recurso 

estratégico para o melhoramento da produção escrita de alunos do Ensino Médio utilizando esse 

propósito, pois acreditamos que assim como falar e ouvir, expressar – se bem, por escrito, 

constitui uma atividade igualmente significativa é elemento decisivo para a construção da 

cidadania.  O trabalho a ser desenvolvido advém de pesquisas, interação, troca de informações, 

da argumentação e contra - argumentação, da busca pela construção de uma realidade 

educacional que contribua para tornar os indivíduos autônomos e sujeitos da sua própria 

história.  

As Diretrizes Curriculares nacionais para o Ensino Médio - DCN, reforçam o 

posicionamento supramencionado, quando em seu capítulo 4 , inciso IV dizem que é 

imprescindível “a valorização da leitura e da produção escrita em todos os campos do saber” 

(DCN, Brasil, 2018). Assim, a leitura e a produção escrita representam elementos de acesso à 

cultura letrada de modo geral é uma importante porta para a aquisição de novos conhecimentos. 

 

O ARTIGO DE OPINIÃO: um gênero a favor da argumentação 

  

O artigo de opinião é um gênero textual que se vale da argumentação para analisar, 

avaliar e responder a uma questão controversa. Ele expõe a opinião de um articulista, que pode 

ou não ser uma autoridade no assunto abordado. Geralmente, discute um tema atual de ordem 

social, econômica, política ou cultural, relevante para os leitores. (BOFF, Odete MB; KÖCHE, 

Vanilda S.; MARINELLO, Adiane F.2009). Dada essa relevância social dos temas e questões 

polêmicas que normalmente povoam os artigos de opinião, pensamos ser esse, um gênero do 

discurso capaz de despertar bastante interesse dos alunos em sala de aula e suscitar debates de 

ideias e reflexões. 

O artigo de opinião, conforme Kaufman e Rodríguez, (1995) possui relação direta com 

as estratégias discursivas usadas para persuadir o leitor e não só com a pertinência dos 

argumentos apresentados. As autoras mencionam estratégias que podem ser usadas para 

fundamentar os argumentos: acusações claras aos oponentes, insinuações, digressões, apelações 

à sensibilidade ou tomada de distância através das construções impessoais para dar objetividade 

e consenso à análise desenvolvida, uso de recursos descritivos ou a especificação das diferentes 

fontes da informação (1995, p. 27. apud BOFF, Odete MB; KÖCHE, Vanilda S.;MARINELLO, 

Adiane F.2009), some-se às características já citadas, também aquelas estruturais como: a) 

situação problema, em que se coloca a questão a ser debatida pelo articulista; b) discussão, em 

que o autor expõe seus argumentos em defesa de um ponto de vista; c) solução – avaliação, 
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aqui se evidencia a resposta a questão polêmica ou situação problema debatida ao longo do 

texto.   

  

RETEXTUALIZAÇÃO E REESCRITA 

 

 O que se pode observar a respeito de retextualização na percepção de Marcuschi (2010, 

p-48) trata-se de uma “tradução,” mas de uma  modalidade para outra,  permanecendo-se, no 

entanto, na mesma língua. Ao falar de “modalidade,” em seus estudos apresentados, é possível 

compreender que o autor refere-se a oralidade e a escrita. Assim, o termo retextualização pode 

ser entendido como a modificação ampla do texto, sendo possível alterar o meio que ele é 

produzido/veiculado. Em relação à reescrita, esse processo só pode ocorrer de um texto escrito 

para o escrito. 

 Ao mencionar  oralidade e  escrita, Marcuschi (2010, p. 48-49), por sua vez, relata que 

as atividades de retextualização estão presentes no cotidiano das interações humanas, afirmando 

que “toda vez que repetimos ou relatamos o que alguém disse, até mesmo quando produzimos 

as supostas citações ipsis verbis, estamos transformando, reformulando, recriando e 

modificando uma fala em outra”. Por exemplo: a secretária que anota informações orais do (a) 

chefe e com elas redige uma carta; o secretário (a) de uma reunião de condomínio encarregado 

(a) de elaborar a ata da reunião, passando para a escrita um resumo do que foi dito, exemplos 

esses, que são eventos linguísticos em que as atividades de retextualização estão envolvidas. O 

autor ainda apresenta quatro possibilidades de retextualização descritas a seguir: fala/escrita; 

(de entrevista oral para a entrevista impressa), fala/fala; (de uma conferência para a tradução 

simultânea), escrita/fala; (de um texto escrito para a exposição oral), escrita / escrita: ( de um 

texto escrito para o resumo escrito). 

 As diferenças entre retextualização e reescrita na visão de Matêncio (2002), assevera a 

autora que  “retextualizar é produzir um novo texto” e reforça a ideia  de “que toda e qualquer 

atividade propriamente de retextualização irá implicar, necessariamente, mudança de 

propósito.” No caso da reescrita “é a atividade na qual, através do refinamento dos parâmetros 

discursivos, textuais e linguísticos que norteiam a produção original, materializa-se uma nova 

versão do texto” 

 A autora Dell’Isola (2007, p.10) assegura que a retextualização é “um processo de 

transformação de uma modalidade textual em outra, ou seja, trata-se de uma refacção e a 

reescrita de um texto para outro, processo  que envolve operações que evidenciam o 

funcionamento social da linguagem. Nesse sentido, considera-se que o aluno, ao realizar sua 

atividade, é levado a pensar sobre a linguagem do texto-fonte e o retextualizado, procurando 

estabelecer suas regularidades.  

 Ao trabalhar com retextualização, propusemos-nos a utilizar a mídia podcast como 

apoio para a produção de texto, pois acreditamos que é um trabalho relevante para o 

desenvolvimento da criatividade e da aprendizagem dos alunos como adverte a BNCC: 

 
é necessário não somente possibilitar aos estudantes explorar interfaces 

técnicas) como a das linguagens de programação ou de uso de ferramentas e 

apps variados de edição de áudio, vídeo, imagens, de realidade aumentada, 

criação de games, gifs, memes, infográficos, etc), mas também interfaces 

críticas e éticas que lhes permitam tanto triar e curar informações como 

produzir o novo com base no existente. (BRASIL,2017). 

  

 O ensino da escrita reside em uma atividade com foco na interação, com destaque para 

os gêneros multimidiáticos e multissemióticos, a partir de práticas de linguagem do cotidiano 

situadas em experiências sociais. É função da escola ensiná-la de forma que o estudante entenda 
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sua funcionalidade nos diferentes inscritos das quais participa enquanto cidadão, colocando-o 

como protagonista do seu próprio conhecimento.(BRASIL, 2017). 

 

RELATO DOS RESULTADOS ESPERADOS DA INTERVENÇÃO COM 

RETEXTUALIZAÇÃO DE TEXTOS DA MÍDIA PODCAST PARA ARTIGO DE 

OPINIÃO 

 

Nesta seção, será descrita a experiência pensada para escola, por meio das plataformas 

digitais do google: google meet e google forms. De início procede-se a uma conversa da qual 

devem participar além da professora da turma de primeiro ano do ensino médio, a diretora e os 

alunos, nessa reunião que corresponde ao momento que chamamos oficina 1, debate-se sobre  

a mídia podcast e o gênero artigo de opinião. Fala-se das características de cada um, das 

situações sociais de uso, dos tipos de suportes mais comuns para esses gêneros, assim como de 

maneira negociada com a turma, decide-se o tema a ser trabalhado nas oficinas de texto, além 

dos próprios gêneros, também o tema, que no caso foi “a volta do voto impresso”. 

A turma mobilizada, parte-se para a segunda oficina, que se dará por meio de um roteiro 

de estudos, elaborado no google forms e que solicita para que após a escuta de um podcast do 

G1.com.br (O assunto), com o tema “A ofensiva pela impressão do voto”, os alunos escrevam 

uma produção inicial, se posicionando contra ou a favor do voto impresso, mas coloquem 

justificativas em defesa do seu ponto de vista. Nessa etapa ocorre a retextualização inicial e a 

primeira reescrita. 

Na terceira oficina, os alunos realizam a escuta do podcast da aula inicial, e diante das 

observações que lhes foram feitas a respeito da linguagem, das funcionalidades do gênero que 

seria escrito, procedem a uma refacção, mas dessa vez será observado se alguns aspectos estão 

mais aperfeiçoados no texto como: organização das ideias, a progressão temática, a não fuga ao 

tema, a relação entre os parágrafos do texto, tudo isso aponta que o trabalho de retextualização, 

pode ter resultado que atendam à demanda de produção textual no Ensino Médio. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com o intuito de apresentar respostas às inquietações relacionadas às dificuldades 

enfrentadas por alunos de uma turma do primeiro ano do ensino médio de uma escola pública 

do estado do Piauí, assim como, auxiliar no processo ensino aprendizagem, nosso objetivo neste 

trabalho, foi sugerir a experiência e reflexão com atividade de retextualização. 

A fim de subsidiar a prática de uma ação interventiva, selecionamos atividades de 

trabalho com podcast e artigo de opinião. A intenção é ampliar o conhecimento da mídia/gênero  

em questão e sobretudo da prática de escrita, para tanto sugerimos a realização de 3 oficinas 

temáticas nas quais estão previstas uma motivação inicial, uma mobilização para se conhecer e 

debater  mídia/gênero, e por fim, atividades de retextualização do podcast “o assunto” do 

G1.com.br em artigo de opinião. Aqui assumimos conforme o posicionamento de (Marcuschi, 

2010), que a retextualização não é um processo mecânico, já que a passagem da fala para a 

escrita não se dá naturalmente. 

A proposta revela-se bastante produtiva, pois prevê que na produção inicial dos alunos 

haja embaraços de ordem gramatical, de coesão, de coerência e inclusive inconsistências 

relacionadas ao tema e a defesa do ponto de vista, desse modo, uma saída plausível seria a 

comparação das produções finais, com as produções feitas inicialmente, para detectar os 

avanços e  se os textos ficaram mais coesas e coerentes, assim como se o próprio conhecimento 

sobre a estrutura do gênero artigo de opinião havia sido melhorada. 

Por fim, vale ressaltar, que a experiência com retextualização da mídia podcast para 

artigo de opinião (gênero argumentativo) mostra-se bastante pertinente, pois favorece o 
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exercício da escrita, da argumentação e das características peculiares da mídia e do gênero 

citados. Diante do exposto, acreditamos ser esta, uma proposta de trabalho que pode favorecer 

o ensino com o uso da tecnologia, o trabalho com gênero, a leitura e a escrita, assim como da 

Língua Portuguesa de modo geral.  
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O TRABALHO COM A LEITURA E A ESCRITA NO CONTEXTO DO ENSINO 

REMOTO 

 

José Max Santana1 

 

 
RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo discutir e refletir sobre as práticas pedagógicas 

do trabalho com a leitura e a escrita nas aulas de Língua Portuguesa no Ensino Médio 

no contexto do ensino remoto. Para isso, faremos uma análise de respostas 

apresentadas por professores através de questionários no intuito de verificarmos como 

o trabalho de leitura e escrita vêm sendo realizado nesse contexto de uso das 

tecnologias. O cenário pandêmico decorrente da COVID-19 ocasionou a mudança de 

comportamento das pessoas e novos hábitos tiveram que ser tomados para a contenção 

da contaminação e da proliferação do vírus. O isolamento social, medida necessária e 

eficaz para conter a propagação do vírus, foi uma das medidas adotadas pelos 

governantes como ação de prevenção e cuidado pela vida. O ambiente educacional foi 

modificado pelo contexto atual, as aulas sofreram adaptações e passaram a acontecer 

no formato remoto de ensino, portanto, novas práticas pedagógicas tiveram que ser 

repensadas e re-elaboradas para atender a nova demanda. Pensando nessa nova 

realidade de ensino, pretendemos apresentar uma discussão acerca do trabalho com a 

leitura e a escrita tomando como base pressupostos teóricos já estabelecidos, bem 

como pretendemos fazer uma relação com a realidade, por hora vivenciada pelos 

docentes, no que diz respeito ao trabalho pedagógico e metodológico adotados nas 

aulas de Língua Portuguesa. Nesse sentido, fundamentamo-nos em Antunes (2010), 

Koch e Elias (2018), Ribeiro (2021), Solé (1998), entre outros. Como metodologia, 

abordamos o método qualitativo e quantitativo, uma vez que trabalhamos com 

questionários aplicados a uma quantidade de professores no intuito de sondá-los sobre 

as práticas pedagógicas no ensino remoto, bem como buscamos compreender e refletir 

sobre os apontamentos apresentados pelos docentes. Faremos o exercício da 

descrição, sendo que descreveremos os dados coletados e refletiremos a partir dos 

pressupostos teóricos adotados acerca do trabalho com a leitura e a escrita. Por fim, 

acreditamos que o trabalho servirá de reflexão para as práticas pedagógicas docentes 

frente aos desafios impostos pelo contexto do ensino remoto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino remoto; Leitura e escrita; Práticas pedagógicas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O ano de 2020 foi bastante desafiador para toda a população mundial. O medo e a 

angústia diante do contexto da pandemia da COVID-19 se tornou uma constante e afetou a 

todos drasticamente. Novos hábitos tiveram que ser tomados a fim de evitar a contaminação 

pelo vírus e vim a ser acometido pelas suas graves consequências. Medidas de isolamento e 

distanciamento social tiveram que ser adotadas, o uso de máscaras por todos os indivíduos e a 

constante higienização das mãos.  

 Medidas mais rígidas como a decretação de fechamento do comércio e até mesmo de 

cidades foram tomadas por alguns gestores, bem como o cancelamento de eventos com grande 

participação de pessoas. As escolas, por comportarem um significativo número de indivíduos, 

tiveram que fechar as suas portas, impossibilitando o processo de ensino-aprendizagem de 

forma presencial. 

 Nesse contexto proporcionado pela pandemia do novo coronavírus, precisou-se pensar 

e buscar alternativas que fossem viáveis para o prosseguimento das atividades escolares, sem 
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grandes prejuízos para os alunos, assim, surgiu a possibilidade de continuar com o trabalho 

pedagógico dos professores no formato remoto, mediado por tecnologias e plataformas online 

com uso da internet.  

 Mediante a situação vivenciada no contexto da educação, os docentes tiveram que 

repensar as suas práticas pedagógicas e readaptar a sua metodologia de ensino para adequar-se 

ao momento e fazer chegar até o seu aluno os conteúdos da melhor forma possível. Nesse 

sentido, muitas práticas foram modificadas, adaptadas e/ou reconfiguradas tendo em vista que 

havia a necessidade de proporcionar ao aluno a oportunidade de entrar em contado com o 

conhecimento e conseguir prosseguir com a sua aprendizagem.  

 Ao que se refere ao ensino de Língua Portuguesa, houve uma grande preocupação por 

parte dos docentes ao que diz respeito ao trabalho pedagógico, principalmente, o trabalho com 

a leitura e a escrita, sendo um desafio já no presencial, tornando-se mais complexo no formato 

remoto. Diante das dificuldades, muitos docentes buscaram aprimorar e elaborar outras 

metodologias que fossem possíveis de desenvolver com os seus alunos, proporcionando uma 

aprendizagem significativa.  

 É nessa perspectiva, que o presente artigo busca refletir acerca do trabalho docente e 

suas práticas pedagógicas quanto ao desenvolvimento da leitura e da escrita no contexto do 

ensino remoto. Para isso, buscamos dar voz aos docentes e ouvir deles como esse trabalho vem 

sendo executado e quais metodologias foram adotadas. A partir das respostas apresentadas 

pelos docentes faremos uma reflexão acerca desse trabalho, bem como faremos uma análise da 

forma como foi executado. 

 O presente artigo é fruto de trabalho realizado na disciplina de Estágio Supervisionado 

II do Departamento de Letras Vernáculas – DLV, do Campus Avançado de Pau dos Ferros – 

CAPF, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Durante o 

desenvolvimento das atividades previstas para a disciplina, os alunos estagiários tiveram 

oportunidade de elaborar e aplicar questionários aos professores de Língua Portuguesa do 

Ensino Médio da rede pública do Estado do Rio Grande do Norte com o objetivo de conhecer 

a realidade vivenciada por estes docentes no desenvolvimento das suas aulas no formato do 

ensino remoto. 

 Dessa maneira, nos chamou a atenção os questionários que versavam sobre o trabalho 

com a leitura e a escrita, uma vez que consideramos de tamanha relevância sendo que as 

dificuldades já eram apontadas no ensino presencial. As respostas dos docentes apresentaram 

caminhos e possibilidades vivenciadas, o que nos instigou a constituir a escrita do presente 

artigo, o que contribuirá para uma reflexão, bem como o incentivo para outros professores 

repensarem e reelaborarem as suas práticas no contexto remoto.  

Quanto à metodologia empregada, trata-se da aplicação de questionário online 

elaborado e aplicado através do Google Forms pelos alunos estagiários aos professores de 

Língua Portuguesa do Ensino Médio. Abordamos o método qualitativo e quantitativo, uma vez 

que trabalhamos com questionários aplicados a uma quantidade de professores no intuito de 

sondá-los sobre as práticas pedagógicas no ensino remoto, bem como buscamos compreender 

e refletir sobre os apontamentos apresentados pelos docentes. Desse modo, faremos o exercício 

da descrição, sendo que descreveremos os dados colocados e refletiremos a partir dos 

pressupostos teóricos adotados acerca do trabalho com a leitura e a escrita. 

 

REFLEXÕES TEÓRICO/METODOLÓGICAS ACERCA DO TRABALHO COM A 

LEITURA E A ESCRITA NO CONTEXTO DO ENSINO REMOTO 

  

 Na presente seção, faremos uma análise das respostas apresentadas pelos docentes 

participantes, considerando as questões direcionadas. Dessa forma, buscaremos dar destaque 
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ao que apontam os docentes em relação ao trabalho com a leitura e a escrita no contexto do 

ensino remoto, bem como faremos uma reflexão à luz de leituras teóricas. 

 A apresentação das questões e respostas serão colocadas de acordo com a sequência 

posta no questionário aplicado. Assim, iniciaremos com as questões referentes a leitura e 

buscaremos, a medida das discussões, fazer um paralelo entre teoria e o trabalho pedagógico 

realizado. 

 A prática de leitura é de muita importância e se faz necessário no contexto da sala de 

aula, uma vez que por meio dela, é possível construir e contribuir com a formação do aluno. De 

acordo com Antunes (2003): 

 
A atividade da leitura completa a atividade da produção escrita. É, por isso, 

uma atividade de interação entre sujeitos e supõe muito mais que simples 

decodificação de sinais gráficos. O leitor, como um dos sujeitos da interação, 

atua participativamente, buscando recuperar, buscando interpretar e 

compreender o conteúdo e as intenções pretendidas pelo autor (ANTUNES, 

2003, p. 67). 

 

 A atividade de leitura, portanto, é uma atividade de interação em que os sujeitos são 

capazes de estabelecer uma relação interativa com o texto e conseguem absorver o seu conteúdo 

a partir do seu conhecimento sociocognitivo, uma vez que os sujeitos são participantes do 

processo de construção de sentidos do texto. Desse modo, se faz necessário um planejamento 

por parte do professor ao propor atividades de leitura, sendo que é preciso deixar claro os 

objetivos e as pretensões com a atividade.  

 No ensino remoto o trabalho com a leitura teve uma continuidade, porém, se fez 

necessário o planejamento e as adaptações para atender a nova demanda. A busca por 

ferramentas e aplicativos que atendessem as necessidades e o planejamento docente foi uma 

constante, textos e obras acessíveis e que pudessem ser disponibilizados aos alunos, bem como 

de que forma se daria essa disponibilização.  

Vejamos, a seguir, o questionamento direcionado aos docentes ao que se refere às 

propostas de leitura e como foram trabalhadas e os recursos tecnológicos utilizados para tal fim.  

 

QUESTÃO 1: Dentro desse contexto do ensino remoto, de que forma as propostas de leitura 

estão sendo trabalhadas? Quais os recursos tecnológicos que você utiliza para esse tipo de 

atividade? Para quais fins é objetificado essa leitura? 

Prof. 1: As propostas de leitura estão sendo trabalhadas através de indicações de livros, links, 

sugestões de vídeos, etc. Os recursos tecnológicos consistem em: aulas on-line, redes sociais, 

plataformas e WhatsApp. Para o exercício da própria leitura e interpretação do conteúdo 

exposto, de forma a garantir ao aluno seu maior entendimento. 

Prof. 2: Mesmo dentro desse contexto de ensino remoto as propostas de leitura foram em 

2020 e continuarão a ser trabalhadas, visto que, embora existam inúmeros desafios, sempre 

é possível delinear estratégias viáveis para a realização dessa tarefa, de primeira necessidade, 

no ensino aprendizagem. Realizamos, em 2020, um projeto que tratou acerca dos cem anos 

de nascimento da escritora Clarice Lispector e todas as abordagens, tarefas e apresentações 

foram planejadas e executadas considerando os recursos midiáticos disponíveis: (plataforma 

de estudos: Portabilis; WhatsApp; criação de página no face com os trabalhos em vídeos; 

realização de encontros no meet para discussão de textos e obras lidas; envio de obras em 

PDF por meio de mural interativo: PADLET....) enfim, buscamos formas diversas para 
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estimular, contagiar e manter viva a prática da leitura literária, a qual sempre buscamos 

apresentá-la como algo que deve gerar prazer, diversão, conscientização e humanização. 

Prof. 3: As propostas de leitura variam conforme os objetivos e habilidades pretendidas, bem 

como, conforme o interesse da clientela. Temos a leitura dele, mas temos também a leitura 

para informações e outras estratégias. No momento, estou trabalhando no Ensino 

Fundamental com o Projeto: Em casa, com passaporte literário. Enviamos um formulário de 

pesquisa pelo Google Forms com um resumo/resenha e outras informações, como capa, por 

exemplo, acerca de 04 obras, solicitamos que os estudantes escolhessem uma das obras e a 

obra vencedora, no caso do 7º foi O MENINO NO ESPELHO (Fernando Sabino), nos 8ºs 

foi O MEU PÉ DE LARANJA LIMA (José Mauro de Vasconcelos). Fazemos as orientações 

pelo Google Meet, encaminhamos o PDF da obra pela plataforma Google Classroom e 

também pelo WhatsApp para quem não conseguiu o acesso pela plataforma e ainda, 

conseguimos empréstimos da obra física para alguns estudantes com dificuldade de acesso 

virtual. Após a leitura, fizemos uma tela de diálogos acerca das leituras realizadas, 

procurando perceber o nível de compreensão em torno do que foi lido no que diz respeito, 

não apenas ao enredo linear, mas sobretudo, a capacidade argumentativa diante do que tomou 

conhecimento. 

No caso específico dessas leituras, as obras tinham como objetivos ampliar o repertório de 

leitura dos estudantes, desenvolver a leitura autônoma, refletir sobre questões de ordem 

socio-culturais presentes na obra, viajar por lugares, tempos e histórias proporcionadas pelos 

textos, entre outros objetivos.  

Em aulas cotidianas, costumamos levar a leitura de charges, tirinhas, poemas, textos do livro 

didático, notícias, músicas, memes, entre outros gêneros. Usamos o power point para a 

exposição de tela compartilhada e solicitamos a leitura oral pelos estudantes em aulas pelo 

Meet. Também já solicitamos a leitura em áudio no 7º ano, pois verificamos que a 

decodificação necessitava de uma intervenção mais específica e pontual em alguns 

estudantes. Assim, para não gerar constrangimentos, pedimos que todos enviassem a leitura 

em áudio. No caso, fazíamos as intervenções individuais. 

 

 A partir do relato feito pelos professores colaboradores, é perceptível o quanto foi 

necessário readaptar as práticas de leitura com os alunos nesse contexto do ensino remoto. O 

uso de ferramentas e aplicativos como Portabilis; WhatsApp, Padlet, Facebook, Google 

Classroom e Google Meet possibilitaram o trabalho docente e permitiram a prática de leitura 

com os alunos. 

 O livro físico teve que ser substituído pelo livro digital e compartilhado com os alunos 

para que os mesmos pudessem entrar em contato com as obras literárias e conseguissem realizar 

as suas leituras, seja por conta própria, seja para cumprir a tarefa encaminhada pelo professor. 

Concordamos com Solé (1998, p. 51) ao afirmar que “para ler, qualquer leitor precisa ter acesso 

ao texto cuja leitura transformou-se em objetivo”, assim, ao constatarmos nas respostas 

fornecidas pelos docentes, percebemos a preocupação em como disponibilizar e fazer chegar 

até ao aluno os textos trabalhados e os objetivos pretendidos com a leitura.  

Ao fazer a análise das respostas, foi possível constatarmos e registrarmos iniciativas e 

projetos colocados em prática que deram certo e que produziram um efeito positivo ao que se 

refere ao desenvolvimento da leitura. A metodologia de trabalho com projetos de leitura é uma 

iniciativa promissora que proporciona uma maior interação dos alunos com o texto de modo a 

despertar-lhes o interesse.    

Consideramos pertinente a iniciativa de elaboração e execução de projetos de leitura, 

mesmo no contexto do ensino remoto. A prática foi oportunizada e desenvolveram-na por meio 
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do uso da tecnologia, o que possibilitou uma interação entre os alunos, proporcionando a troca 

de experiências, vivências e saberes. 

O desenvolvimento da leitura possibilita um ato de interação, de modo que o leitor é 

convidado a interagir com o texto no intuito de compreender os seus sentidos e possibilitar a 

construção do conhecimento. Portanto, ao considerarmos a leitura como uma atividade 

interativa, precisamos ter ciência de que o professor deve planejar e proporcionar atividades de 

leitura de modo que os alunos possam interagir com o texto, com o professor e com os colegas 

possibilitando, assim, a troca de conhecimentos e aprendizagens. 

No ensino remoto, no entanto, essa interação tornou-se um tanto desafiadora tendo em 

vista que os alunos estão em seus ambientes domiciliares e não estão tendo uma interação 

efetiva quanto tinha no presencial. Portanto, os docentes valeram-se dos recursos tecnológicos 

que os possibilitassem promover uma atividade interativa com os seus alunos, principalmente, 

ao que se refere às práticas de leitura. Vejamos, a seguir, as respostas apresentadas.  

  

QUESTÃO 2: A atividade de leitura pressupõe a interação entre sujeitos. Qual a 

metodologia utilizada para promover essa interação entre os alunos? Quais ferramentas 

tecnológicas você utiliza para promover essa interação? 

Prof. 1: Nos próprios grupos de WhatsApp e através de aulas on-line onde eles têm espaço 

para interagirem entre si. 

Prof. 2: Como mencionei, anteriormente, utilizamos recursos e ferramentas tecnológicas 

para manter nossas interações com os estudantes, em todos os aspectos e, para manter viva a 

chama da leitura, além de visitas agendadas na biblioteca da escola -  seguindo todas as 

normas de segurança determinadas pela OMS – recorremos aos painéis interativos que 

podem ser compartilhados a partir de links (disponibilizados na plataforma de estudos 

adotada pela Secretária de Educação do município e a plataforma adotada pela escola do 

estado), encontros por meio do google meet, feedback por meio de grupos de WhatsApp.... 

Prof. 3: Temos usado as rodas de conversas virtuais, as telas de diálogos, o debate regrado, 

saraus literários, entre outros. Para isso, usamos o Google Meet como suporte principal. 

 

 Conforme os apontamentos dos docentes, a forma de interagir com os alunos se deu por 

meio do uso de plataformas e/ou aplicativos disponíveis e acessíveis de forma que tivesse uma 

maior participação. A atividade de leitura deu-se de forma interativa, sendo que os docentes 

proporcionaram essa interação adaptando a sua metodologia. Ao fazermos a análise da resposta 

do professor colaborador 2, percebemos que entre as metodologias utilizadas está a inserção de 

painéis interativos de leitura, sendo que a partir da leitura realizada dos textos, os alunos 

poderiam interagir nesse painel expondo o seu ponto de vista e as impressões sobre o texto.  

 Também, foi possibilitado a interação por meio de videoconferência via Google Meet. 

Nesta plataforma, tem-se uma interação ainda maior e mais efetiva, por meio dela, professor e 

aluno podem estabelecer um diálogo aberto em tempo real, oportunizando, assim, um debate e 

sondagem acerca do texto lido. 

 
Em síntese, os sinais (palavras e outros) que estão na superfície do texto são 

elementos imprescindíveis para sua compreensão, mas não são únicos. O que 

está no texto e o que constitui o saber prévio do leitor se completam neste jogo 

de reconstrução de sentido e das interações pretendidas pelo texto. É preciso 

que o professor entre pelo conhecimento da pragmática, para “abrir” os 

horizontes com que vai perceber esse jogo de linguagem (ANTUNES, 2003, 

p. 76). 
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 Dessa forma, não basta simplesmente o professor disponibilizar o texto para o aluno, se 

faz necessário proporcionar uma atividade interativa, de modo que o aluno vá além do texto e 

busque no contexto construir e dar sentido ao texto lido. No momento da interação, portanto, 

cabe ao professor instigar o sujeito aluno, abrindo-lhes os horizontes e as perspectivas de leitura 

e compreensão do texto. Assim, consideramos pertinente a iniciativa dos professores de 

proporcionar essa interação por meio do uso da tecnologia, uma vez que o trabalho pedagógico 

deve continuar sendo eficaz mesmo no contexto do ensino remoto. 

 Ao que se refere ao trabalho com a escrita também não foi diferente, os professores 

tiveram que repensar e reconfigurar as suas práticas pedagógicas para atender a demanda do 

ensino remoto, de modo que fosse viável um trabalho positivo com os alunos no tocante ao 

desenvolvimento da sua escrita. 

 O trabalho com a escrita requer muito mais tempo do que o trabalho com a leitura, deve-

se priorizar o seu planejamento e as etapas a serem seguidas para que de fato, tenhamos um 

bom texto, seguindo as configurações composicionais e estilísticas do gênero. Desse modo, se 

faz necessário um planejamento prévio acerca do gênero que será trabalhado e explorado em 

sala de aula, possibilitando um contexto de escrita e reescrita do texto.  

 A escrita de um texto vai muito além de uma proposta, requer, pois, um olhar cuidadoso 

por parte dos docentes de modo a proporcionar ao sujeito aluno condições necessárias e 

relevantes no processo da escrita.  

 
[...] escrever não se limita a uma montagem mecânica de peças, seguindo uma 

ordem pré-determinada. Mesmo quando ativado um modelo ou esquema 

organizativo, continua a ser necessário considerar aspectos particulares 

ligados à adequação a finalidades, destinatários, contexto social em que se 

encontram quem escreve e quem lerá o texto (BARBEIRO, 2005, p. 30). 

 

 Nesse sentido, cabe ao docente propor ao aluno, antes da escrita propriamente dita, uma 

reflexão acerca das condições necessárias a serem consideradas na produção do texto. Levar o 

aluno a refletir sobre os objetivos pretendidos, a quem se destina e quais os propósitos 

comunicativos pretende alcançar, no intuito de ter clareza da finalidade do texto escrito. 

 A escrita, portanto, faz parte da nossa vida e constantemente temos a necessidade de 

escrever textos, sejam simples e/ou complexos a depender das situações sociais que estamos 

inseridos. Segundo Koch e Elias (2018, p. 31) “a atividade de escrita envolve aspectos de 

natureza variada (linguística, cognitiva, pragmática, sócio-histórica e cultural)”. Dessa maneira, 

devemos compreender a escrita não como algo complexo e difícil, mas que requer um olhar 

atencioso por parte dos sujeitos envolvidos, desde o planejamento e proposta de sua produção.   

 Os docentes a fim de alcançar os objetivos pretendidos com o processo de escrita, 

buscam adaptar a sua metodologia para atender a demanda do ensino remoto e dar 

prosseguimento ao seu trabalho pedagógico. Para isso, fizeram uso das ferramentas e/ou 

aplicativos disponíveis para propor atividades de escrita com os seus alunos. Vejamos, a seguir, 

as respostas apresentadas pelos docentes ao serem questionados quanto à prática de produção 

de textos no ensino remoto e quais os meios tecnológicos utilizados no processo. 

 

QUESTÃO 3: Considerando a escrita como uma atividade interativa de expressão de 

informações, ideias, intenções e sentimentos a um interlocutor. Como você trabalha a prática 

da produção de texto com seus alunos no ensino remoto e quais tecnologias você utiliza para 

desenvolver esse trabalho?  
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Prof. 1: A prática da produção de textos é realizada através das propostas de produções 

enviadas nas plataformas educacionais e devolvidas no mesmo espaço para análise e 

observações gerais. 

Prof. 2: Embora tenhamos a tecnologia como aliada, nesse momento, (com exceções, visto 

que nem todos os estudantes dispõem dos mesmos recursos) a prática da escrita/produção 

textual ocorre de modo mais lento e apresenta inúmeras desvantagens em comparação com a 

leitura, pois o processo de escrita exige uma aproximação maior entre professor e aluno e 

requer um feedback constante, isto é, a interação deve ser maior, porque para a construção e 

refacção, o encontro presencial do estudante com o professor é muito significativo, uma vez 

que as instruções/orientações para estruturação e arranjo geral dos textos tendem a ser melhor 

compreendidas no diálogo olho no olho. No entanto, não deixamos de trabalhar as produções, 

em aulas remotas. Isso foi e vem sendo feito de forma mais simplificada, considerando as 

realidades que nos são apresentadas. As ferramentas digitais também são auxílios especiais 

nessa tarefa, sendo que utilizamos as mesmas já mencionadas, além de videoaulas que 

gravamos com passo a passo das produções, vendo cada gênero a ser trabalhado. Desse modo, 

continuamos a realizar a correção dos textos produzidos e enviamos nossas observações via 

WhatsApp, Portabilis, Google sala de aula... 

Prof. 3: Considero uma das tarefas mais difíceis desse ensino remoto. Tenho inúmeros 

estudantes e dar conta de leituras, correções e orientações tem me custado dias e noites a fio. 

Toda produção requer um conhecimento base do gênero. Assim, depois de trabalhar o gênero 

ou de solicitar uma produção de gênero conhecido pelos estudantes, leio todas as produções 

recebidas e faço orientações através da aba de comentários. Teço comentários em torno da 

tarefa realizada, momento inicial, em que aproveito para direcionar os elogios e motivá-lo 

para sempre escrever; em seguida, falo sobre a estrutura do texto e como ele comportou-se 

nesse quesito e por último, dentro de um olhar mais estilístico lexical, escolho os problemas 

mais frequentes daquele texto para uma orientação.  

Quando a escrita comprometeu muito o texto, solicito uma reescrita e, quando não houve 

muito comprometimento, digo que espero, que numa próxima produção, não precisemos 

abordar as mesmas questões. Isso porque é remoto, pois no presencial tudo iria para a 

reescrita. Mas, por trás de uma técnica, há um ser humano que não consegue dar conta de 

todos os desejos. 

 

 Ao fazermos a leitura das respostas apresentadas, percebemos o relato das dificuldades 

que é trabalhar o processo da escrita no contexto do ensino remoto, pois, as limitações impostas 

dificultam o trabalho pedagógico do docente. 

 Vale ressaltar que mesmo diante das dificuldades, os docentes entrevistados buscaram 

e fizeram uso de ferramentas digitais para a produção textual a partir de plataformas 

educacionais disponíveis como WhatsApp, Google Classroom, Portabilis, entre outras. Por 

meio dessas ferramentas, foi possibilitado ao aluno atividades de produção e escrita do texto, 

tendo todo o acompanhamento por parte do professor.  

 Ao analisarmos as respostas, percebemos a preocupação dos docentes em proporcionar 

e adotar uma metodologia de escrita interativa, em que os alunos tenham condições necessárias 

para desenvolver uma boa escrita e que o docente possa fazer o acompanhamento necessário, 

contribuindo com a formação do aluno.  

 Devemos, pois, considerar que a escrita é uma atividade de interação e que fatores 

sociais influenciam no processo de elaboração. De acordo com Antunes (2003, p. 54), “a escrita 

compreende etapas distintas e integradas de realização (planejamento, operação e revisão), as 

quais, por sua vez, implicam da parte de quem escreve uma série de decisões”. Portanto, o 
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processo da produção escrita deve ser planejado e elaborado pelo docente, porém, vale ressaltar 

que os docentes entrevistados enfatizam as dificuldades da execução das etapas de produção, 

principalmente, ao que se refere a correção e a refacção do texto produzido pelo aluno. 

 Neste contexto, os docentes fazem uso da tecnologia, no entanto, se faz necessário uma 

reflexão acerca dos impactos das ferramentas utilizadas nas atividades de produção textual. A 

seguir, apresentamos o questionamento feito aos docentes acerca do uso de tecnologias e as 

dificuldades que vêm sendo enfrentadas em relação à escrita e o que tem sido feito para superá-

las. Vejamos.  

 

QUESTÃO 4: O uso de tecnologias, neste contexto social, tem dificultado ou melhorado as 

atividades de produção textual? Quais dificuldades você vem enfrentando em relação a esta 

escrita e o que tem feito para superá-las? 

Prof. 1: Tem dificultado bastante, visto que, os recursos tecnológicos que a grande maioria 

dos alunos tem acesso, não atende às reais necessidades desses alunos, principalmente, no 

tocante a produção de textos. 

A grande maioria dos alunos se recusam a produzir o texto através das plataformas ou 

enviarem em arquivos por outros meios tecnológicos.  

Ao professor cabe apenas tentar convencê-los da importância da escrita tanto para sua 

formação profissional quanto para o uso dela no dia a dia, mesmo nesse contexto, e facilitar, 

na medida do possível, o envio e retorno dessas produções. 

Prof. 2: Com certeza, a tecnologia foi a salvaguarda nesse período, pois sem ela, 

provavelmente, estaríamos incomunicáveis em termos de escola e sociedade, isso sim, seria 

desastroso. De acordo com estudos recentes, a tecnologia atingiu um avanço de dez a vinte 

anos durante esse período de pandemia e isso é bastante visível, uma vez que muitos recursos 

surgiram nessa área para atender a essa nova realidade social. A tendência é avançar mais e 

trazer mais facilidade para a aquisição do conhecimento, porém é preciso que, enquanto 

educação, tenhamos mais acesso a tudo isso, que a tecnologia seja acessível para todos. Não 

podemos mais voltar para a escola e continuarmos a utilizar somente lousa e pincel, o que é 

realidade para muitas escolas. É preciso adequação em todos os aspectos....    

Prof. 3: Quanto aos encaminhamentos, não vejo problema. Os estudantes que participam, 

compreendem ou não, da mesma forma e proporção que no presencial. O grande dilema é 

mesmo quando temos que dar um feedback dessa produção. Se já tínhamos dificuldades para 

algumas leituras de posse do texto físico, imagine o virtual. Letras embaraçadas na tela têm 

sido problemas para mim. Uso lupa e às vezes preciso imprimir o texto. Celulares cujas 

câmeras fazem a imagem desfocada fazem parte dos problemas mais frequentes. É notório 

também que temos tido muito plágio, mas isso já era recorrente mesmo quando a tarefa 

estendia-se de uma aula a outra no presencial. 

 

 A partir da análise das respostas dos docentes, é perceptível que o uso da tecnologia foi 

positivo no trabalho pedagógico, apesar das dificuldades e lacunas vivenciadas no ensino 

remoto. No entanto, vale destacar que o trabalho com a escrita e produção de texto ficou um 

pouco limitado, tendo em vista a dificuldade e falta de habilidade de muitos alunos em produzir 

o seu texto através das ferramentas disponíveis. Porém, é importante ressaltar que existem 

plataformas de fácil acesso e disponíveis gratuitamente que poderiam ser utilizadas no processo 

de produção do texto.  

 Uma plataforma que está sendo usada amplamente durante o ensino remoto, é o Google 

Docs, editor de texto que facilita o processo de escrita e que pode ser acompanhado em tempo 
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real pelo professor. Esta ferramenta tem facilitado o processo da escrita, neste contexto do 

ensino remoto, mas muitos alunos têm dificuldades e usá-la adequadamente, o que dificulta o 

trabalho docente. Muitas das vezes o aluno faz a escrita do texto no próprio caderno e envia a 

imagem para o professor, o que se torna um problema, em virtude de a imagem não ser bastante 

nítida e acaba por prejudicar a qualidade do texto. 

 Mesmo diante dos desafios apontados pelos docentes, é preciso registrar a capacidade 

de planejamento, elaboração e execução de propostas de atividades que visam proporcionar um 

processo de escrita pelos alunos, o que possibilita a ampliação do conhecimento e a sua 

capacidade de produzir textos escritos como uma forma de interação. Concordamos com 

Antunes (2003, p. 45) ao afirmar que, “a atividade da escrita é, então, uma atividade interativa 

de expressão, de manifestação verbal das ideias, informações, intenções, crenças ou dos 

sentimentos que queremos partilhar com alguém, para, de algum modo, interagir com ele”.   

  Dessa forma, a prática da escrita possibilita ao aluno, por meio do texto, expressar o seu 

ponto de vista sobre determinado assunto, bem como apresentar as suas ideias e pensamentos, 

oportunizando ao leitor conhecer o seu posicionamento e a sua visão frente às temáticas sociais, 

políticas e ideológicas. O espaço do trabalho com a escrita, portanto, proporciona a ampliação 

do pensamento crítico do aluno, cabendo ao professor a tarefar de elaborar e adotar 

metodologias que colocam o aluno em contexto de produção escrita do texto dos mais variados 

gêneros atendendo às diferentes situações sociocomunicativas de uso da linguagem.  

 O desenvolvimento da leitura e da escrita através do uso da tecnologia tem facilitado e 

ampliado a capacidade de desenvolvimento das habilidades do sujeito aluno. Nesse sentido, 

concordamos com Ribeiro (2021, p. 17) ao destacar que “as novas tecnologias podem 

incrementar nossas habilidades, o que não nos dispensa de desenvolver essas habilidades de 

seleção de modos e recursos expressivos tanto quanto em qualquer época”. Consideramos de 

extrema necessidade a implementação e introdução da tecnologia no contexto da sala de aula, 

seja no formato remoto ou presencial, o que facilitará e promoverá um maior engajamento dos 

alunos nas práticas letradas. 

 

CONCLUSÃO  

 

 Ao propormos a escrita do presente artigo, buscamos trazer uma discussão acerca do 

trabalho com a leitura e a escrita no contexto do ensino remoto, tendo em vista a situação 

vivenciada atualmente pelos docentes em relação as suas práticas pedagógicas. Foi 

oportunizado, portanto, refletirmos como o trabalho docente vem sendo executado e quais os 

mecanismos e metodologias foram adotados para atender aos anseios e demandas frente ao 

desafio de contribuir com a aprendizagem do aluno.  

 A situação pandêmica decorrente do Novo Coronavírus fez com que os docentes 

repensem e reelaborem as suas metodologias de trabalho, tendo, pois, que fazer adaptações para 

se adequar a realidade do ensino remoto. O uso da tecnologia se tornou uma obrigatoriedade, 

sendo que muitos docentes tiveram que aprender as funcionalidades e mecanismos de utilização 

dos aparelhos eletrônicos para ter a capacidade mínima de elaborar os seus planos de aula e 

suas metodologias de ensino frente a realidade imposta.  

 Portanto, ao realizarmos a análise das respostas apresentadas pelos docentes 

participantes dos questionários aplicados, percebemos o esforço e a capacidade de adaptações 

e o planejamento de atividades que buscam colocar o aluno em situação de melhor 

aproveitamento, oportunizando uma aprendizagem significativa. O planejamento de atividades 

voltadas para o trabalho com a leitura e a escrita é algo que se faz constante na prática docente 

dos entrevistados, mostrando, assim, uma preocupação em desenvolver um trabalho proativo 

com resultados positivos.  
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 A leitura e a escrita devem ser consideradas ações integradas e que são necessárias para 

o desenvolvimento intelectual do aluno, pois, a partir das práticas de leitura e escrita, é possível 

desenvolver a capacidade cognitiva, intelectual e crítica do sujeito, possibilitando-lhes agir em 

sociedade, lutando e reivindicando os seus direitos, tornando-se cidadão ativo, consciente do 

seu papel no meio social.  

Desse modo, mesmo diante do contexto da pandemia, é preciso continuar a colocar em 

prática ações educativas, proporcionando ao aluno a oportunidade de acesso irrestrito ao 

conhecimento. Portanto, consideramos os resultados bastante produtivo e exitosos, tendo em 

vista as dificuldades impostas pelo momento pandêmico. Por fim, suscitamos uma reflexão 

pertinente e necessária por parte dos professores de Língua Portuguesa ao tocando o trabalho 

com a leitura e a escrita durante o período do ensino remoto, sendo, pois, necessário o 

comprometimento e o bom desenvolvimento das suas práticas pedagógicas a fim de 

proporcionar ao aluno uma formação integral. 
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ENCONTROS LITERÁRIOS: a construção da autoria de jovens escritores do Ensino 

Médio da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ/UFRN) 

 

Julianne Pereira dos Santos1 

 

 
RESUMO 

O presente trabalho é parte inicial de pesquisa doutoral em andamento, que teve seu 

surgimento estimulado pelo projeto “Encontros literários: a formação do leitor e 

escritor jovem” desenvolvido na Escola Agrícola de Jundiaí/UFRN desde 2018. Esse 

projeto acontece como um clube de leitura, em que os participantes se reúnem para 

partilhar e discutir textos, muitas vezes autorais, que suscitam diversas reflexões. Essa 

dinâmica despertou algumas questões sobre o perfil desse leitor e escritor jovem: 

quem são esses escritores? O que escrevem? Como escrevem? Por que escrevem? Por 

que fazem determinadas escolhas em seus textos? Essas inquietações, despertadas por 

esses jovens – compreendidos como sujeitos únicos, criadores e criativos, construídos 

por e nas práticas sociais, capazes de produzir enunciados que expressam a sua 

singularidade –, foram o ponto de partida e a motivação para essa pesquisa, que 

investiga, a partir dos textos dos participantes, das interações ocorridas durante os 

encontros de leitura e das reflexões construídas pelos estudantes a partir do contato 

com os textos dos colegas, como os encontros literários têm sido um espaço de 

construção da autoria, em um exercício de compreensão responsiva ativa próprio das 

relações dialógicas. A pesquisa se localiza no campo da Linguística Aplicada, uma 

vez que analisa práticas de linguagem a partir de uma perspectiva que as concebe 

como um fenômeno social e concreto, e filia-se teórico-metodologicamente à 

concepção dialógica de linguagem, com base nos escritos do Círculo de Bakhtin e 

suas contribuições sobre linguagem, sujeito, enunciado, relações dialógicas, autoria, 

entre outras. Preliminarmente, a partir do que já observamos durante esse tempo de 

realização dos encontros, dos textos enviados, da convivência com os alunos 

participantes e do retorno que eles dão nas nossas conversas, assumimos que os 

encontros de leitura funcionam como um espaço de estímulo para que a autoria dos 

participantes seja tanto construída quanto reconstruída.    

 

PALAVRAS-CHAVE: Encontros de leitura. Jovens escritores. Autoria. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A concepção de que a leitura é um processo de constituição dos sujeitos, à medida em 

que constroem sentidos para o texto, está devidamente consolidada nos estudos da linguagem. 

Geraldi (2009) aponta que a leitura, compreendida como interlocução entre sujeitos, é 

indissociável desse processo constitutivo e que as possibilidades de interação promovidas nesse 

âmbito são múltiplas. As possibilidades cotidianas de leitura também são plurais, algumas até 

inevitáveis, e, contrariando o senso comum de que a maior parte das pessoas não gosta de ler e 

de que o contato e o acesso à leitura têm diminuído, o surgimento e o interesse por tipos e 

espaços diferentes de leitura é cada vez maior. 

 Não é de hoje – mas ainda persiste atualmente – a existência de rodas de leitura e clubes 

do livro, grupos que se encontram em determinados espaços para ler e discutir textos e/ou livros 

de diversas naturezas, em uma tentativa de ampliar ainda mais as possibilidades de interação 

motivadas pela leitura, compartilhar reflexões, apreender diferentes sentidos do texto. Essas 
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comunidades de leitura são um espaço dialógico de trocas e vivências, em que os participantes 

ouvem e são ouvidos, descobrem novas perspectivas, sociabilizam experiências. 

 Essa interação, propiciada em encontros de leitura dessa natureza, foi o mote, além do 

estímulo à leitura por si só, para a elaboração de um projeto de pesquisa intitulado “Encontros 

literários: a formação do leitor e escritor jovem”, desenvolvido por mim, enquanto professora 

de Língua Portuguesa, junto a outro docente de língua materna e de Língua Espanhola, na 

Escola Agrícola de Jundiaí - UFRN, em 2017.2  

 A intenção do projeto era, inicialmente, dividir impressões de leitura com os alunos 

participantes. Intentávamos que eles levassem os textos de autores com os quais se 

identificassem; nós, docentes, também levaríamos alguns e compartilharíamos relatos e 

reflexões que os textos suscitassem. Nosso objetivo visava à formação leitora crítica desses 

estudantes, como também promover-lhes um maior conhecimento acerca da literatura 

brasileira, espanhola e hispano-americana, colocando-os em contato com outras realidades e 

referências de mundo, que pudessem torná-los mais conscientes da diversidade humana, 

cultural, social e ideológica existentes. A escola é um dos espaços ideais para essa tomada de 

consciência, para o desenvolvimento da criticidade e isso pode e deve acontecer, como 

propusemos, por meio da efetivação do direito à leitura e à literatura, o que também era nosso 

intuito. 

 Os encontros se iniciaram no primeiro semestre de 2018, às quintas-feiras, às 12h, e, 

inicialmente, obedeciam ao nosso planejamento: discutíamos textos de autores consagrados, 

refletindo, a partir deles, sobre diversas temáticas. Mesmo em um horário não tão convidativo, 

já que é a hora do almoço dos alunos que ficam os dois turnos na escola, a participação foi 

muito efetiva. No final do ano, a média de participantes era de 35 estudantes.  

  Decorridos alguns encontros, certos participantes decidiram veicular textos de sua 

autoria para serem lidos e discutidos, alguns sob anonimato, outros firmados (com a própria 

assinatura ou pseudônimo). Isso passou a ser cada vez mais comum e natural e observamos que 

era uma demanda necessária a qual ainda não tínhamos atentado: a autoria e o direito a se 

expressar. Vimos então que era preciso ir além. Era preciso ouvir o que esses jovens tinham a 

dizer, a maneira como eles refletem, saber as suas formas de comunicar o mundo e com ele. 

Eles já haviam percebido antes de nós que aquele era um ambiente acolhedor, então, nossa 

proposta deveria se ampliar para acolher essa demanda e democratizar tal espaço. 

 À medida que o ano de 2018 foi avançando, tivemos contato com muitos textos autorais 

e verificamos o mesmo nos anos seguintes com o projeto renovado. A produção tem sido 

extremamente significativa, sob muitos aspectos. Produzimos, inclusive, alguns frutos a partir 

desse projeto, como a organização e realização do I Colóquio de Leitura e Contemporaneidade: 

a formação do leitor jovem, realizado na Escola Agrícola de Jundiaí, e a organização e 

publicação do livro “Literatura de primeira [viagem]”, publicado em 2018, pela Pedro e João 

Editores, com textos apresentados pelos participantes dos encontros daquele ano. Não há como 

mensurar o quanto a produção dessa obra foi uma etapa significativa para nós, não só pelo valor 

literário do livro, mas, sobretudo, pelo valor simbólico no processo formativo dos estudantes 

envolvidos.  

 Essa produção nos despertou diversas questões sobre o perfil desse leitor e escritor 

jovem. Quem são esses escritores? O que escrevem esses jovens? Como escrevem? Por que 

escrevem? Por que fazem determinadas escolhas em seus textos? Essas inquietações, 

despertadas por esses estudantes, foram o ponto de partida para a elaboração desse trabalho e a 

motivação para essa pesquisa. 

 
2 O título do projeto era, até metade de 2019, “Leituras dramáticas da literatura Brasileira, Espanhola e Hispano-

americana: a formação do leitor jovem”. A alteração do título foi feita em agosto de 2019 por atender melhor ao 

que estávamos realizando. 
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 Atualmente, os encontros continuam a ser momentos de construção e troca de reflexões, 

mas agora a maior parte dos textos enviados pelos participantes são autorais, diferindo da nossa 

proposta inicial, o que foi, sem prejuízo de nenhuma espécie, uma grata surpresa.  

 Em 2019, o funcionamento do encontro permaneceu sistemático e pode ser resumido da 

seguinte maneira: os estudantes enviaram os textos por e-mail (temos um endereço de e-mail 

do grupo, para os que querem enviar textos sem se identificar), selecionávamos de três a cinco 

por semana, a depender da extensão, e, às quintas-feiras, de 12 às 13h, nos reuníamos, liámos 

os textos e dividíamos impressões e sensações despertadas por eles, muitas vezes relacionando-

os com outras obras (livros, filmes, séries, músicas, textos lidos em encontros anteriores etc.), 

num exercício dialógico que chamamos de “sugestões do dia”. Contamos ainda, em alguns 

encontros, com a participação de professores de outras disciplinas, como Língua Inglesa, 

História e Artes, o que costuma engrandecer bastante as discussões ocorridas, já que há uma 

mobilização de diferentes saberes referentes aos textos ou suscitados por eles. 

 Em 2020, devido ao cenário pandêmico, infelizmente não pudemos realizar os encontros 

como havíamos planejado, mas, mesmo com todos os percalços inerentes ao período de 

quarentena e a atividades virtuais, como o acesso à internet de qualidade, ainda conseguimos 

nos reunir algumas vezes, mas não com a frequência costumeira. Os encontros foram 

divulgados na página do Instagram do projeto e contaram com uma boa participação, 

expandindo-se até mesmo para pessoas externas à Escola Agrícola de Jundiaí. Em 2021, já mais 

habituados ao ensino remoto, os encontros virtuais passaram a ser semanais, como acontecia 

presencialmente, e voltamos a nos reunir todas as quintas-feiras. 

 Acreditando na importância desse projeto para os estudos em Linguística Aplicada e 

enxergando a potência desses textos e encontros como práticas discursivas contemporâneas, 

surgiu a necessidade e o desejo de maior sistematização do ponto de vista científico, 

contemplando a pauta acadêmica e a carga reflexiva a que faz jus, escutando as vozes desses 

jovens autores que têm visto nos encontros um estímulo à leitura e à escrita. Os encontros 

continuam acontecendo, os textos autorais continuam a chegar, então por que não legitimá-los 

de maneira cada vez mais relevante, crítica e reflexiva, como formas de entender o mundo, de 

significá-lo, de experimentar novas possibilidades de construção desse mundo? 

 É sob essa ótica que se estrutura este trabalho, parte inicial de pesquisa doutoral em 

andamento. A partir dos escritos dos participantes, das interações ocorridas durante os 

encontros e das reflexões construídas pelos estudantes a partir do contato com os textos dos 

colegas, procuramos investigar como os encontros literários têm sido um espaço de construção 

da autoria, em um exercício de compreensão responsiva ativa próprio das relações dialógicas. 

Acreditamos, inclusive, que muitos dos textos produzidos e compartilhados nesses momentos 

são fruto das discussões e reflexões construídas nos encontros anteriores, como uma resposta 

que foi sendo gestada até nascer em forma de texto, afinal  

 
[...] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do 

discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição 

responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, 

aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc. [...]. (BAKHTIN, 2016, p. 25).  

 

Suspeitamos, assim, que o maior contato com a leitura e com as trocas possibilitadas a partir 

dos textos compartilhados nos encontros serve de estímulo para a produção de novos textos 

escritos, fazendo da prática da escrita um hábito entre os alunos participantes do projeto. 

 Esses textos compartilhados nos encontros, que conversam e respondem a outros 

enunciados, são, como todo enunciado, orientados para o outro, é o outro que lhe dá 

acabamento. Essa relação do enunciado com os outros participantes da comunicação discursiva 

e esse direcionamento ao outro nos faz olhar para os encontros de leitura como um espaço de 

contribuição para a construção da autoria. Suspeitamos também que, por pensarem nesse 
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acabamento feito pelo outro, é que muitos escritores escolhem não assinar seus textos ou assinar 

com pseudônimo. Interessa-nos também continuar a investigar essa motivação. 

 Importante ressaltar ainda que a faixa etária dos participantes do encontro varia entre 14 

e 20 anos, o que nos impulsiona a refletir sobre a autoria do jovem, engendrada na noção de 

cultura(s) juvenil(is). Enxergar o jovem como um sujeito-autor que está sendo, não como que 

ainda virá a ser (DAYRELL, 2003), e observar a diversidade de culturas juvenis para além do 

que conhecemos comumente também nos importa nessa pesquisa.   

 Além da construção da autoria observada nos textos, os jovens estudantes também 

realizam esse exercício de construção autoral à medida que refletem, interpretam, interagem e 

se posicionam nos encontros, construindo-se, dessa maneira, como sujeitos, em um processo 

dialógico, o que nos mostra que, de diferentes maneiras, os encontros de leitura têm sido um 

ambiente que dá espaço para a voz desses sujeitos, onde a subjetividade de cada um é acolhida 

e estimulada.  

 De acordo com Rajagopalan (2006, p. 163), “a atividade linguística é uma prática social. 

Sendo assim, qualquer tentativa de analisar a língua de forma isolada, desvinculada das 

condições sociais dentro das quais ela é usada, cria apenas um objeto irreal”. Entendendo a 

linguagem como prática social, que se constitui no mundo da vida e dele é constitutivo, e os 

encontros de leitura como atividades de linguagem que retratam essa prática, esta pesquisa se 

insere na área de Linguística Aplicada, uma vez que lida com o contexto real de uso da 

linguagem, onde as interações ocorrem de maneira espontânea, a partir do desejo de cada sujeito 

de expressar um posicionamento subjetivo e autoral (seja por meio das discussões sobre os 

textos, seja por meio da escrita) acerca de diferentes temáticas.  

 À medida que observamos e nos propomos a pensar essa natureza social da linguagem, 

que falante e ouvinte são participantes conscientes e de igual importância no intercâmbio 

comunicativo e que “a essência efetiva da linguagem está representada pelo fato social da 

interação verbal” (VOLOCHINOV, 2013, p. 158), percebemos que os encontros de leitura, 

enquanto práticas discursivas, e os textos produzidos pelos jovens autores participantes, 

enunciados concretos e únicos, são ideais para analisar como a língua integra a vida e a vida 

entra na língua. 

 A relevância deste trabalho também é notória por uma questão de contribuição 

educacional, de reflexão sobre o ensino de Língua Portuguesa e o papel da leitura e da escrita 

no processo de ensino-aprendizagem de língua materna. Embora seja um projeto 

extracurricular, os encontros de leitura ocorrem na escola e podem ser vistos como uma prática 

pedagógica, uma vez que professores de Língua Portuguesa estão trabalhando leitura, escrita, 

linguagem etc. com os alunos participantes e refletindo com eles, direta e indiretamente, que 

“linguagem não se reduz a simples veículo de transmissão de informações e mensagens de um 

emissor a um receptor, nem é uma estrutura externa a seus usuários: firma-se como espaço de 

interlocução e deve ser entendida como atividade sociointeracional” (BRASIL, 2002, p. 44). O 

papel do professor-pesquisador, nesse cenário, é de contribuir para a interface entre a academia 

e a sala de aula, analisando as experiências de maneira que os dois âmbitos educacionais se 

intercambiem e contribuam para o desenvolvimento de uma prática pedagógica mais consciente 

e frutífera, teórica e praticamente. Há, assim, uma contribuição da pesquisa no que se refere ao 

aprimoramento da prática docente, tanto da professora-pesquisadora deste trabalho quanto dos 

professores que tiverem acesso ao estudo.  

 Esta pesquisa se mostra importante e necessária, ainda, pelo espaço significativo que dá 

aos jovens para a expressão de sua individualidade, saindo apenas do ambiente da sala de aula. 

Analisar as produções desses jovens escritores como expressões de sujeitos-autores é legitimá-

los como agentes de linguagem e não como meros objetos de pesquisa. Desse modo, o 

desenvolvimento da pesquisa é relevante também por compreender o aluno como um sujeito 

único, criador e criativo, construído por e nas práticas sociais, capaz de produzir enunciados 



 

  42 

que expressam a sua singularidade, os seus posicionamentos acerca do mundo e a cultura 

juvenil da qual faz parte. 

 Nessa investigação, assumindo os escritos autorais compartilhados pelos participantes 

dos encontros de leitura da Escola Agrícola de Jundiaí como enunciados frutos do exercício 

dialógico, buscamos compreender se (e como) os encontros literários constituem uma cadeia 

discursiva produtiva que estimula e aprimora a construção da autoria expressa nos textos 

produzidos pelos participantes, analisando os próprios encontros, as interações ocorridas nesse 

espaço e os textos dos partícipes. Além disso, objetivamos identificar e analisar, no 

desenvolvimento da pesquisa, que imagens de si os participantes constroem e revelam a partir 

dos seus textos partilhados nos encontros, além da motivação para a assinatura, anonimato ou 

construção de pseudônimo nos textos e qual é a relação dessa escolha com a construção da 

autoria. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

  

 Pesquisar fenômenos de linguagem, especialmente leitura, escrita e os sujeitos 

envolvidos nesses processos, pressupõe uma filiação a uma determinada concepção de 

linguagem (e, portanto, de leitura, de sujeito...). Como sinalizado na seção anterior, partimos 

aqui de uma concepção sociointeracionista de linguagem, mais precisamente da concepção 

dialógica de linguagem, com base nos escritos do Círculo de Bakhtin. A pesquisa localiza-se 

ainda no campo da Linguística Aplicada (LA), gerando outras implicações teórico-

metodológicas, como abordaremos adiante. Assumir a concepção bakhtiniana de linguagem e 

essa interface com a LA nos orienta não só em relação à fundamentação teórica, como também 

quanto ao percurso metodológico adotado. Desse modo, nessa seção, discorreremos sobre esses 

dois referenciais teóricos, ressaltando as principais implicações metodológicas dentro da 

pesquisa. 

  

Implicações teórico-metodológicas da pesquisa em linguística aplicada 

 

 Sabe-se que a área de atuação da Linguística Aplicada é múltipla; seu campo é 

justamente o estudo da língua em uso, nos mais variados círculos de atividade humana. Assim, 

lidar com as reflexões e interações ocorridas a partir de leitura e mediações de leitura já 

constitui, por si só, um campo de interesse para a LA, visto que se trata de observar e analisar 

práticas de linguagem a partir de uma perspectiva que as concebe como um fenômeno social e 

concreto. Leffa (2001) aponta, sobre isso, que a pesquisa em Linguística Aplicada trabalha com 

situações ou problemas já existentes, da maneira em que eles se encontram e não como 

gostaríamos de encontrá-los. “Não trazemos o problema para o laboratório, limpo e desinfetado 

[...]. Fazemos o caminho inverso. Saímos do laboratório e vamos pesquisar o problema onde 

ele estiver: na sala de aula, na empresa ou na rua” (LEFFA, 2001, p. 7). 

 Pesquisar em LA é, então, lidar com novos questionamentos e novas formas de 

produção de conhecimento em estudos da linguagem, a partir do diálogo com outras ciências 

sociais e humanas. Uma das transformações que impactam os estudos na área, por exemplo, diz 

respeito à concepção de sujeito para a Linguística Aplicada. O sujeito é, nos estudos 

contemporâneos de LA, visto como inacabado, em constante construção, situado socio-

historicamente, imbuído de complexidade. Essa visão torna o sujeito inseparável do 

conhecimento por ele produzido, o que aponta, portanto, para a natureza do trabalho em LA – 

e situa o trabalho proposto nesse projeto de pesquisa –, que é, principalmente, qualitativo e 

interpretativista.    

Assim, a pesquisa em Linguística Aplicada, como ressalta Moita-Lopes (2006), é uma 

maneira de construir a vida social ao tentar entendê-la. Não é possível, nesse sentido, separar a 
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produção do conhecimento do ser social, desse sujeito pensado pela LA. O linguista aplicado 

precisa situar seu trabalho no mundo, questionar o que as pessoas no cotidiano pensam sobre a 

linguagem. É o que fazemos nessa pesquisa, à medida em que, colocando os sujeitos 

participantes como centro da nossa observação e análise, em um espaço de prática social como 

os encontros de leitura e por meio da influência desses momentos, investigamos como ocorre a 

construção da autoria em seus textos. 

 

Contribuições teórico-metodológicas do Círculo de Bakhtin 

 

 Dentre as concepções trazidas pelos estudos do Círculo de Bakhtin, enfocaremos aqui, 

de maneira breve, as de linguagem, enunciado, compreensão responsiva ativa e autoria, centrais 

para a nossa pesquisa, e as principais implicações metodológicas delas para o nosso trabalho.  

 Em relação à concepção de linguagem na qual nos embasamos, o dialogismo defendido 

por Bakhtin é o prisma central. Para essa concepção, “a linguagem é concebida de um ponto de 

vista histórico, cultural e social, que inclui [...] a comunicação efetiva e os sujeitos e discursos 

nela envolvidos” (BRAIT; MELO, 2005, p. 65). Nessa perspectiva, não há como pensar a 

língua/linguagem apenas como um sistema abstrato, mas sim como um fenômeno social, fruto 

das interações entre os sujeitos e do diálogo interpessoal. Dessa maneira, as diversas produções 

discursivas são permeadas, constituídas e constitutivas por/de relações dialógicas. Para Bakhtin 

(2016, p. 91),  

 
as relações dialógicas são de índole específica: não podem ser reduzidas a 

relações meramente lógicas (ainda que dialéticas) nem a meramente 

linguísticas (sintático-composicionais). Elas só são possíveis entre enunciados 

integrais de diferentes sujeitos do discurso. 

 

Todo discurso, portanto, pressupõe e evidencia um diálogo com um outro já dito.  

 A produção de um texto, fruto desse eterno diálogo, torna-se resultado de situações 

concretas que se realizam por meio de enunciados. As interações promovidas e os próprios 

textos compartilhados nos encontros de leitura de que tratamos aqui são exemplos disso. O 

enunciado concreto, para o Círculo de Bakhtin, não é apenas uma abstração linguística, mas 

sim a unidade real da comunicação discursiva e produto da interação verbal, pertencente a uma 

cadeia discursiva. 

 Esses enunciados fazem parte de um universo de signos e são, portanto, ideológicos, 

adquirindo “uma significação que ultrapassa os limites da sua existência particular. O signo não 

é somente uma parte da realidade, mas também reflete e refrata uma outra realidade [...]” 

(VOLÓCHINOV, 2017, p. 93). Os textos que discutimos no encontro, com os quais lidamos, 

são a realidade imediata que traz valores, posicionamentos, maneiras de ver o mundo de cada 

um daqueles que se propôs a escrever e compartilhar para o grupo.  

 Assim, se todo enunciado é ideológico, ele subentende um projeto de dizer, já que o 

sujeito falante, para Bakhtin, é o sujeito autor, que deposita a sua carga de autoria, construída a 

partir da interação dialógica; que traz imagens de si construídas a partir desses mecanismos. Os 

textos partilhados nos encontros também trazem as imagens do autor, o que ele deseja 

discursivamente passar para o seu público e o resultado efetivo dessa negociação de sentidos, e 

até o que ele consciente ou inconscientemente carrega de ideológico, contribuindo para esse 

exercício de construção da autoria. Como enunciado, eles se tornam expressão da posição do 

falante em situação de comunicação discursiva (BAKHTIN, 2016).  

 A noção de autoria, na concepção do Círculo de Bakhtin, é perpassada pela posição 

axiológica. “A posição axiológica do autor-criador é um modo de ver o mundo, um princípio 

ativo de ver que guia a construção do objeto estético e direciona o olhar do leitor” (FARACO, 
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2005, p. 42)3. Para Bakhtin, autorar é assumir uma posição axiológica, é buscar por sua própria 

palavra a fim de marcar uma posição autoral. Essa posição valorativa determina as escolhas 

lexicais e composicionais do enunciado, como afirma Bakhtin (2016). Com base nessas 

concepções, é que buscamos analisar de que maneira os escritores participantes dos encontros 

de leitura marcam essas posições autorais, como traçam esse caminho. 

 A produção desses textos que analisamos também é fundamentada, como dito 

anteriormente, na concepção de compreensão responsiva ativa, que, a nosso ver, auxilia nessa 

construção de uma posição autoral. 

 
[...] Toda compreensão plena real é ativamente responsiva e não é senão uma 

fase inicial preparatória da resposta (seja qual for a forma em que ela se dê). 

O próprio falante está determinado precisamente a essa compreensão 

ativamente responsiva: ele não espera uma compreensão passiva, por assim 

dizer, que apenas duble o seu pensamento em voz alheia, mas uma resposta, 

uma concordância, uma participação, uma objeção, uma execução, etc. 

(BAKHTIN, 2016, p. 25-26) 

 

Entendemos, em nossa pesquisa, que, em contato com outros textos partilhados nos encontros 

e com as interações motivadas por eles, os participantes agem de modo responsivo ativo, o que 

é parte da construção da sua autoria, à medida em que eles produzem outros textos como 

resposta às reflexões construídas anteriormente. 

 

DISCUSSÃO PRELIMINAR 

  

 Ressaltamos, ao longo do artigo, que esse estudo, ao voltar o olhar para as produções, 

interações e reflexões realizadas por estudantes do ensino médio a fim de analisar o processo 

de construção da autoria, compreende a leitura e a escrita como formas de entender e de 

(re)significar o mundo. Usar a escrita como forma de expressão, de desabafo, de construção da 

identidade tem sido uma prática comum há tempos; observar essa utilização realizada por 

adolescentes nos parece uma maneira relevante de levar em consideração a importância desses 

momentos para esses jovens, como parte de sua formação como leitores e escritores, mas, 

sobretudo, como parte da sua formação como sujeitos de linguagem, sociais, complexos e 

críticos. 

 A partir do que já observamos durante esse tempo de realização dos encontros, das 

análises preliminares dos textos enviados, da convivência com os alunos participantes e do 

retorno que eles dão nas nossas conversas, assumimos que os encontros de leitura funcionam 

como um espaço de estímulo para que a autoria dos participantes seja tanto construída quanto 

reconstruída.  Em relação à assinatura dos textos, suspeitamos – e pretendemos aprofundar a 

investigação durante o decorrer da pesquisa – que a motivação para assinar com o próprio nome, 

com pseudônimo ou manter o anonimato pode acontecer por diferentes razões: criar expectativa 

nos leitores, aumentar o mistério, o medo e a insegurança causados pela exposição, o orgulho 

do próprio texto, entre outros. Investigar mais a fundo essas questões, especialmente a partir da 

análise dos enunciados e dos questionários que serão aplicados, parece-nos de extrema 

importância para a observação e interpretação da construção da autoria. 

 Para finalizar, deixo, a título de exemplificação, um dos textos compartilhados em um 

dos encontros de 2018, que contribui para perceber como os encontros têm sido um espaço de 

entretenimento e construção autoral para os participantes. 

 

 
3 Cf. FARACO, C. A. Autor e autoria. In: BRAIT, B. (Org.). Bakhtin: conceitos-chave. 2. ed. São Paulo: Contexto, 

2005. 
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O que é, o que é 

Que caí em pé e corre deitado? 

Seria a chuva digo eu? 

Ou apenas um louco que tropeça e rola 

ladeira abaixo? 

 

O que é, o que é 

Que mia e bebe leitinho 

Seria um gatinho? 

Ou apenas um louco querendo ser felino? 

 

O que é, o que é 

Que se esquivando faz zum zum? 

Seria uma mosca ou abelha? 

Ou apenas um louco em uma velha 

lambreta? 

O que é, o que é 

Aquilo ali no chão? 

Uma lata vazia de refrigerante levada pelo 

vento? 

Ou apenas um louco rolando no chão? 

 

O que é, o que é 

Este pequeno texto bizarro? 

Uma genial tentativa de fazer poesia? 

Ou produto de um louco desvairado? 

 

O que é, o que é 

Vocês que devem dizer! 

Pois às quintas rola muita loucura 

Neste nosso encontro de leitura 

 

(Texto anônimo)

 

REFERÊNCIAS 

 

BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: Editora 34, 2016. 

 

BRAIT, B. (Org.). Bakhtin: conceitos-chave. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2005.  

 

BRASIL. PCN+ ensino médio: orientações educacionais complementares aos parâmetros 

curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEMTEC, 2002 

 

CASADO ALVES, M. P. O enunciado concreto como unidade de análise: a perspectiva 

metodológica bakhtiniana. In: Estudos dialógicos da linguagem e pesquisa em Linguística 

Aplicada. São Carlos: Pedro & João Editores, 2016. 

 

CASADO ALVES, M. P. O diário de leitura: responsividade e autoria na formação inicial de 

professores. Texto apresentado no V SIGET, UFRS, agosto de 2009. Disponível em: 

<https://www.ucs.br/ucs/extensao/agenda/eventos/vsiget/portugues/anais/arquivos/o_diario_d

e_leitura_responsividade_e_autoria_na_formacao_inicial_de_professores.pdf>. Acesso em 06 

set 2020. 

 

CASADO ALVES, M. P; ROJO, R. H. R. Comunidades de leitores: cultura juvenil e os atos 

de descolecionar. In: Bakhtiniana: Revista de Estudos do Discurso, São Paulo, vol. 15 n. 2, 

abr./jun. 2020. Disponível em: < 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-

45732020000200145&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#B13>. Acesso em 04 set 2020. 

 

DAYRELL, J. O jovem como sujeito social. In: Revista Brasileira de Educação, Campinas, 

Anped, n. 24, p. 40-52, 2003. Disponível 

em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782003000300004& 

lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em 04 set 2020. 

 

DE PAULA, L. Círculo de Bakhtin: uma análise dialógica de discurso. In: Rev. Est. Ling. v. 

21. n. 1. Disponível em: 

https://www.ucs.br/ucs/extensao/agenda/eventos/vsiget/portugues/anais/arquivos/o_diario_de_leitura_responsividade_e_autoria_na_formacao_inicial_de_professores.pdf
https://www.ucs.br/ucs/extensao/agenda/eventos/vsiget/portugues/anais/arquivos/o_diario_de_leitura_responsividade_e_autoria_na_formacao_inicial_de_professores.pdf
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-45732020000200145&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#B13
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-45732020000200145&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#B13
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782003000300004&%20lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782003000300004&%20lng=en&nrm=iso&tlng=pt


 

  46 

<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin/article/view/5099/4555>. Acesso em 

31 de agosto de 2020.  

 

GERALDI, J. W. Linguagem e ensino: exercícios de militância e divulgação. 2. ed. 

Campinas, SP: Mercado de Letras, 2009. 

 

LEFFA, V. J. A linguística aplicada e seu compromisso com a sociedade. Trabalho 

apresentado no VI Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada. Belo Horizonte: UFMG, 7-

11 de outubro de 2001. 

 

LIMA, R. R. P. de. Vozes sociais em diálogo: uma análise bakhtiniana dos diários de leituras 

produzidos por alunos do ensino médio. Dissertação de mestrado. UFRN. Natal: 2013. 

 

MOITA LOPES, L. P. (org.). Por uma Linguística Aplicada indisciplinar. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2006. 

 

_____ (org.). Linguística aplicada na modernidade recente. São Paulo: Parábola Editorial, 

2013. 

 

VOLÓCHINOV, V. A construção da enunciação e outros ensaios. Tradução João 

Wanderley Geraldi. São Carlos/SP: Pedro e João editores, 2013. 

 

VOLÓCHINOV, V. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do 

método sociológico na ciência da linguagem. São Paulo: Editora 34, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin/article/view/5099/4555


 

  47 

O ENSINO DA COMPREENSÃO TEXTUAL EM LÍNGUA INGLESA:  

reflexões e sugestões para o professor 

 

Joseane de Souza Oliveira1 

Ananias Agostinho da Silva2 

 

 
RESUMO 

De acordo com Marcuschi (1996), a compressão de texto é um dos aspectos básicos 

no domínio do uso da língua. Por isso, é primordial que a mesma seja trabalhada em 

sala de aula com o intuito de desenvolver e/ou estimular a reflexão crítica sobre o 

texto. Nessa direção, o livro didático apresenta uma série de exercícios que se 

propõem a trabalhar a compreensão textual, porém, muitas vezes, equivocadamente, 

isso tem sido feito por meio de perguntas padronizadas e repetitivas que dificilmente 

estimulam algum tipo de reflexão. Por conta disto, é importante que o professor, 

especialmente, na disciplina de língua inglesa, disponha de alternativas que norteiam 

o seu trabalho com o texto durante as aulas, a fim de facilitar o processo de 

compreensão textual dos alunos. O presente trabalho tem como objetivo justamente 

refletir sobre a compreensão de texto no ensino de língua inglesa e propor algumas 

sugestões de trabalho, a fim de desenvolver de forma mais eficiente a referida 

habilidade na língua citada. Para embasar as ideias discutidas neste estudo, nos 

apoiamos em Marcuschi (1996, 2008), Richards (1997), Dascal (2006) dentre outros. 

Acreditamos que entender melhor sobre a compreensão de texto no ensino de línguas, 

bem como, reconhecer sugestões pertinentes para o trabalho com o texto em sala de 

aula poderá ajudar o professor a refletir sobre a sua prática com o intuito de aprimorar 

a sua forma de agir e alcançar os objetivos traçados. Ademais, esperamos que esta 

pesquisa possa contribuir para a melhoria do ensino da compreensão textual em língua 

inglesa nas escolas públicas brasileiras.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino, Compreensão textual, Língua Inglesa. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras, mais especificamente, de língua 

inglesa, envolvem uma série de problemas no espaço público escolar, que contribuem para o 

seu desprestígio e a sua desvalorização. Dentre os muitos problemas enfrentados, podemos citar 

a redução da carga horária da disciplina, a superlotação de alunos na sala de aula, materiais 

didáticos descontextualizados, além do pouco investimento em programas de formação 

continuada de professores. Todo esse contexto acaba afetando diretamente a aprendizagem, 

levando, muitas vezes, o aluno a perder o interesse pela língua.  

O reflexo desse quadro insatisfatório não possibilita o desenvolvimento adequado das 

quatro habilidades linguísticas necessárias ao uso efetivo da língua: ouvir, falar, ler e escrever, 

fundamentais para a interação social do aluno por meio do uso da língua. Dentre essas 

habilidades, a leitura tem sido mais privilegiada que as demais nas aulas de língua inglesa, o 

que pode ser justificado pelas orientações dos documentos oficiais. Todavia, ainda é possível 

perceber que os alunos apresentam sérios problemas relacionados à compreensão quando 

precisam ler algum texto nessa língua. 

Isto posto, julgamos pertinente que o professor disponha de alternativas que norteiem 

o seu trabalho com o texto durante as aulas, com o intuito de facilitar o processo de compreensão 

textual dos alunos. Neste sentido, o referido trabalho tem como objetivo refletir sobre a 
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compreensão de texto no ensino de língua inglesa e propor algumas sugestões de trabalho, a 

fim de desenvolver de forma mais eficiente a compreensão textual em língua inglesa.  

Além destas considerações iniciais, este trabalho está estruturado em: fundamentação 

teórica, na qual discorremos sobre o ensino da leitura em língua inglesa com base nos 

documentos oficiais, sobre os modelos de leitura, bem como a respeito dos conceitos de 

interpretação e compreensão textual; logo depois, apresentamos algumas sugestões de trabalho 

com o texto propostas por Marcuschi (1996) que podem nortear o trabalho do professor e 

contribuir para o ensino da compreensão de texto; em seguida, as considerações finais. 

 

A LEITURA EM LÍNGUA INGLESA 

 

 Ler é uma atividade social que está presente em nossas vidas desde o nascimento. É 

quase impossível nos desvincularmos dessa prática no nosso dia a dia porque ela é 

extremamente necessária para a nossa sobrevivência em grupos. Sem ela, não conseguiríamos 

realizar diversas demandas de atividades organizacionais exigidas pela sociedade, como, por 

exemplo, ler a bula de um medicamento, uma receita, um manual de instrução, um convite, um 

panfleto, um site e muitos outros tipos de gêneros textuais que circulam diariamente em outras 

esferas.  

 Os documentos oficiais que definem as aprendizagens essenciais na educação básica, 

como a Base Nacional Comum Curricular (Doravante, BNCC), tem como principal objetivo 

orientar o trabalho do professor e a elaboração do conteúdo didático. Com atenção especial ao 

que o documento propõe em relação à leitura em Língua Inglesa, o mesmo aponta que 

 
As práticas de leitura em inglês promovem o desenvolvimento de estratégias 

de reconhecimento textual (o uso de pistas verbais e não verbais para 

formulação de hipóteses e inferências) e de investigação sobre as formas pelas 

quais os contextos de produção agregam sentidos – muitas vezes não 

explícitos – que devem ser tomados como elementos de significação e reflexão 

(BRASIL, 2017, p.200). 

 

 Todavia, ler é um processo complexo que envolve vários fatores necessários para se 

chegar à compreensão do texto. Com base em Jack Richards (1997), o processo de leitura é um 

individual e ocorre dentro da mente do leitor, sendo transferido para a sala de aula a fim de 

monitorar, analisar e discutir, de forma que modificar esse processo é uma tarefa difícil. Ainda 

de acordo com o autor, a compreensão do leitor pode mudar conforme as releituras que ele faz 

do texto, porém, o texto por si só não muda. Ao contrário dos leitores, ele é estático; ou seja, 

uma vez escrito, não pode se adaptar aos leitores do texto. 

Dentro dessa mesma perspectiva, podemos dizer que a leitura é o que acontece quando 

as pessoas olham para o texto e atribuem um significado aos símbolos escritos neste texto. O 

texto e o leitor são duas entidades físicas necessárias para iniciar o processo de leitura. No 

entanto, é a interação entre o texto e o leitor que constitui a leitura real. É importante ressaltar 

que o significado que o leitor tem do texto pode não ser exatamente o mesmo significado que 

o escritor deseja transmitir. Da mesma forma que o significado que um leitor tem do texto pode 

ser diferente de outro leitor que leu o mesmo texto. Essas variações ocorrem porque o leitor 

recebe influência da família, comunidade e da cultura ao qual está inserido, e também por conta 

das diferenças individuais relacionadas à motivação, aptidão e outras características individuais 

(RICHARDS, 1997). 

 

OS MODELOS DE LEITURA 
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Teoricamente, fala-se em três modelos de leitura embasados por preceitos cognitivos 

para descrever o que acontece no momento em que a pessoa lê algum tipo de texto. Desse modo, 

temos o modelo ascendente, ou bottom-up, (também conhecidos como “text-based” ou “data-

driven processing”); ao contrário deste modelo temos o processamento descendente, ou top-

down, (também conhecido como “knowledge based”, “conceptually driven”, ou “information 

processing”); e por último, o modelo interativo (chamado também de The interactive school).  

A teoria ascendente ou bottom-up é um processo de leitura hierarquizado, pois parte 

da identificação das unidades menores do texto em direção às unidades maiores, ou seja, parte 

da letra para a sílaba para a palavra para a frase. Segundo Kato (2007), o leitor tende a ser 

vagaroso por conta disso e sua participação acaba se tornando limitada, uma vez que os 

significados vão ser construídos a partir das informações presentes apenas no texto. Portanto, a 

leitura acaba não sendo fluente, já que o leitor faz pouco ou nenhum uso do contexto e de seu 

conhecimento de mundo e tem dificuldade de identificar as ideias principais apresentadas no 

texto.  

 Na teoria descendente ou top-down, o processo de leitura ocorre a partir das previsões 

do leitor em relação ao texto e não propriamente do texto em si. Ele traz consigo algumas 

expectativas que são baseadas na sua enciclopédia e confronta o texto a partir das suas hipóteses 

e previsões que vão ser confirmadas ou não no momento da leitura. Diferente do processo 

anterior, Kato (2007) destaca que, neste modelo, o leitor é fluente, veloz, faz uso de 

adivinhações e compreende facilmente as ideias gerais e principais do texto (KATO, 2007). 

Sendo assim, a compreensão ocorre a partir da intervenção que o leitor faz sobre o texto com 

base nos conhecimentos que já possui. 

 O modelo interativo é uma combinação dos modelos ascendente (bottom-up) e 

descendente (top-down). Muitos teóricos acreditam que este é o modelo de leitura ideal, uma 

vez que o conhecimento linguístico e o conhecimento prévio atuam simultaneamente, numa 

relação de interdependência. O processo de transição do modelo ascendente para o descendente 

no momento da leitura vai depender “do tipo de texto, bem como do conhecimento prévio do 

leitor, nível de proficiência no idioma, motivação, uso de estratégia e crenças culturalmente 

moldadas sobre a leitura”3 (p. 18, tradução nossa). Dessa forma, o leitor deve explorar tanto os 

aspectos microestruturais quanto macroestruturais do texto. 

 É importante ressaltar que, embora cada modelo de leitura adote concepções de ensino 

e aprendizagem diferentes, todos são igualmente importantes para o processamento da 

compreensão de textos em língua estrangeira, e continuam sendo utilizados até os dias de hoje 

nos mais diversos contextos educacionais, com o intuito de atender as necessidades de cada 

aprendiz de língua.  

 

INTERPRETAÇÃO E COMPREENSÃO TEXTUAL  

 

 É mais comum do que se imagina que professores e alunos não saibam a diferença 

entre interpretação e compreensão. Alguns acham que ambos são sinônimos, outros que são 

processos distintos (mesmo sem saber explicar muito bem o porquê), e poucos realmente 

compreendem de fato o que significam. Contudo, essa confusão de significados é até 

justificável, se considerarmos que, desde muito cedo, a própria escola transmite uma visão 

equivocada dessas habilidades. Logo, podemos usar como exemplo os materiais utilizados em 

sala de aula, sobretudo, o livro didático, que não consegue distinguir corretamente os exercícios 

de interpretação e compreensão textual, aumentando cada vez mais essa confusão de sentidos.  

 
3 No original: “on the type of text as well as on the reader's background knowledge, language proficiency level, 

motivation, strategy use, and culturally shaped beliefs about the reading.” (RICHARDS, 1997, p. 18) 
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   Além disso, a escola também não consegue ter uma noção muito clara de texto. Em 

seu entendimento, o texto é um artefato limitado que se reduz apenas a extração de informações. 

No entanto, 

 
O texto não é um produto nem um simples artefato pronto; ele é um processo. 

Assim, não sendo um produto acabado, objetivo, como uma espécie de 

depósito de informações, mas sendo um processo, o texto se acha em 

permanente elaboração e reelaboração ao longo de sua história e ao longo das 

diversas recepções pelos diversos leitores. Em suma, um texto é uma proposta 

de sentido e ele se acha aberto a várias alternativas de compreensão 

(MARCUSCHI, 1996, p. 73). 

 

Para entender o processo de compreensão, precisamos considerar, em especial, os 

fatores que estão relacionados ao autor e ao leitor. Devemos ter em mente que as intenções do 

autor nem sempre estarão explícitas no texto, por isso, espera-se que o leitor utilize a sua 

capacidade inferencial para compreender o que foi lido e/ou ouvido. Nesse sentido, “a 

compreensão não é um simples ato de identificação de informações, mas uma construção de 

sentidos com base em atividades inferenciais” (MARCUSCHI, 2008, p. 233). O autor também 

destaca que a compreensão é muito mais do que uma ação linguística ou cognitiva, é um modo 

de agir sobre o mundo na relação com o outro, dentro de uma cultura e uma sociedade.   

Para Richards (1997), a mente dos leitores se envolve repetidamente em uma variedade 

de processos, aparentemente de uma só vez, no momento da leitura. Na opinião de Dascal 

(2006), a compreensão é um processo mais oculto do que explícito, por isso, muitos estudos 

empíricos levantam várias questões metodológicas acerca de sua definição. Contudo, além dos 

processos cognitivos, a compreensão também envolve outros fatores relevantes que levam a 

uma série de reflexões críticas sobre o texto e permitem, assim, a construção de sentido.  

 Dascal (2006) aponta que algumas estratégias, quase todas cognitivas, são necessárias 

para se chegar à compreensão. A primeira delas seria parafrasear, ou seja, a capacidade de 

formulação linguística acerca do que se entendeu do texto. A segunda seria imaginar ou intuir 

o que poderia ser relevante para o entendimento de um determinado texto. O autor também 

sugere que a análise de exemplos da compreensão seja usada como estratégia, pois estes 

exemplos envolvem palpites que podem levar à compreensão. A quarta estratégia considera as 

associações paradigmáticas e sintagmáticas. A referência é mais uma estratégia considerada 

importante no processo de compreensão. Por fim, o autor propõe que a reinterpretação também 

seja considerada uma estratégia compreensiva.  

 Seguindo essa linha de raciocínio, a interpretação não é a compreensão, é um caminho 

para se chegar até ela. Dessa forma, existem dois tipos de interpretação, a direta e a indireta. 

Nesta primeira, a interpretação seria direcionada pelas regras semântico-pragmáticas. Na 

segunda, a interpretação consistiria em descobrir, a partir de pistas contextuais, o significado 

do falante e confiar no significado do texto como ponto de partida. De acordo com Dascal 

(2006), no processo interpretativo, o leitor/ouvinte se depara com várias incógnitas que se 

inserem em teorias distintas. As questões referem-se a: o que ele disse? (semântica tradicional 

ou filosófica), sobre o que ele estava falando? (frames), por que se deu o trabalho de dizê-lo? 

(atos de fala e lógica da conversação) e por que o disse dessa forma? (retórica).  

              Ainda de acordo com o referido autor, os participantes criam muitas expectativas no 

momento da interação. É como se houvesse uma certa imposição de compreender o que o outro 

quis dizer, e quando essas expectativas não são entendidas ocorrem diversos tipos de mal-

entendidos. Durante esse processo, infere-se diferentes expectativas presentes em cada estágio 

de uma relação interpessoal, visto que as pessoas ocupam papéis sociais distintos em situações 

diferentes, e são esses aspectos que influenciam na qualidade e na quantidade de requisitos da 

compreensão.  
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SUGESTÕES DO TRABALHO 

 

 Diante desse contexto, compreender não é a mesma coisa de interpretar, e a má noção 

desses dois conceitos acaba gerando entendimentos errôneos que são refletidos nas práticas de 

ensino e aprendizagem. Logo, os exercícios de compreensão também acabam falhando em três 

aspectos: 1. supõem uma noção instrumental de linguagem e imaginam que a língua funciona 

apenas como transmissora de informação 2. supõem que os textos são produtos acabados que 

contêm em si todas as informações possíveis e 3. supõem que compreender, repetir e memorizar 

são a mesma coisa. Em razão disso, a real noção de compreensão só será superada quando 

admitimos que a compreensão é um processo criador, ativo e construtivo que vai além da 

informação estritamente textual (MARCUSCHI, 1996). 

   Com o intuito de desenvolver de forma mais clara e satisfatória o ensino da 

compreensão textual, com base em Marcuschi (1996), propomos nesta seção algumas sugestões 

de trabalho para o professor de língua inglesa, que são consideradas alternativas produtivas. É 

importante destacar que as mesmas foram escolhidas por não serem praticadas com frequência 

em sala de aula e, por isso, podem renovar a maneira de trabalhar a compreensão, tornando-a 

mais atraente. Além disso, também representam situações de tratamento textual comuns no dia-

a-dia e lidam com os textos numa perspectiva relacionada à realidade. 

A primeira delas é a identificação das proposições centrais do texto. Essa seria uma 

tentativa de aproximação do texto por meio da técnica de identificação das ideias centrais do 

texto, bem como as possíveis intenções do autor, já que muitos aspectos podem não estar 

envolvidos diretamente nas informações objetivas do texto. A segunda seria as perguntas e 

afirmações inferenciais. Essa alternativa recomenda o trabalho da compreensão por meio de um 

conjunto de perguntas que não seriam objetivas, e sim, inferenciais. Desse modo, as respostas 

das perguntas não estão diretamente inscritas no texto, mas baseadas em informações implícitas 

e explícitas, assim como, nas informações adicionadas pelo próprio leitor.  

 A terceira alternativa propõe analisar títulos, sugerir títulos e justificar títulos para 

textos, tendo em vista que o título é a primeira entrada cognitiva que o leitor tem do texto, a 

partir dele fazem-se diversas suposições iniciais que posteriormente podem ser modificadas ou 

confirmadas, além de ser uma forma de avançar nas hipóteses feitas acerca do conteúdo com 

base nas expectativas do leitor. A alternativa seguinte propõe trabalhar a compreensão pela 

técnica do resumo como forma de perceber o funcionamento global dos textos. No entanto, vale 

lembrar que, para resumir, é preciso, antes de tudo, compreender o texto. Por isso, os resumos 

podem ter diferentes versões, porque a compreensão muda de um para outro, visto que cada 

pessoa julga de modo distinto o que é essencial. 

 A quinta sugestão seria a reprodução do conteúdo do texto num outro gênero textual, 

ou seja, a reprodução do conteúdo de um texto mudando da fala para escrita ou da escrita para 

a fala ou mudando um gênero textual em outro, é uma ótima técnica para se trabalhar tanto a 

produção quanto a compreensão de texto. É bom lembrar que essa já é uma atividade bem 

comum no nosso dia-a-dia, pois diariamente mostramos como entendemos um texto produzindo 

um outro texto. A reprodução do texto na forma de diagrama é uma outra sugestão muito 

proveitosa para se trabalhar a compreensão porque permite estabelecer raciocínios e relações 

esquemática e formais muito importantes. Todavia, não é uma tarefa simples e pode acarretar 

diversos problemas, mas é uma alternativa muito válida. Este trabalho também pode ser feito 

com textos de outras disciplinas, pois além de suscitar a interdisciplinaridade, reforça o diálogo 

de professores de diferentes áreas.  

 A penúltima sugestão, reprodução do texto oralmente, também é uma atividade muito 

comum na nossa rotina, pois, geralmente, contamos oralmente tudo aquilo que lemos, sendo 

assim, esta técnica pode ser trabalhada de modo sistemático em sala de aula. Contudo, a escola 
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se ocupa mais com a escrita, do que com a fala, embora isso não esteja errado, essa não deve 

ser a única forma de se trabalhar a compreensão, pois a fala não pode ser negligenciada e a 

escola deve ocupar-se tanto da compreensão escrita quanto oral. A oitava e última sugestão 

seria os trabalhos de revisão da compreensão. Trata-se de rever as nossas compreensões sobre 

o texto depois de um determinado tempo. Assim, seria muito relevante que a compreensão 

escrita pudesse ser objeto de revisão depois de um tempo, após uma nova leitura e verificação 

do que teria sido mudado na compreensão e por quê. Certamente, nessa nova leitura teremos 

uma outra compreensão do texto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho teve como objetivo refletir sobre a compreensão de texto no ensino de 

língua inglesa e propor algumas sugestões de trabalho para o professor, a fim de desenvolver 

de forma mais eficiente a compreensão textual na referida língua. Sendo assim, inicialmente, 

refletimos sobre como a leitura está presente no nosso cotidiano, como é abordada nos 

documentos oficiais, e como esse processo ocorre na mente do leitor. Depois, observamos os 

modelos de leitura, e logo percebemos que o modelo interativo é considerado o ideal pelos 

teóricos, uma vez que é a combinação dos modelos bottom-up e top-down. Em seguida, 

conceituamos aquilo que seria compreensão e interpretação textual, apontando algumas 

estratégias utilizadas em cada habilidade. Por fim, sugerimos algumas alternativas de trabalho 

para o ensino da compreensão textual nas aulas de inglês.  

 Isto posto, consideramos que, diante do que foi exposto ao longo deste trabalho, a 

compreensão textual é ensinada de forma equivocada na escola, e isso se deve a várias razões, 

dentre elas, a principal seria a má noção do que realmente seja a compreensão textual. Essa 

falta de conhecimento acaba sendo ecoada tanto no ensino quanto na aprendizagem, sendo 

também refletida no material didático que, geralmente, apresenta atividades que não exercitam 

a compreensão. Todo esse contexto não permite o desenvolvimento satisfatório da compreensão 

textual e contribui cada vez mais para o desprestígio e desvalorização da língua ensinada, 

sobretudo, a língua inglesa.  

À vista disso, esperamos que as sugestões de trabalho com o texto feitas aqui possam 

ser de grande valia e auxiliar o trabalho do professor no ensino da compreensão textual, dado 

que ao ter conhecimento dessas alternativas ele pode tentar desenvolvê-las durante as suas aulas 

mediante uma noção mais consciente de compreensão, superando, assim, a visão equivocada a 

respeito desta habilidade. No que concerne à aprendizagem, acreditamos que os alunos possam 

reduzir os problemas relacionados à compreensão a partir dessas sugestões, posto que as 

mesmas estão moldadas no que acontece no nosso dia-a-dia. No mais, torcemos para que ambos 

se sintam mais atraídos, interessados, motivados e para que também possam alcançar os seus 

objetivos traçados, contribuído, desse modo, para a valorização e prestígio da língua estudada.  
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RESUMO  

Diante das mudanças ocorridas no ensino de Língua Portuguesa relacionadas ao 

entendimento do texto como evento comunicativo que se manifesta sempre sob a 

forma de um gênero textual, o que torna este a prioridade no trabalho no ensino de 

leitura e escrita, o presente artigo aborda uma temática que envolve dois objetos de 

investigação que exercem funções de grande importância no âmbito escolar: os 

gêneros textuais e as tecnologias digitais. Assim, este artigo tem como objetivo geral 

analisar que enforque os gêneros textuais para o ensino médio recebem no portal 

educacional Clickideia. Trata-se de um portal amplamente adotado por escolas do 

Estado do Rio Grande do Norte. Para tanto, esta pesquisa busca a) inventariar as 

propostas de atividades sobre gêneros textuais para o Ensino Médio do referido portal 

educacional; b) observar quais os gêneros mais recorrentes entre os textos 

apresentados nas propostas e; c) analisar três propostas de atividade de produção 

textual para o Ensino Médio. Esta pesquisa, qualitativa de cunho descritivo e 

exploratório, se assenta na abordagem teórica da Linguística Textual, mais 

especificamente recorrendo a postulados de Fávero (1985), Koch (2010, 2009) e 

Marcuschi (2002, 2008). Os resultados iniciais apontam para a importância do 

trabalho com diferentes gêneros textuais para o desenvolvimento da competência 

comunicativa do estudante, porém também reconhece pontos passíveis de melhorias, 

como o fato de alguns textos aparecerem nas atividades ainda como pretexto para que 

elementos gramaticais sejam trabalhados.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino; Gêneros textuais; Escrita; Portais Educacionais. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A escola é um dos lugares onde mais se lê e se escreve apenas com fins pedagógicos, 

ou seja, para aprender a ler e a escrever. Nesses casos, a leitura tem por objetivo apenas a 

decodificação da mensagem. Todavia, o trabalho com o texto, portanto, com o gênero textual 

deve ser visto como prática social na qual a leitura e escrita são utilizadas para atingir um fim 

comunicativo que vai além da aprendizagem de aspectos formais da escrita. Ensinar a ler e 

escrever, para Marcuschi (2008), deve ir além de ler para aprender a ler ou escrever para 

aprender a escrever, mas deve ser o ensino focado na leitura e escrita para a interação social.  

No Brasil, documentos que regulamentam o ensino no país, como a Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC), têm se pautado numa perspectiva sociointeracionista no ensino da 

língua materna, pois esta propõe que o conhecimento aconteça através das interações, sendo a 

aprendizagem uma experiência social.  

Com uma proposta de democratizar esse ensino, um número cada vez maior de escolas 

públicas e privadas estão adotando plataformas e portais educacionais como suporte para os 

materiais didáticos. Esses novos suportes se apresentam para o meio educacional como uma 
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proposta de inovação e interatividade que podem auxiliar o estudante a ter aulas com mais 

significado, uma vez que este é nativo digital. 

Uma vez que as tecnologias digitais têm consolidado um modo de vida contemporâneo, 

em que as pessoas estão cada vez mais ancoradas nesses ambientes virtuais para realizar as 

mais variadas práticas sociais, um número significativo de escolas tem adotado esse universo 

digital como um novo suporte para o material didático. Diante disso surgiu a preocupação desse 

estudo, a saber qual a concepção de leitura e escrita que sustenta as atividades mediadas por 

esses portais educacionais. 

O direcionamento para o ensino da leitura e da escrita por meio das tecnologias 

educacionais é destacado positivamente também pela BNCC. O referido documento aponta as 

tecnologias como facilitadoras de uma possível participação do aluno em práticas de leitura e 

escrita como atividade social, visto que, por meio delas, é possível compartilhamentos, 

comentários, postagens e circulação dos textos.  

Diante disso, surgiu a preocupação deste trabalho: muito se discute em artigos 

acadêmicos sobre se os livros didáticos utilizados na escola têm como prioridade caracterizar e 

nomear os gêneros, promovendo como atividade a confecção de um texto semelhante ou 

perguntas a respeito do gênero estudado, atividades que atestem a aprendizagem do gênero; 

entretanto, pouco se fala se este mesmo foco é dado nos portais educacionais.  Foi a partir desse 

contexto que surgiu o questionamento que motivou este estudo: Qual o enfoque das atividades 

com gêneros textuais mediadas por esses portais educacionais? Para responder este 

questionamento, o objetivo geral desta pesquisa é investigar qual enfoque os gêneros textuais 

para o ensino médio recebem no portal educacional Clickideia.  

Para tanto, esta pesquisa tem como objetivos específicos a) inventariar as propostas de 

atividades sobre gêneros textuais para o Ensino Médio do referido portal educacional; b) 

observar quais os gêneros mais recorrentes entre os textos e; c) analisar três propostas de 

atividade de produção textual para o Ensino Médio.  

A ancoragem teórica deste artigo se assenta na abordagem teórica da Linguística 

Textual, mais especificamente recorrendo a postulados de Fávero (1985), Koch (2010, 2009) 

para fazer uma breve explanação sobre os estudos referentes ao texto, assim como a noção de 

gênero textual, conforme Marcischi (2008, 2019).  

 

METODOLOGIA 

 

Este estudo se propõe a analisar materiais direcionados ao ensino de leitura e escrita 

presentes em um portal educacional amplamente adotado no estado do Rio Grande do Norte. O 

portal divide o material didático em conteúdos e não em séries, limitando-se a classificar os 

conteúdos apenas em Ensino Fundamental anos finais e Ensino médio, portanto, não será 

possível delimitar de qual série do ensino médio as atividades devem ser retiradas.   

A metodologia adotada apoia-se em parâmetros da pesquisa qualitativa de cunho 

descritivo e exploratório, uma vez que, para Gil (2002) esse tipo de pesquisa visa a análise que 

perpassará em um primeiro momento na reunião e descrição do conteúdo, neste caso, dos 

Portais educacionais, com a possibilidade de “efetuar uma primeira ordenação das informações 

para selecionar aquelas que parecem pertinentes” para, em seguida, esses dados selecionados 

serem analisados. 

Partindo desses procedimentos, o estudo fará, primeiramente, um levantamento das 

atividades de gêneros textuais a fim de observar as propostas de atividades sobre gêneros 

textuais para o Ensino Médio do referido portal educacional.  

O Portal Clickideia é uma plataforma educacional voltada para a escola pública. Nela é 

encontrado conteúdo de todas das áreas do conhecimento: linguagens, códigos e suas 

tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; e ciências da 
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natureza e suas tecnologias, além de ferramentas de correção de atividades, jogos educativos e 

controle de gestão de usuários que faz com que o professor saiba em quais páginas os alunos 

mais acessam e menos acessam. 

 

APORTE TEÓRICO 

 

No quadro teórico da Linguística Textual, o texto é visto como uma ocorrência 

comunicativa, sendo necessário levar em consideração todo o meio no qual está inserido, não 

apenas a estrutura textual linguística. O texto é visto, além da forma, partindo do ato de 

comunicação e seus pressupostos, sempre inserido em uma dada situação comunicativa, uma 

situação de interação 

 O ensino do texto deve, portanto, não se limitar a apresentar uma variedade de textos 

com o objetivo de trazer ao discentes fórmulas, conhecimento sobre os gêneros e suas formas, 

mas deve trabalhar o gênero além da sua forma e função, considerando todo o contexto 

sociocomunicativo em que ele se insere.  

Marcuschi (2002, p. 20) defende que os gêneros “são de difícil definição formal, 

devendo ser contemplados em seus usos e condicionamentos sócio-pragmáticos caracterizados 

como práticas sociodiscursivas”. Disso, pode-se inferir que o estudo do gênero não deve se 

pautar apenas em definição formal, uma vez que este tem como fator mais importante o seu uso 

social. Ensinar gênero não é ensinar apenas forma, mas tratar o texto como resultado e como 

efeito de uma interação social.  

Os gêneros se diferem dos tipos textuais. De acordo com Marcuschi (2008), o tipo 

textual diz respeito a uma construção teórica definida pela natureza linguística de sua 

composição. Os tipos textuais abrangem categorias conhecidas como narração, argumentação, 

exposição, descrição, injunção. É um número limitado e sem tendência a aumentar. O gênero, 

por sua vez: 

 
Refere os textos materializados em situações comunicativas recorrentes. Os 

gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e que 

apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por 

composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente 

realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas 

(MARCUSCHI, 2008, p. 155).  

 

Ou seja, os textos não chegam ao conhecimento diário através de formas, mas através 

do uso concreto que os falantes ouvem lêem e que eles mesmos produzem para que haja 

comunicação. Ainda conforme Marcuschi (2008, p.150-151): 

 
Cada gênero textual tem um propósito bastante claro que o determina e lhe dá 

uma esfera de circulação [...], pois todos os gêneros têm uma forma e uma 

função, bem como um estilo e um conteúdo, mas sua determinação se dá 

basicamente pela função e não pela forma. 

 

O ensino do gênero deve, portanto, partir do funcionamento do texto em seu contexto 

de produção para que a aprendizagem do texto seja significativa para o aluno, uma vez que a 

aula de leitura e escrita terá como objetivo fazer com que o aluno possa pensar sobre o que 

aquele texto significa em determinado tempo e espaço e não estará centrada nas normas que 

orientam a produção de cada gênero, embora a observação dessas normas também possa fazer 

parte do ensino.  

 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO CORPUS 
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Para que se possa compreender como os gêneros textuais estão sendo sugestivamente 

trabalhados no ensino médio a partir de propostas do portal educacional, serão analisadas três 

exercícios, sendo que eles estão no espaço destinado ao ensino de gêneros na disciplina de 

Língua Portuguesa.  

O material destinado a Língua Portuguesa é dividido da seguinte forma: 

 

Figura 1 – Página inicial de Língua Portuguesa para o ensino médio 

 
Fonte: portal clickideia 

 

Nota-se que o ensino do texto foi “separado” do ensino da “coesão e coerência” – fatores 

fundamentais ao texto – também separado do ensino do “gênero textual” – que é o texto 

materializado – e da “redação” – que seria a produção textual.  

Os gêneros textuais são abordados como conteúdos no portal por um capítulo intitulado 

“Gêneros textuais: conceitos básicos”. É neste capítulo que encontramos a seguinte informação:  

 
O trabalho com gêneros textuais pressupõe, pois, o trabalho com situações 

reais de produção, de modo que os textos sejam adequados a determinada 

(intenção) de um enunciador real em uma situação real de comunicação. 

(portal clickideia 2021) 

 

De fato, há uma explicação no portal de que o texto não é “palavras organizadas em 

frases e estas estão em parágrafos, tudo bem amarradinho, com coesão e coerência”, e que não 

é possível “pensar um texto sem considerar as relações de comunicação, os elementos 

envolvidos na interação com o outro”. 

Em seguida, há tópico intitulado “Gêneros textuais: importância e interlocução”, no qual 

o leitor é convidado a entender que cada texto tem um interlocutor e que isso irá influenciar nas 

escolhas linguísticas do produtor e no modo de produzir os textos.  

Após as explicações do que é texto, para o portal, a apresentação dos textos que vão ser 

trabalhados no portal se dá da seguinte forma:  

 

Figura 2 – Tópico destinado ao ensino de Gêneros Textuais 
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Fonte: portal clickideia 

 

Como é possível evidenciar, após uma breve apresentação do que seriam os gêneros, o 

capítulo se divide em quatro partes: narrativas, texto dissertativo-argumentativo, descrição e 

carta. Na parte superior, lista-se quantos exercícios estão direcionados a esse capítulo: cento e 

trinta e seis.  

Já se pode observar que as partes são divididas em três tipos textuais e um gênero, nesse 

caso, a carta. Ao não explicar a diferenciação de gênero e tipo textual, já pode haver uma 

confusão na compreensão dos alunos.  

Especificando ainda mais, na área destinada às narrativas, tem-se a seguinte divisão:  

 

Figura 3 – subtópico destinado a narrativas 

 

Fonte: portal clickideia 

No direcionamento dos exercícios relacionados à narração, tem-se os três escolhidas a 

seguir e o texto “o homem e a galinha” da escritora Ruth Rocha. 

 

Texto de referência para as atividades: 
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Figura 4 – Exercícios voltados ao texto narrativo 
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Fonte: portal clickideia  

 

O gênero fábula é trazido pelo portal no espaço dedicado à narrativa, porém não é 

solicitado nenhum tipo de produção textual, não é discutida a função social da fábula. São feitas 

três questões sobre o texto. A primeira sobre a tipologia textual, a segunda sobre o tipo de 

narrador e a terceira é de cunho interpretativo.  

 No que diz respeito ao trabalho com a fábula, evidencia-se um foco maior em aspectos 

formais do tipo de texto narrativo – não da fábula –, o gênero fábula sequer foi explorado como 

gênero textual. 

O que pode ser percebido nestas três atividades do portal é uma tendência a um número 

maior de questões relacionadas à tipologia textual e questões de interpretação textual sem guiar 

as perguntas para uma ponderação aprofundada a respeito do gênero textual, qual função social 

do gênero. 

 

CONCLUSÃO  
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Com base nos levantamentos e análises realizados, percebe-se que, de acordo com as 

atividades, o portal não esclarece o que é gênero e tipo textual, trabalha as características da 

tipologia como trabalho do gênero. Embora tenha feito uma reflexão sobre os gêneros e sua 

função social, não promove um ensino que evidencie o texto como tal.  

  O texto não é trabalhado como gênero textual de forma tão clara e objetiva, sendo 

dividido, inclusive, em tipologias, como a dissertação e textos dissertativos, narração e 

narrativas, sem definir se os textos que fazem parte desses tipos textuais são crônicas, 

mensagens, notícias ou anúncios e que esses são os gêneros textuais.   

 Há de se acrescentar que a proposta de atividade feita de perguntas e respostas objetivas, 

não de produção textual, não oferece orientação sobre a forma estrutural do gênero textual em 

questão. A preocupação resume-se em mostrar os aspectos de uma narrativa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Os portais/plataformas educacionais são ferramentas novas, mas ganham um espaço 

importante na sala de aula, com o advento da tecnologia digital, pois, além de servir de suporte 

para o material didático traz as tecnologias para a sala de aula.  

 Tendo isso posto, é fundamental que, assim como acontece com os livros didáticos, os 

portais sejam avaliados pelo ministério da educação para que possam estar compatíveis com o 

que se espera do ensino de textos – assim como das demais áreas de conhecimento. 

 Na análise feita neste artigo, os três exercícios foram insuficientes nas questões textuais 

visto que não dá conta de trazer uma atividade que não se esbarre no ensino tradicional de texto 

– perguntando e esperando que o aluno responda questões sobre a forma – além de cometer o 

engano ao classificar gênero como tipologias textuais. 
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SOBRE O ENSINO DE GRAMÁTICA NA MODALIDADE REMOTA 

 

Francisco Wellington dos Santos Saldanha1 

Ananias Agostinho da Silva2 

 

 
RESUMO 

Neste artigo, pretendemos refletir a respeito de concepções de ensino de gramática na 

modalidade remota a partir da visão de professores de língua portuguesa que atuam 

em escolas públicas do município de Fortaleza, no Estado do Ceará. Desde o início 

de março de 2020, devido a pandemia da COVID-19, ocorreu a suspensão das aulas 

presenciais e os professores de todo o país se depararam com a necessidade de 

ministrar aulas de forma remota.  Essa realidade representou uma abrupta ruptura 

metodológica para o ensino, tornando obrigatório o uso de ferramentas digitais, como 

Google Sala de Aula, G Suit for Education e aplicativos como Google Meet, Zoom, 

WhatsApp, dentre outros que possibilitaram a continuidade, apesar dos desafios, do 

ensino e da aprendizagem na educação básica. Teoricamente, o trabalho tem 

inspiração e influência teórica em Neves (2011), que discorre sobre escolhas e 

conjecturas dos professores ao balizar concepções gramaticais e estratégias de ensino. 

Somam-se a este escopo teórico autores como Antunes (2007, 2014), Cavalcante 

(2011), Koch (2015), Ribeiro (2016) e Rojo (2012, 2019). A pesquisa adota uma 

metodologia qualitativa e quantitativa, sendo esta última a base para a 

contextualização e análise dos dados levantados pelo estudo, que se realizou de modo 

virtual via Google Forms, no formato de questionário destinado aos professores 

disponíveis a colaborar com a pesquisa. Pretendemos como resultado, a partir deste 

trabalho, apresentar uma fotografia do ensino de língua materna, em especial do 

ensino de gramática da língua portuguesa durante a pandemia, e assim estimular 

reflexões sobre as experiências e práticas vivenciadas por docentes que possam 

constituir contribuições para este momento e também quando do oportuno a retomada 

das aulas de modo presencial.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Remoto; Gramática;  Língua Portuguesa 

 

 

INTRODUÇÃO  

A infecção provocada pelo novo coronavírus (Covid-19) 3 identificado, primeiramente, 

na cidade de Wuhan, na China, em 20 de dezembro de 2019, teve seu agravamento no primeiro 

semestre do ano de 2020 em escala global, ocasionando sua classificação como pandemia pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, levando, desde então, a uma 

instabilidade social e econômica em escala global, impondo a população uma série de 

adaptações em suas relações e hábitos cotidianos; a exemplo do distanciamento social, o amplo 

uso de máscaras cirúrgicas em ambientes abertos ou fechados e cuidado maior com a 

higienização de ambientes. A educação, especialmente o ensino básico, viu-se diante de 

mudanças abruptas que permearam as práticas e metodologias mediadas pelas tecnologias 

digitais e pautadas pelo uso de ferramentas e ambientes digitais, como o Google Classroom e 

aplicativos de interação comunicativa, como Google Meet e WhatsApp. 

No Brasil, a Educação em todas suas etapas de ensino foi impactada no primeiro 

momento pela situação estabelecida pela pandemia de Covid-19. Contudo, a possível letargia e 
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3 O nome Covid é a junção de letras que se referem a (co)rona (vi)rus (d)isease, o que na tradução para o português 

seria “doença do coronavirus”. Já o número 19 está ligado a 2019, quando os primeiros casos foram publicamente 

divulgados. 
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não adequação não perdurou por um longo período; o que se observou foram ações engajadas 

com a educação das mais diversas redes de ensino, as universidades e centros de ensino técnico 

se organizaram para dirimir as dificuldades impostas pelo isolamento social e apresentar à 

comunidade escolar a possibilidade de continuidade do ensino. Podemos citar, nesse esforço, 

várias medidas adotadas para garantir, na medida do possível, o acesso à internet e a 

equipamentos tecnológicos, como tablets e smartphones, possibilitando a realização de aulas 

remotas, a reorganização do ano letivo, como também a continuidade da formação dos 

professores.  

No estado do Ceará, especificamente em sua capital Fortaleza, a secretaria de educação 

municipal adaptou rotinas escolares para manter ações relevantes para a continuidade do ensino 

dos alunos das escolas municipais. Entre as ações estabeleceu, destacou-se a realização de um 

calendário letivo adaptado, mas que considerava a carga-horária legalmente a ser cumprida 

pelos discentes, formação dos educadores com ênfase no uso das ferramentas digitais, 

planejamento e avaliações internas. 

Ao apresentar esse quadro geral, buscamos contextualizar um panorama não apenas 

global, mas também regional da educação. Desse modo, pretendemos destacar o papel 

preponderante do professor de língua portuguesa do Ensino Fundamental II, que está 

responsável por mediar o ensino e aprendizagem na sala de aula, considerando, agora, os meios 

tecnológicos digitais. 

Portanto, o artigo pretende refletir a respeito de como se deu as aulas mediadas pelas 

tecnologias digitais no âmbito do componente curricular de língua portuguesa mediado pelas 

tecnologias digitais com foco em suas concepções sobre o ensino de gramática partindo do 

entendimento que se tem acerca de língua/linguagem.  

Os levantamentos dos dados foram obtidos por um questionário realizado remotamente, 

a partir do convite feito aos professores de língua portuguesa da rede municipal de Fortaleza, 

no estado do Ceará, usando a ferramenta Google Forms. Tivemos a participação de 35 docentes 

que atuam na região da grande Messejana, composta por 11 bairros com cerca de 500 mil 

habitantes segundo censo 2010. Diante das respostas obtidas podemos contextualizar a 

concepção de língua, de ensino da gramática e como educadores adaptaram suas aulas ao 

contexto de pandemia e isolamento social.  

O artigo está dividido em cinco partes que se complementam iniciado pela introdução, 

seguido pelo referencial teórico, percurso metodológico, os resultados e discursão e por último 

apresentamos as considerações finais. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção, apresentamos uma breve revisão teórica para subsidiar a análise dos dados 

obtidos pela pesquisa. Focalizamos os documentos pertinentes quanto ao ensino remoto e em 

seguida as concepções do ensino de gramática contextualizada. 

 A utilização de recursos midiáticos e virtuais na educação, e especificamente, no 

componente de língua portuguesa do ensino básico é recomendado pela BNCC (2017), ao 

reforçar a alfabetização e letramento digital, tornando acessível às tecnologias e as informações 

que circulam nos meios digitais e oportunizando a inclusão digital.  

 
“Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BNCC, 2017, p. 

23) 
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Sendo assim, durante a continuidade das aulas remotas o Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), disponibilizou a portaria° 343 de 17 de março de 2020, desta maneira o MEC 

dispões a substituição das aulas presenciais por aulas em meio digitais enquanto durar a situação 

de pandemia de Covid-19, Neste aspecto todos os meios tecnológicos como internet, mídias 

digitais, smartphones, tablets entre outros são fundamentais neste processo. 

 Segundo Travaglia(2002) a concepção do ensino de gramática são três. Em sua primeira 

concepção tem teor normativo e  desse modo “o ensino da gramática normativa só considera 

correta a norma culta da língua e tudo que estivar fora dessa norma é considerado erro” 

(TRAVAGLIA, 2002, p.24); numa segunda concepção o autor considera “o ensino da 

gramática ao que estabelece comunicação de acordo com determinada variedade linguística” 

(TRAVAGLIA, 2002, p.27); e  por última, o pesquisador considera o ensino de gramática “um 

saber linguístico internalizado com regras inerentes ao Homem, a qual ele recebe assim que 

entra em contato com uma comunidade”(TRAVAGLIA, 2002,  p.28), portanto, segundo está 

última definição, a gramática sozinha não seria suficiente para o aprendizado da língua devendo 

esta ser ensinada para o aluno dominar uma técnica linguística com a qual consiga atuar, pelas 

linguagens e na sociedade em que está inserido.  

Consequentemente, caso essa concepção de ensino seja colocada em prática possibilita 

a contextualização da gramática a elementos semióticos e linguísticos, permitindo o 

entendimento amplo da função e uso da língua simultâneo ao entendimento das nomenclaturas. 

Para tanto o texto deve ter espaço preponderante e privilegiado no ensino de língua portuguesa, 

segundo define Cavalcante (2011), “O texto, então é tomado como um evento no qual os 

sujeitos são vistos como agentes sociais que levam em consideração o contexto 

sociocomunicativo, histórico e cultural para a construção dos sentidos e das referências dos 

textos.” (Cavalcante, 2011, p.19). Portanto os fatores lexicais, ortográficos e morfossintáticos 

seriam complementares para o ensino contextualizado e produtivo de gramática. 

 

METODOLOGIA 

 

Para este artigo optamos, em sua primeira fase de coleta de dados, pelos procedimentos 

da abordagem da pesquisa quantitativa por apresentar um método de coleta estruturado e 

objetivo sob uma medição padronizada, cujo resultados são analisados ao fim do estudo, 

portanto seu objetivo é verificar de maneira estatística uma hipótese determinada no objetivo 

do estudo. O segundo momento, correspondente à análise e ao tratamento dos dados coletados, 

seguiu uma metodologia qualitativa. Portanto o trabalho adota uma metodologia quali-quanti 

ou mista, como define Paiva (2019): 

 
A pesquisa mista, geralmente denominada quali-quanti, se utiliza de métodos 

qualitativos e quantitativos para a coleta de dados, de forma a oferecer melhor 

compreensão do fenômeno estudado. Um exemplo de pesquisa quali-quanti é 

a eleitoral, quando combina levantamentos de opinião por meio de 

questionários ou entrevistas (PAIVA, 2019, p. 13) 

 

Quanto aos procedimentos, optamos por um levantamento de opinião (Survey) do tipo 

de investigação quantitativa que tem por base um questionário estruturado que possibilite a 

coleta de dados, informações ou opiniões de grupos de indivíduos representativos, tendo em 

vista que este grupo em análise seja representativo ao permitir a descrição sobre os dados 

coletados. Sendo assim uma metodologia que na prática deve viabilizar a realização e 

posteriormente o resultado da pesquisa. 

Para esta pesquisa foi adotado como instrumento de coleta de dados o uso de um 

questionário online estruturado e cadastrado no Google Forms disponibilizado para respostas 

por um período de uma semana (25 de junho a 02 de julho de 2021), tendo como público-alvo 
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professores da rede de ensino público da cidade de Fortaleza-CE, lotados no Ensino 

Fundamental II e que atuam como professores do componente curricular de Língua Portuguesa 

em escolas de bairros que compõem a grande Messejana. 

O questionário foi dividido em duas seções, totalizando 10 questões. Desse total, 

selecionamos 6 para a análise neste artigo, por representarem qualitativamente o objetivo da 

pesquisa. A primeira seção, composta por 4 perguntas, caracteriza a atuação e formação desses 

profissionais da educação. A segunda seção versa sobre questões como as concepções de língua 

e de ensino de gramática, e a interação pedagógica com os alunos durante o período de 

pandemia de Covid-19. A pesquisa contou com a participação de 35 professores, tendo suas 

identidades preservadas, assim respeitando a privacidade e confidencialidade 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Posteriormente a análise e ao tratamento dos dados colhidos a partir do resultado da 

pesquisa via Google Forms, foi observado que 90% dos professores que participaram do 

questionário atuam na rede municipal no Ensino Fundamental II, contudo 10% desses 

professores também lecionam em turmas do ensino médio. Como podemos observar na imagem 

1 a seguir: 

Imagem 1 – Primeira pergunta 

 
Fonte: os autores via Google Forms (2021, p. 1) 

 

 Nessa primeira etapa, as perguntas têm o intuito de caracterizar os profissionais, e sobre 

a formação acadêmica dos professores revela-nos uma busca contínua no aprimoramento de 

seus estudos. Diante do resultado percebe-se que 60% dos professores tem alguma pós-

graduação na modalidade de especialização na área de ensino enquanto 30% contam com a pós-

graduação stricto sensu. Resultado também de uma oferta de cursos de mestrado exclusivo para 

professores da educação básica tendo como exemplo o Mestrado Profissional em Letras 

(Profletras) lançado em 2013 pela Capes. Informação evidenciada na imagem 2: 

Imagem 2 – Terceira pergunta 
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Fonte: os autores via Google Forms (2021, p. 2) 

Na quinta pergunta voltamos nosso interesse para a modalidade de ensino. Colocamos 

como opção no questionário o ensino remoto que se caracteriza por aulas de modo síncrono e 

assíncrono com os estudantes, o ensino híbrido que alterna entre os alunos e educadores 

encontros presenciais e remoto e o ensino presencial que era desenvolvido majoritariamente na 

educação básica antes da pandemia de Covid-19. O resultado foi que 100% dos profissionais 

responderam que o ensino remoto é que tem permitido que eles desempenhem seu trabalho 

durante o período de isolamento social. Essa resposta contundente leva-nos a considerar que 

passados mais de dois semestres com as aulas presenciais interrompidas e o conjunto de 

adaptações metodológicas e formações específicas avançaram para a compreensão, como 

também consolidação de termos e práticas de modalidades de ensino digital. Esse entendimento 

é reforçado pela afirmação de Cordeiro (2020): 

 
A criatividade dos professores brasileiros em se adaptar à nova realidade é 

indescritível no que se trata da criação de recursos midiático criação de vídeo 

aulas para que os alunos possam acessar de forma assíncrona além das aulas 

através de videoconferência para a execução de atividade síncronas como em 

sala de aula. (CORDEIRO, 2020, p.6) 

 

Ainda sobre a adaptação às tecnologias digitais, a sexta pergunta se refere às ferramentas 

e plataformas digitais que são utilizadas para que os professores mantenham o contato e a 

comunicação com seus alunos. Dentre as respostas que tinham três opções (Google Meet, 

WhatsApp e Zoom), 60% responderam usar o WhatsApp enquanto 40% optaram pelo Google 

Meet e nenhuma escolha para o Zoom. Como fica evidenciado na imagem a seguir: 

Imagem 3 – Sexta pergunta 
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Fonte: os autores via Google Forms (2021, p. 4) 

 

A escolha dos professores por uma dessas duas plataformas pode-se justificar por sua 

popularização como recurso comunicativo, mas também como reflexo das possibilidades do 

uso de recursos digitais dos seus alunos. O Google Meet se destacou como ferramenta digital 

para comunicação ao início do isolamento social sendo adotado especialmente no ensino 

superior, nos meios corporativos/empresariais e no setor público tendo sua utilização diária 

aumentada 25 vezes nesse período, segundo dados da Google via Canaltech. Contudo a 

plataforma WhastApp tem um reconhecimento dos usuários de redes sociais anterior ao período 

de pandemia de Covid-19, soma-se a isso uma interface prática que possibilita aglutinar em sua 

base vários recursos de mídia como fotos, vídeos, documentos, áudios, chamadas de voz e de 

vídeo. Rojo (2019), classifica este tipo de ferramenta como própria da “cultura digital” ao 

permitir a convergência das semioses como a língua oral e escrita, a música e as imagens 

estáticas e em movimento dentre outras. 

Na oitava pergunta (imagem 4), vamos no deter nas concepções de língua que permeiam 

os pressupostos teóricos professores. Obtivemos a escolha de 90% dos professores na 

afirmativa “A língua como um processo ininterrupto realizado através da interação entre 

interlocutores”, embora seja importante lembra que o questionário e sua análise não tem a 

pretensão de definir qual dessas concepções seria a mais “correta” por entender que estamos 

nos debruçando sobre dados de período em contexto de calamidade na saúde pública que 

ocasionou em adaptações metodológicas urgentes para a continuidade do ensino. 

 

Imagem 4 – Oitava Pergunta 
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Fonte: os autores via Google Forms (2021, p. 5) 

 

Contudo  para modo descritivo iremos considerar três concepções de língua e linguagem  

baseado nos trabalhos de Travaglia (1996): a primeira concepção é a língua é como um sistema 

de normas abstratas e sem qualquer interferência contextual, considerando a linguagem como 

uma expressão do pensamento; a segunda concepção é que a língua deve transmitir uma 

mensagem de um emissor a um receptor e concebe  a linguagem como instrumento de 

comunicação; por  último, a língua é compreendida  pela possibilidade de realizar ações e agir 

sobre o interlocutor, concebendo a linguagem como um lugar de interação em contexto. 

 Portanto a concepção de língua e linguagem são confluentes, o modo de entender a 

língua pode representar uma adesão teórica a uma compreensão de linguagem acarretando dessa 

maneira na concepção de ensino de gramática como afirma Antunes (2014):  

 
A concepção (ou a teoria) que se tem acerca do que seja a linguagem, acerca 

do que seja a língua, do que seja a gramática é o ponto de partida para todas 

as apreciações que fazemos, mesmo aquelas mais intuitivas, mais 

descompromissadas e corriqueiras. (ANTUNES, 2014, p.15) 

 

A nona pergunta é sobre a concepção de ensino de gramática nas aulas de língua 

portuguesa. Obtivemos a totalidade dos professores optando pela 2° afirmação que considera o 

ensino de gramática para auxiliar os alunos a “reconhecer e atuar em situações contextuais a 

serviço dos sentidos e intenções.  

 

Imagem 5 - Nona pergunta 
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Fonte: os autores via Google Forms (2021, p. 6) 

 

As respostas reafirmam uma concepção da gramática quanto ensino 

produtivo/reflexivo. Sendo assim a linguagem é basilar para interação entre as pessoas e o 

domínio da gramática é uma das partes colaborativas, entre outras, para essa interatividade, 

tendo como unidade fundamental o texto, que segundo Cavalcante (2011), uma concepção 

sociocomunicativa, reúne-se o teor pragmático, as operações cognitivas, intenções do falante e 

os propósitos comunicativos. 

A décima e última pergunta é sobre o que o ensino da gramática deve promover nas 

aulas de língua portuguesa reverberando na vida prática dos alunos, para tanto partimos da 

premissa de que “O Homem, um ser político, ao interagir, produz sentido através do uso da 

língua. Nesse processo, insere-se a gramática: ela está no usuário, em sua fala.” (NEVES, 2002, 

p. 25). 

 

Imagem 6 – Décima pergunta 
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 Fonte: os autores via Google Forms (2021, p. 6) 

 

Como resposta os educadores foram unânimes em considerar que o ensino de gramática 

nas aulas de língua portuguesa devem promover uma expansão do saberes linguísticos, e assim, 

ampliar o repertório cultural dos alunos.  

 

CONCLUSÃO 

 

É perceptível que diante do atual momento temos um desafio posto aos alunos e 

professores devido às conjunturas que estão para além do ensinar e aprender, desdobrando-se 

por um conjunto de demandas sociais quanto por habilidades específicas para lidar e acessar as 

tecnologias digitais.  

 
O exercício da cidadania requer o domínio de habilidades e competências mais 

amplas e mais extensas, pois prevalece, em todos os meios, mais ainda nos 

meios urbanos, um componente de ordem cultural, que também funciona 

como instrumento de afirmação e de participação social do sujeito na vida de 

sua comunidade. (ANTUNES, 2014, p.61) 

 

 Contudo com mais de um ano convivendo com esse cenário de educação em modelos 

distintos do que era praticado antes da Covid-19, observa-se pelos dados levantados e 

posteriormente analisados que os professores que participaram do questionário reconhecem 

modelos de ensino e compreendem o que se adequa melhor a sua realidade e de seus alunos. 

Acrescenta-se que os profissionais apresentaram em suas respostas uma concepção muito 

alinhada do que seja língua/linguagem e o ensino da gramática. Pode-se atribuir  a essas 

resposta a formação continuada desses profissionais, demostrada na imagem 2, reforçando 

práticas atualizadas para o ensino de língua portuguesa em consonância aos documentos de 

orientação curricular como os PCNs (1997) e a BNCC (2017), no caso da Base Nacional 

Comum Curricular tem-se destaque a relevância do uso-reflexão-uso das linguagens em 

práticas de leitura, produção textual, oralidade e análise linguística/semiótica tendo o texto 

como unidade de trabalho organizador das atividades didáticas, a serem desenvolvidas no 

ensino básico. Não podemos deixar de citar, apesar dos contratempos, o ganho pedagógico a 

partir das aulas remotas, pois essa modalidade de ensino irar impactar de modo substancial e 

positivo quando for oportuno o retorno às aulas presenciais, visto que professores, alunos e pais 
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foram inseridos de modo definitivo na cultura digital que há décadas educadores e documentos 

norteadores preconizavam sua utilização qualitativa na educação. Portanto, como fica 

evidenciado baseado no resultado do questionário proposto para esse grupo de docentes é que 

o ensino de gramática deve estar vinculado a práticas de linguagem e a cultura digital da qual 

estamos imersos. Tendo como premissa auxiliar os discentes a reconhecer e atuar em situações 

contextuais (reais e virtuais) e que estejam a serviço dos sentidos e intencionalidades buscando 

ampliar o repertório cultural, diversificado e científico dos estudantes.  
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RESUMO 

Nesta pesquisa se faz um mergulho na história da formação das alfabetizadoras que 

atuaram nas diversas experiências de alfabetização que têm acontecido no Rio Grande 

do Norte a partir do Programa de Alfabetização Solidária – PAS, desenvolvida no 

Brasil no marco das reformas educacionais no contexto da política de descentralização 

implementada na década de 90 pelo governo da época presidido por Fernando 

Henrique Cardoso. A intenção principal é caracterizar o processo de construção da 

identidade profissional da autora que assume seu posicionamento como alfabetizadora 

se reconhecendo como tal, para si e para outros no seu campo de desempenho laboral. 

A partir do referencial teórico, adotamos os conceitos relativos à identidade 

profissional expressos por Dubar (2012) e Silva; Aguiar; Monteiro (2014). 

Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa (BICUDO, 2020), de 

natureza autobiográfica (PASSEGGI, 2020; FERRAROTI, 2014). Os dados foram 

obtidos de três tipos de fontes: testemunhal, documental e empírica. A primeira fonte 

de dados é expressada pela narrativa autobiográfica (FORMENTI, 2013) da autora 

que, baseando-se nas suas lembranças, recordações e rememorações, consegue 

identificar no percurso da sua trajetória de vida, os incidentes que conduziram-na a se 

converter na alfabetizadora que é hoje. Para as fontes de natureza documental se faz 

uma leitura crítica de documentos que dão conta dos processos de formação de 

alfabetizadores e das políticas públicas sobre alfabetização implementadas no Rio 

Grande do Norte. O terceiro grupo de fontes foram as textualizações elaboradas a 

partir de entrevistas qualitativas (SIONEK; ASSIS; FREITAS, 2020), realizadas a 

parentes próximos e outras alfabetizadoras. Na análise das informações obtidas foi 

aplicada a estratégia de imersão arqueológica e contemplação hermenêutica. A 

pesquisa ainda está em andamento, porém resultados de reflexões preliminares nos 

permitem sinalizar que a identidade profissional é um processo histórico e 

socialmente condicionado, que se inicia no próprio lar, se desenvolvendo em várias 

etapas: sensibilização, despertar da vocação, formação, conscientização, confirmação 

e identificação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização Solidária; Desenvolvimento Profissional; 

Pesquisa Narrativa. 

 
 

INTRODUÇÃO  

 
Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro da tarde. 

Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz 

educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e na 

reflexão sobre a prática.  Paulo Freire 
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Hoje, depois de deixar correr o rio do meu exercício profissional e impulsionada pelos 

estudos e vivências no GENPROF (Grupo de Estudos de Narrativas de professores em 

Formação), sinto-me à vontade para compartilhar minha trajetória laboral, com visão agora 

amadurecida pelo conhecimento que acumulei por todos esses anos atuando como 

alfabetizadora na Educação de Jovens e Adultos na cidade do Natal/RN. 

Desde a infância, o fato de adultos não saberem ler já me incomodava. No contexto em 

que cresci, presenciei o analfabetismo desde a década de 70, quando os pedreiros que 

trabalhavam com meu pai assinavam a folha de pagamento com as digitais; minha mãe não 

pôde aprender a ler por proibição do meu avô, que, no seu modo de vida patriarcal, compreendia 

que por ser do sexo feminino, minha mãe estaria destinada a cumprir apenas atividades 

domésticas. Convivi com pessoas que não tiveram a oportunidade de se alfabetizarem por ter 

que trabalhar para garantir seu sustento, e muitas outras, que por algum motivo desistiram de 

frequentar a escola. No entanto, mesmo morando no subúrbio da capital do Rio Grande do 

Norte – onde a realidade não difere do contexto social e econômico do restante do país, com 

alto índice de analfabetismo, principalmente na maioria  de pobres e negros para os quais 

prevalece a concepção de que os menos favorecidos não têm condições de aprender e por isso 

devem aceitar que são a mão de obra pesada e barata do país e permanecer às margens da 

pirâmide social –  apesar de tudo, consegui ser o diferencial, estudei em escolas públicas e 

consegui ser a filha do pedreiro que chegou a ser mestra em educação numa  universidade 

pública. 

E é por estes e outros casos e acasos que nessa pesquisa busco fazer uma narrativa 

autobiográfica, na tentativa de dar luz ao processo de constituição da minha identidade 

profissional como alfabetizadora de jovens e adultos, me assumindo e me reconhecendo como 

tal, também para os outros no meu campo laboral. Permitindo-me, dessa maneira, fazer um 

mergulho na história da formação das alfabetizadoras que atuaram nas diversas experiências de 

alfabetização que têm acontecido no Rio Grande do Norte a partir do Programa de 

Alfabetização Solidária/PAS, do qual fiz parte entre os anos de 1999 e 2000, quando aluna de 

graduação do curso de Pedagogia na UFRN.  

O PAS foi a maior ação da década de 1990 em prol da redução do analfabetismo em 

nível nacional e local. Na época, cerca de 40% dos municípios do Estado do Rio Grande do 

Norte foram atendidos pelo Programa. O sentido de alfabetização, por nós usado na formação 

dos alfabetizadores, era o de possibilitar o acesso a quem foi tirado o direito de frequentar a 

escola quando ainda eram crianças e a patamares posteriores de escolaridade, obstando, 

portando, a melhoria de suas condições de vida e de trabalho. 

 As análises da narrativa serão usadas para articular os processos de mobilidades 

geográficas, sociais e culturais vivenciados pela autora da pesquisa e que se mostrem mais 

adequados às proposições e às pretensões deste trabalho. Isto porque trata-se da construção de 

reflexões como forma de compartilhar experiências, aprendizados e angústias vividas, 

dimensões próprias da práxis na alfabetização de jovens, adultos e idosos. Para Cunha (1997, 

p.187), 

 
Trabalhar com narrativas na pesquisa e/ou no ensino é partir para a 

desconstrução/construção das próprias experiências tanto do 

professor/pesquisador como dos sujeitos da pesquisa e/ou do ensino. Exige 

que a relação dialógica se instale criando uma cumplicidade de dupla 

descoberta. Ao mesmo tempo que se descobre no outro, os fenômenos 

revelam-se em nós. 

 

Segundo a autora, as narrativas propiciam esse processo de construção/desconstrução 

de aprendizados com o propósito de fazer com que o docente rememore diferentes momentos 
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da carreira e, assim, possa reconstruir novas experiências, buscar compreender, interpretar e 

(res) significar a experiência nas histórias de vida pessoal e profissional. 

Vivenciar esse processo me faz navegar por um rio de memórias de vários tempos, 

lugares, falas, fragmentos de escritas, registros e reflexões. Sendo possível, nesse percurso das 

águas, interrogar como essas recordações, veladas e reveladas no processo da produção da 

narrativa autobiográfica, me remetem às lembranças como experiências formadoras. Isto dito 

no sentido anunciado por Josso (2010), que implica articulação conscientemente elaborada 

entre atividade, sensibilidade, afetividade e ideação. 

Sendo assim, vejo a importância de resgatar narrativas autobiográficas, conforme 

teorizado por Josso (2010, p. 48) ao afirmar que:  

 
Falar das próprias experiências é, de certa maneira, contar a si mesmo a 

própria história, as suas qualidades pessoais e socioculturais, o valor que se 

atribui ao que é vivido na continuidade temporal de nosso ser. 

 

A escrita da narrativa autobiográfica faz aflorar a reflexão, é um mergulho na história 

de vida, bem como a identificação e reconhecimento de valores construídos nos caminhos das 

vivências profissionais. Dessa forma, embasada em Pimenta (2007), entendo que a constituição 

da identidade do educador vai se dando na medida que ele consegue se auto-re-organizar, 

percebendo o significado social da sua atividade, adquirindo novos conhecimentos, ficando 

ciente das suas crenças, e das suas redes de relações familiares e de amizades. 

Compreendo que o interesse por este campo de pesquisa foi emergindo de minha 

condição de alfabetizadora da EJA, na cidade do Natal/RN e pela minha participação no Grupo 

de Estudos de Narrativas de Professores em Formação (GENPROF), onde conheci as narrativas 

autobiográficas, conseguindo identificar, na escrita da minha própria narrativa como 

alfabetizadora de jovens e adultos, uma fonte de pesquisa.   

Como se trata de uma pesquisa sobre um docente, trago como evidência o uso das 

narrativas pela escola como prática pedagógica, vislumbrando a aprendizagem tanto de alunos 

como de professore. Essa forma pode ser usada em cenário diversos, como também seus 

objetivos podem ser variados. Nessa perspectiva, o narrador ao narrar estará construindo um 

fio condutor que expõe suas experiências marcantes de vida, extraindo disto a representação do 

todo, selecionando acontecimentos e interpretando o vivido, ressaltando experiências que 

marcaram seu percurso, criando uma narrativa que saliente momentos de experiências e 

aprendizados significativos na sua história (BOLOGNANI; NACARATO, 2015).  

A autobiografia como uma categoria literária é também indicada como memorialista, 

sendo vista por Philippe Lejeune (2008, p. 53) como “[...] qualquer texto em que o autor parece 

expressar sua vida ou seus sentimentos, quaisquer que sejam a forma do texto e o contrato 

proposto por ele”. A autobiografia é um texto escrito em que o autor narra, de forma reflexiva 

e elaborada, suas experiências de vida. 

Para Massini (2011), a autobiografia feita pelo narrador é a reconstituição retrospectiva 

sobre seu percurso e sobre sua própria vida. Dessa forma, a autobiografia vem repleta de 

lembranças, sendo um texto que nos propicia analisar o contexto que foi escrito, ao passo que 

é também um texto narrativo sinalizado por sua capacidade de propor fazer uma análise 

contextual do tempo que está ali apresentado pela memória do autor, aparentemente sem grande 

relevância. A memória autobiográfica liga-se diretamente ao nosso Eu e ao que nos é 

significativo e importante.  

Conforme Alberti (1991, p. 12), esse sentido  

 
[...] envolve omissões, seleção de acontecimentos a serem relatados e 

desequilíbrio entre os relatos (uns adquirem maior peso, são narrados mais 

longamente do que outros), operações que o autor só é capaz de fazer na 
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medida em que se orienta pela busca de uma significação: busca essa que lhe 

dirá quais acontecimentos ou reflexões devem ser omitidos e quais (e como) 

devem ser narrados. [...] A significação se constrói no momento mesmo em 

que o autor escreve a autobiografia.  

  

Para além da diversidade de definição e origem do gênero autobiográfico na teoria 

literária, interessa-nos, neste momento, discutir a composição do narrador no seu processo de 

escrita sobre si e a reflexão dessa construção na sua identidade como autor. Pois, no relato, há 

a seleção e descrição de momentos de vida, interpretadas e organizadas, atribuindo estas 

recordações significativas às suas vivencias. Segundo Gomes (2013), as histórias de vida são 

criadas pela memória autobiográfica, transformando-se em uma construção social. A narrativa 

quando relatada está repleta do contexto social e cultural que preservou para a construção da 

sua memória autobiográfica. Assim, o texto narrativo que chega até nós, é a história de vida de 

uma pessoa que foi concebida num contexto de relações que aconteceram de forma subjetiva 

que se concebendo alfabetizadora.  

Partindo do entendimento de que a identidade do ser humano vai se construindo a partir 

das mudanças que ocorrem em diversos contextos sociais, exigindo uma (re) elaboração de 

visões e uma (re) construção de saberes, é válido, inicialmente, refletir sobre conceitos de 

identidade e formas de identificação tratados por alguns estudiosos dessa temática, no sentido 

de melhor compreendermos os processos de construção da identidade profissional docente. 

Adoto, nesta pesquisa, os conceitos de teóricos de Dubar (2012), Silva, Aguiar e Monteiro 

(2014); bem como autores que se referem à complexidade, conforme defendem Morin (2000; 

2001) e Capra (1996), a fim de evidenciar que a assunção da identidade profissional se dá num 

contexto de inquietações, conflitos e desafios que exigem a superação da visão linear, 

desmembrada e simplista da realidade. Dessa forma, a complexidade é configurada numa visão 

de teia, de rede que solicita uma mudança no pensamento. 

 Segundo Dubar (2012), a identidade profissional vai se efetivando, através do processo 

biográfico e relacional, de identidade para si, provocando mudanças internas na pessoa e para 

com os seus pares, que acontecem à medida que se processa o pertencimento do indivíduo. Face 

ao exposto, o processo de construção da identidade profissional afigura-se como um processo 

complexo que importa conhecer mais aprofundadamente, pois é pelo entendimento dos 

fenômenos que é possível melhorar os processos, neste caso o de construção da identidade 

profissional docente. 

Refletir sobre a história da formação das alfabetizadoras no Rio Grande do Norte parte 

de nosso interesse, mas também do compromisso social no campo da alfabetização de jovens, 

adultos e idosos, visto que nosso país continua exibindo um número enorme de analfabetos. 

Desse modo, consideramos que a Educação de Jovens e Adultos e os profissionais que a ela se 

dedicam precisam ser tomados como um assunto de pesquisa interessante, a fim de reparar uma 

dívida com os que não tiveram acesso nem domínio da escrita e da leitura como bens sociais, 

na escola ou fora dela. 

As interrogações que norteiam nosso interesse no processo de constituição da identidade 

profissional da alfabetizadora de jovens e adultos são: quem é essa profissional alfabetizadora 

de adultos? Como se constituiu? Será que traz em suas travessias de vida o dom de alfabetizar? 

Ou foi preparada formalmente (formação inicial e permanente) para tal tarefa? Quais espaços 

vivenciou na sua trajetória de vida para ser alfabetizadora? Quais modos de vida se fez e se faz 

presente? O que essas experiências fizeram na sua prática? Na busca de respostas a esses 

questionamentos faço uso da narrativa autobiográfica na escrita do texto, navegando nas águas 

da memória de vida. Porque viver é louco, requer paciência e um bom remo. Nas curvas 

sinuosas, determinação e força, nas águas calmas, sabedoria e observação, pois quando os 

obstáculos chegarem, teremos que usar das memórias de onde passamos para solucioná-los. 
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A abordagem metodológica adotada nesta pesquisa é qualitativa (BICUDO, 2020), de 

natureza autobiográfica (PASSEGGI, 2021; FERRAROTI, 2012). Sendo que as informações 

serão obtidas em três fontes: a testemunhal, documental e empírica. A primeira está expressa 

na narrativa autobiográfica (FORMENTI, 2013) da autora que, baseando-se nas suas 

lembranças, recordações e rememorações, consegue identificar no percurso da sua trajetória de 

vida, os incidentes que lhe conduziram a se converter na alfabetizadora que ela é hoje. Para a 

segunda se faz uma leitura crítica de documentos que dão conta dos processos de formação de 

alfabetizadores e das políticas públicas sobre alfabetização implementadas no Rio Grande do 

Norte. E a terceira fonte foram as textualizações elaboradas a partir de entrevistas qualitativas 

(SIONEK; ASSIS; FREITAS, 2020), realizadas a parentes próximos e outras alfabetizadoras. 

 A pesquisa qualitativa, segundo Bicudo (2012) busca dar conta do “por que”, 

recorrendo em termos epistemológicos aos relativos à realidade do objeto da investigação,  que 

são referentes à educação e ao ser humano em formação. É importante enfatizar que esse tipo 

de pesquisa permite destacar o sujeito do processo de forma contextualizada socialmente e 

culturalmente, desenvolvendo o enlace ao mundo com sua historicidade. 

O professor, a despeito das mudanças que aconteçam no ensino e na educação, continua 

e continuará a ser considerado fundamental na e à sociedade. Consideramos, pois, que o 

processo de assunção da identidade se dá de forma contínua e dinâmica, que implica a criação 

de sentido e (re) interpretação dos próprios valores e experiências, sendo o caso da pesquisa 

aqui proposta, que é qualitativa, de teor autobiográfico e utiliza-se da narrativa autobiográfica 

da autora. 

 

NAVEGANDO PELOS MEANDROS DAS MINHAS LEMBRANÇAS, RECONHEÇO 

QUE EU SOU ALFABETIZADORA  

 

No percurso profissional, encontrei obstáculos, conflitos, tensões e contradições. Apesar 

disso, descobri novos caminhos, vivenciei diferentes espaços e conheci novas pessoas, trazendo 

uma diversidade de conhecimentos. Sim, porque ser professor não é só ensinar, é também 

aprender com a vida, é socializar e buscar novos conhecimentos. 

Por ser muito observadora, sempre identifiquei, através das falas, dos discursos e gestos  

declarados no cenário da escola, como as pessoas daquele espaço vêem o processo educativo, 

assim como as implicações nas suas práticas pedagógicas. Esse jeito de ser me faz identificar 

os obstáculos, trazendo conflitos sobre minha forma de ver o processo  de ensino-aprendizagem 

da escola, até o momento em que assumo o desafio de modificar formas inúteis de trabalho, 

que dificultam aprendizado e o avanço para uma metodologia capaz  de libertar de preconceitos 

que emperram um novo fazer e contribuem para a formação de sujeitos críticos que possam 

intervir na realidade e auxiliar na edificação de uma sociedade nova.  

E a vida me levou até o Instituto Kennedy, talvez por influência da minha irmã que era 

normalista e foi professora do MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização). Ela tinha 

postura desbravadora e questionadora, provocava inquietações na família e também orgulho da 

filha professora. Com ela, mesmo criança, frequentei sala de alfabetização de adultos e lá 

observava, ouvia seus comentários sobre os alunos, ajudava como podia. Ali já reconhecia a 

importância da sua atividade na vida daquelas pessoas. Ter seguido seus passos como 

professora até hoje nos proporciona longas conversas telefônicas, inclusive sobre alfabetização. 

Logo que concluí o magistério lecionei em uma turma de alfabetização na rede particular e 

outra turma na escola pública, com crianças de 5 anos. Na primeira, fui alertada que todos os 

alunos tinham que aprender a ler e se isso não acontecesse seria dispensada no final do ano, na 

segunda fui orientada a não usar lápis, papel, nem apresentar as letras aos alunos, pois eles não 

tinham a chamada prontidão para a leitura e escrita. 



 

  77 

Sempre estudei em escola pública, me surpreendi com essa diferença vivenciando esses 

dois mundos e tomei a decisão de oferecer o mesmo ensino na escola pública, não vi diferença 

entre esses alunos, afinal tinham a mesma idade e para mim deveriam ter a mesma 

oportunidade. Minha indignação me fez tomar a decisão subversiva de levar materiais como 

lápis, papel, massinha e etc. para a escola pública, afinal muita coisa era descartada na escola 

particular e isso podia ser reaproveitado para  fazer as mesmas atividades na escola pública.  

As diferenças educacionais ofertadas aos individuos gera desigualdade, que resulta na 

persistência da pobreza, que, mesmo sendo um fenômeno complexo atrelado a muitas outras 

problemáticas, está fortemente relacionada ao baixo nivel de escolaridade. Acredito que a 

redução da pobreza e da desigualdade social passa pela democratização do ensino de qualidade 

e igual oferta de oportunidades na escola. Nesse sentido, a escola pública precisa de mudanças 

tanto no currículo quanto na avaliação, redesenhando os modelos em busca de práticas que 

valorizem uma construção de conhecimento mais abrangente que contemple a todos 

igualmente, considerando outros saberes. Decerto todos têm a mesma capacidade de aprender, 

o que interfere são as condições sociais para esta aprendizagem, o contexto em que o indivíduo 

se encontra e sua realidade. Um aluno pobre que não tem acesso aos mesmos recursos que outro 

em melhores condições não vai se desenvolver da mesma forma, o que não quer dizer que não 

possa aprender o mesmo conteúdo. E é nesse sentido que a educação vem falhando, 

perpetuando a ideia de “escola para pobre” e “escola para a elite”. 

A partir daí, vieram as aprendizagens de vida, aquelas que a academia não nos ensina, 

pois somos preparados para a escola e o aluno ideal, cabendo a nós educadores lidar com essa 

diversidade que não estudamos na academia e toma conta da nossa prática.  

O conhecimento se constrói a cada dia, pois a realidade é dinâmica. E nesse dinamismo 

acontecem as aprendizagens, tanto nas instituições de formação, que geralmente nos certificam 

para sermos socialmente reconhecidos, como as aprendizagens de vida ou informais, que nos 

acompanham casualmente na vida cotidiana. Quando chegamos nas escolas, pressupomos que 

colocaremos na prática nossas aprendizagens acadêmicas, no entanto a realidade se generaliza 

para todos os domínios da nossa vida. Isso torna possível pensar nossa formação individual e a 

gestão da nossa identidade como participante e atuante na sociedade com a possibilidade de 

colocar a escola a serviço da valorização da vida e da dignidade. Recebemos, na academia, 

informações que não condizem com a realidade da escola, principalmente no que se refere ao 

ensino público. Participamos de seminários, ateliês, reflexões e discussões de textos de autores 

consagrados, mas o essencial que é o ser humano não é visto com tanta notoriedade. Assim, 

penso que o papel da escola e da organização do trabalho escolar seria fazer a leitura e a 

interpretação mais humana da totalidade do contexto    educacional do Brasil, aliados a um 

outro fazer educativo,  que seja instrumento de resistência e de luta contra uma visão autoritária 

do modelo escolar, sem sintonia  com a realidade social do educando brasileiro. 

Aprendi, ao longo dos anos em sala de aula com adultos, que coisas simples e 

corriqueiras na minha vida podem ser para outros um grande evento, como por exemplo comer 

um pão com ovo ou um cachorro-quente. É compreensível, hoje, ver a felicidade das pessoas 

por ter acesso ao alimento, mas no início ficava admirada. Fui percebendo que o simples traz 

felicidade e passei a compreender o quanto fui abençoada por naser numa família que era 

humilde, mas que pôde me proporcionar alimento, moradia digna e educação dentro das suas 

possibilidades. 

Toda minha formação foi na escola pública e hoje sendo servidora pública da educação, 

reflito sobre minha caminhada neste espaço que me foi proporcionado e fluiu nas águas da 

minha vida. Na minha alfabetização, usei um jeito todo meu na busca da aprendizagem que é a 

observação, a escuta e a reflexão. Ao longo do tempo, as leituras variadas vieram a enriquecer 

minha trajetória, sempre gostei de ler tudo o que me aparecesse na frente. No ginásio, fiz 
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amizade com a bibliotecária, que me dixava tocar cítara e ler livros no intervalo e nos horários 

vagos. 

Na primeira escola pública que ensinei, lembro bem, encontrei um balaio cheio de livros 

que iria para o lixo, ali encontrei o livro “O pequeno príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry. 

Já tinha ouvido falar, mas não tinha lido. E outro livro que não conhecia o autor, nem tinha 

ouvido falar, mas o título me chamou atenção: "Educação como prática da liberdade”, estavam 

sujinhos e o pedaço do sobrenome Freire com a capa rasgada. Mesmo assim resolvi levar, tinha 

gostado do título. Anos se passaram e quando fazia graduação em Pedagogia, estava na sala de 

aula e comentam que Paulo Freire havia falecido, não dei atenção e a professora também, apesar 

da notícia ter atrapalhado a aula, devido ao burburinho que causou.  

No decorrer do curso, a UFRN abriu seleção para o Programa Alfabetização Solidária, 

uma ONG que alfabetiza jovens e adultos nas cidades com maior índice de analfabetismo 

segundo o IBGE. O engraçado é que vi essa inscrição por acaso, se é que “acasos” existem. Já 

leciona em turmas de alfabetização da Educação de Jovens e Adultos. Vi nessa seleção a 

oportunidade de estudar mais sobre a modalidade pois, naquele momento, a base  de pesquisa 

sobre a Educação de adultos do curso de pedagogia não estava oferecendo disciplina. Me 

inscrevi e fui selecionada, passando a fazer estudos sobre alfabetização de adultos e formação 

de alfabetizadores. 

Segundo Silva (2008, p. 24-25), o Programa Alfabetização solidária (PAS) foi elaborado 

na gestão do governo Federal de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998) integrante do 

Programa Comunidade Solidária, descrevendo que tinha como o objetivo: 

 
Potencializar a articulação de vários parceiros numa ação conjunta em prol da 

redução do analfabetismo e do aumento da oferta da EJA, tendo como eixo 

norteador uma proposta de gestão em parcerias que provocasse a mobilização 

da sociedade civil e a redução dos custos, numa filosofia pautada na 

solidariedade e no voluntariado, visando à garantia de condições favoráveis 

ao desenvolvimento das comunidades com alto índice de analfabetismo. O 

Programa Alfabetização Solidária tinha, como parceiros, o Ministério da 

Educação, empresas privadas, municípios e Instituições de ensino superior de 

âmbito público e privado. 

 

Nesse grupo conheci mais de perto a coordenadora do Programa, Profª Sandra Borba, 

que deu a todos do grupo o livro “Pedagogia da Autonomia” de Paulo Freire. A partir das 

formações, comecei a ter contato com as obras desse autor. E aquele livro encontrado no lixo 

da biblioteca sem capa e sujo, passou a ter significado para mim. Até então, não tinha 

restaurado. Arrumei a capa e fui ler para entender melhor como seria ser formadora de 

alfabetizadores leigos, tendo como base esse autor. 

Foi um período de grandes aprendizados, conheci muitas pessoas, lugares e autores que 

me fazem estar sempre refletindo sobre a minha prática como alfabetizadora de adultos. Tive a 

oportunidade de aprender como planejar uma formação para professores, como montar 

materiais e oficinas de trabalho, como me portar enquanto estou falando em público, a postagem 

da voz e muitas outras coisas, principalmente trabalhar em grupo. 

Nunca esqueci da minha primeira atividade como formadora do Programa Alfabetização 

Solidaria, uma oficina sobre os níveis de escrita, com base em textos de Emília Ferreiro. 

Trabalhávamos em duplas, estudamos muito os textos, pensamos a oficina e apresentamos 

nossa proposta à Professora Sandra Borba, que aprovou. Neste trabalho aprendi muito, levei 

atividades de escrita dos meus alunos da alfabetização da EJA, para que os professores 

identificassem os níveis de escrita e essa atividade me ajudou muito também na sala de aula 

com alfabetizandos. Na avaliação da formação feita pelo grupo, nossa oficina foi apontada 

como a mais importante, ficando assim nossa dupla responsável por executar esse trabalho em 
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todas as formações. Foi nesse contexto que me descobri como alfabetizadora de adultos e 

formadora de alfabetizadores. 

Evidenciou que a formação do professor alfabetizador mais direcionada a esse propósito 

vem a contribuir grandemente com sua autoconfiança, podendo assim ajudá-lo a ter sucesso em 

sua vida pessoal e profissional. Quando você acredita em si mesmo, você estará mais disposto 

a tentar coisas novas. Desta forma, o percurso formativo específico e articulado a estudos da 

linguagem e aplicada a modalidade de escrita, de modo geral traria contribuições também para 

o planejamento e a execução das aulas, principalmente facilitando o processo de aprendizagem, 

desde que se tenha uma base intelectual, prática e ética, que resultem no sucesso escolar de 

todos os envolvidos. 

 A partir do reconhecimento da minha identidade como alfabetizadora de adultos, 

busquei formações direcionadas a esse público. A primeira delas, indicada pela coordenação 

do Programa Alfabetização Solidária, foi em EAD, uma especialização sobre Formação de 

Formadores em EJA, logo que concluí o curso de pedagogia. Na época, eu tinha o tempo 

corrido, com três vínculos empregatícios corria o dia inteiro de uma escola para outra, com a 

responsabilidade de deixar e pegar filhos na escola, enfim, fiz todos os módulos, mas não 

conclui a monografia, tendo perdido o investimento financeiro, mas novamente adquirindo 

muito aprendizado. 

Nesse período, trabalhava no SESC/LER,  que é um projeto educativo que visa 

alfabetizar jovens e adultos no Brasil por meio da criação de Centros Educacionais de caráter 

interdisciplinar e participativo. Sua proposta é que o aprendizado da leitura e da escrita se 

realize numa constante prática de diálogo entre professores e alunos. Um projeto maravilhoso, 

aquela foi minha sala de aula dos sonhos para alfabetizar adultos e idosos. Tinha todos os 

materiais que queria para trabalhar e alunos maravilhosos, com idade de 18 a 73 anos, uma 

maravilha. Cada um tinha seus motivos para estar lá, havia muita diversidade e eu conseguia 

unir tudo num só propósito. Foi uma experiência linda, aprendi muito com o projeto nas suas 

formações constantes, com as pessoas, alunos e colegas de trabalho. Estaria até hoje lá, se 

pagassem melhor e aceitassem minhas ideias que, como sempre, eram um pouco subversivas 

para os padrões do Sistema S. Na minha euforia de alfabetizadora, estava conseguindo 

incomodar algumas pessoas, tirando a rotina do espaço com meus projetos, o que fazia com que 

os alunos só quisessem estudar na minha turma. Enfim fui demitida. Quando passo por lá, vejo 

as plantas do nosso projeto de farmácia viva e para a decoração do prédio e isso já me basta, 

deixei um pouco de mim naquele espaço.  

A secretaria estadual de educação ofereceu a especialização “Linguagens e Educação”, 

para os profissionais da EJA, que eu cursava aos sábados nos três turnos, muito cansativo. Fiz 

muitas amizades e reconheci que tinha potencial para ir além. Voltei à UFRN como aluna 

especial, numa disciplina EAD com a professora Marta Pernambuco. Se coincidências existem, 

não sei, pois no último dia da disciplina, que foi um momento presencial, encontrei um 

professor do grupo da alfabetização solidária, que me apresentou a Marta e falou do meu 

trabalho no programa. Ela nem olhou para mim, mas ele disse que iria oferecer disciplina e que 

me queria como sua aluna e assim voltei à academia cursando mais duas disciplinas e tentando 

a seleção para mestrado.Passei na primeira tentativa, o que pensava ser impossível.   

Ali no GEPEM/UFRN, comecei a aprofundar estudos em Freire, fiquei assustada com 

o que encontrei e um dia fui chamada pela professora Marta para conversar sobre o que achava 

das reuniões da base. Naquele momento usei de toda franqueza, disse que não conhecia 

“aquele” Paulo Freire, tinha conhecimento bem superficial para o presenciado nas discussões 

da base. Dessa conversa saí com a tarefa de organizar um seminário sobre o autor. Apresentei 

o que todos já conheciam, usando autores que não eram aceitos na base, daí comecei a entender 

um pouco como seria.  
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Concluí o mestrado em educação, tendo escrito a dissertação sobre a Educação de 

Jovens e Adultos, mais segura por ter mais conhecimento científico na modalidade, o que 

fortaleceu a prática pedagógica e principalmente me fez assumir que sou alfabetizadora de 

adultos. Continuo aprofundando junto ao GENPROF, estudos sobre narrativas autobiográficas 

e pesquisa qualitativa, acreditando e reafirmando a cada encontro do grupo que a pesquisa é um 

processo humano, não é um cumprimento de normas para construção de um trabalho 

acadêmico.  

 

QUEM SOU EU HOJE? SOU ALFABETIZADORA 

 

A escrita deste texto permitiu-me navegar no percurso da minha formação. Através da 

minha narrativa autobiográfica busquei a compreensão do processo de ser e tornar-me 

alfabetizadora, revisitando através de minhas lembranças, as condições de ingresso e atuação 

como professora alfabetizadora, de aspectos que geraram satisfação e insatisfação como 

profissional e como me constituí enquanto alfabetizadora de jovens e adultos. Mostrando que a 

identidade está menos ligada à formação inicial e muito mais determinada pelos contextos de 

vida pessoal e profissional, pelos tipos de escola e sistema escolar nos quais atuei.  Assim, 

identificando diferentes identidades: em parte, construções individuais e, em parte, uma 

construção coletiva, quando da minha inserção no campo laboral com pares profissionais. 

Desta forma, faz todo sentido retomar Dubar (1997), para quem uma identidade 

profissional consiste numa “[...] construção social mais ou menos estável, que surge tanto de 

um legado histórico, quanto de uma transação relacional entre pares de um mesmo campo de 

atuação e contexto social e profissional”. Trata-se, portanto, de um processo histórico de 

transmissão de procedimentos, ideias, atitudes entre gerações e de processos de inserção e 

interiorização individuais dessa transmissão nas instituições escolares pelas quais passam as 

professoras. 

Finalmente, resta acrescentar que a análise de percurso da constituição de identidade 

permitiu detectar os fatores que intervêm nessa identidade e permite agora pensar nas suas 

implicações para o desenvolvimento de políticas que venham a orientar e a formar 

especificamente professores para essa etapa da escolaridade básica tão importante para o 

desenvolvimento e reconhecimento das pessoas na sociedade letrada. 

Defendo a urgência da criação de políticas de formação de professores que considerem 

e se voltem especificamente para a atuação desse ator que é o professor alfabetizador, com sua 

especialidade que é alfabetizar. Também sustento a necessidade da implantação de políticas 

voltadas à alfabetização que contemplem ações agenciadoras do reconhecimento da 

especialidade indispensável ao professor alfabetizador, em contrapartida a todas as cobranças 

e exigências quanto ao ato de alfabetizar. 
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O POEMA DE CORDEL COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

DA LEITURA E DA ESCRITA NO ENSINO MÉDIO: um estudo de caso 

 

Maria Roberta Queirós Pequeno 1 

 

 
RESUMO 

Este artigo apresenta o poema de cordel como ferramenta didática que pode contribuir 

com o desenvolvimento das habilidades linguísticas, com ênfase na leitura e na 

escrita, bem como com a aquisição da competência comunicativa por parte do 

alunado, sendo a verificação desses aspectos o seu objetivo precípuo. Ele é resultante 

de um estudo de caso, realizado em uma escola de ensino médio, da rede pública 

estadual cearense, na qual se buscou investigar como é trabalhado o poema cordelista 

em sala de aula, junto aos discentes matriculados nos primeiros anos. Constitui-se, 

portanto, em pesquisa aplicada, de cunho exploratório e descritivo, cuja abordagem 

do problema é de natureza quanti-qualitativa, por meio do método hipotético dedutivo. 

Para o embasamento teórico, estudou-se autores, tais como: Marcuschi (2008), 

Cardoso Filho (2011), Silva (2017), Farias (2010) e Morais (2016). Dessarte, o 

problema norteador desse estudo é: de que forma o poema cordelista pode favorecer 

o ensino e aprendizagem da leitura e da escrita em sala de aula? Para o qual, os 

resultados obtidos validam as hipóteses previamente levantadas, revelando que 

quando os alunos são incentivados a conhecerem e estudarem os textos cordelistas 

brasileiros, compreendem melhor o dinamismo usual de sua língua materna, 

desenvolvendo suas habilidades linguísticas e comunicativas, dentre as quais estão a 

leitura e a escrita; assim como quando o alunado conhece as variações de sua língua 

materna, distintas da norma culta, compreendem a língua como instrumento de 

interação e o texto cordelista como manifestação favorável para tanto. Assim, a 

presente pesquisa proporciona uma sistematização de saberes acerca do tema em 

alusão, podendo constituir-se em referencial para discussão e reflexão de estudiosos 

e profissionais docentes, sob uma perspectiva dinâmica e interdisciplinar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Poema de cordel. Habilidades linguísticas. Competência 

comunicativa. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A literatura é uma importante manifestação social de um povo, retratando sua história, 

cultura, crenças e valores; atributos estes que são verbalizados de forma artística, mesclando 

subjetividade e conotação, a tal ponto que embeleza os textos e encanta seus emissores e 

interlocutores. Tais aspectos tornam imprescindível o estudo literário em sala de aula, na 

perspectiva de formar cidadãos críticos, esclarecidos e competentes linguísticamente.  

Nesse sentido, a partir da concepção de língua enquanto instrumento de interação e da 

consideração do texto como lugar propício para tal, a literatura de cordel, na condição de gênero 

literário popular, amplamente difundido no Brasil, com ênfase no Nordeste brasileiro, consiste 

em importante e estratégico objeto de estudo, quando a finalidade do ensino é otimizar os níveis 

de aprendizagem da leitura e da escrita discentes. 

Daí a relevância deste artigo, que se propõe a estudar este gênero literário, valorizando 

seus autores e obras, bem como investigando a forma com que este valioso acervo pode ser 

trabalhado em sala de aula, em prol do ensino e da aprendizagem da leitura e da escrita, 

contemplando assim o desenvolvimento das habilidades linguísticas e da competência 
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literaturas, pelo Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE); pós-graduada em Psicopedagogia, 

pelo Centro Universitário de Patos (UNIFIP). roberta_queiros@hotmail.com 
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comunicativa do alunado, de modo dinâmico e interdisciplinar. Desse modo, o objetivo geral 

aqui empreendido é verificar o trabalho didático-pedagógico com poemas cordelistas em sala 

de aula, junto às turmas matriculadas nos primeiros anos de uma escola pública cearense de 

ensino médio, observando os impactos proporcionados nos níveis de aprendizagem discente da 

leitura e escrita. 

Dessarte, o problema que norteia esta investigação é: de que forma o poema cordelista 

pode favorecer o ensino e aprendizagem da leitura e da escrita em sala de aula? Para tal, surgem 

as duas seguintes hipóteses: se os alunos são incentivados a conhecerem e estudarem os textos 

cordelistas brasileiros, logo compreenderão o dinamismo usual de sua língua materna, 

desenvolvendo suas habilidades linguísticas e comunicativas, com ênfase na leitura e na escrita; 

se o alunado conhece e estuda as variações de sua língua materna, distintas da norma culta – as 

quais também devem ser ensinadas –, compreenderão a língua como ferramenta de interação e 

o texto cordelista como manifestação propícia para tanto. 

Dada a ampla popularidade da literatura cordelista, a pesquisa em alusão proporciona 

um olhar mais crítico e cientificamente embasado acerca deste gênero, favorecendo a busca 

contínua por saberes – teóricos e práticos – cada vez mais aprofundados sobre essa tão 

conhecida manifestação literária, que poderá ser melhor explorada e compreendida tanto pela 

comunidade docente e acadêmica da área de linguagens, com foco nos professores de Língua 

Portuguesa e suas literaturas, como pela sociedade em geral, representada pelos(as) alunos(as), 

que terão a oportunidade de melhor conhecer as obras e autores cordelistas, ampliando suas 

habilidades leitoras, orais, escritas e auditivas, na medida em que poderão tornar-se cidadãos 

mais perspicazes e atuantes no meio social em que estão inseridos. 

Nessa perspectiva, este artigo compõe-se, inicialmente, de uma pesquisa bibliográfica 

acerca do tema em alusão e, posteriormente, constitui-se de um estudo de caso, realizado na 

supramencionada escola. Assim, caracteriza-se como pesquisa aplicada, de cunho exploratório 

e descritivo, mediante o método hipotético dedutivo, com abordagem quanti-qualitativa. 

Organiza-se por meio de seções e subseções, começando por este texto introdutório, seguindo 

com a fundamentação teórica, contextualizando, na sequência, a análise dos dados coletados no 

estudo de caso, posteriormente expondo a metodologia aqui utilizada, depois expressando as 

considerações finais e, por fim, elencando as referências das obras consultadas e citadas ao 

longo desta produção científica.  

A partir dos aspectos supramencionados, firmam-se expectativas que, ao final deste 

trabalho, os saberes até aqui adquiridos sejam aprofundados, de modo que as hipóteses 

formuladas para o problema levantado sejam validadas ou negadas, prevalecendo a veracidade, 

tão preconizada pela pesquisa científica. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta seção, são discutidas proposições teóricas que embasam esta pesquisa. Inicia-se 

contextualizando aspectos do gênero poema, logo após, de forma mais particular, o gênero 

cordel e seus desdobramentos no ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. E, finalmente, 

destaca-se o cordel como ferramenta propulsora à aquisição da competência comunicativa.   

 

O gênero poema 

 

O poema é uma das mais importantes e conhecidas manifestações linguísticas, 

caracterizando, duplamente, um gênero textual e literário; o primeiro, por constituir-se de uma 

forma textual estereotipada, mais ou menos fixa (MARCUSCHI, 2008), e o segundo, por tratar-

se de uma das classificações dos textos literários: o gênero lírico. 
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De acordo com Cardoso Filho (2011), o gênero compreende qualquer formato de 

produção textual, seja concernente a um estudo crítico ou trabalho acadêmico, seja pertinente 

às necessidades comunicativas cotidianas, desde que contenha atributos comuns que o 

caracterizem como tal, de modo que no campo da literatura, essas variedades textuais são 

denominadas gêneros literários que, em última análise, também consistem em gêneros textuais. 

 Dessarte, o gênero poema, também chamado de gênero poesia ou gênero lírico apresenta 

algumas peculiaridades, pois pode aparecer em textos escritos em versos ou em prosas, porém, 

é geralmente classificado como poema somente quando aparece em versos, isto é, com um 

formato típico de organização poética; e é considerado como poesia quando aparece em prosas 

– e também em versos. Portanto, a nomenclatura “poema” está ligada à forma, enquanto a 

nomenclatura “poesia” está ligada ao conteúdo. 

 
O lírico, ou como se fala de forma mais geral, a poesia, não aparece apenas no 

poema; ele está presente na prosa sempre que nela são encontrados termos de 

forte carga emotiva, que suscitam imagens visuais e sonoras pelo significado 

e pela combinação dos sons postos no texto. Quando isso ocorre, dá-se o nome 

de “prosa poética” ou “poema em prosa” (IBID, p. 66). 

  

Nessa perspectiva, constata-se a abrangência e importância do gênero poético, que pode 

estar contido nas menores partículas que compõem o texto, como a sonoridade, o ritmo, a 

subjetividade, a beleza, a expressão sentimental, enfim, contempla quesitos que vão muito além 

da forma estrutural do texto. Ademais, o gênero lírico ou poético perpassa as formas textuais 

escrita e falada, estando presente, desde os seus primórdios, na forma cantada, sendo, inclusive, 

esta última forma a que marcou a sua origem, antecedendo a cultura escrita e facilitando a 

propagação das obras então produzidas. 

Ainda para Cardoso Filho (2011), o adjetivo “lírico” se origina da lira, nome de um 

instrumento musical usado pelos gregos para acompanhar seus cantos, visto que até o fim da 

Idade Média, os poemas eram cantados. Por tais razões, surgiram também as expressões “poema 

lírico” e “poesia lírica”. Todavia, aos poucos, o texto passou a ser mais formalmente trabalhado, 

por meio da divisão em estrofes, da medição dos versos e da esquematização do ritmo, 

afastando-se assim do acompanhamento musical. 

Logo, a própria etimologia da palavra lírico, que nomeia o gênero em alusão, faz menção 

à forma cantada que por muito tempo lhe foi preponderante. Com o passar do tempo, porém, 

foram surgindo novos formatos de produção e publicação de tal gênero, em virtude, 

principalmente, da disseminação da escrita e da imprensa. Nesse contexto, veio a necessidade 

de registrar as produções poéticas orais que até então eram cantadas, para assim divulgá-las em 

larga escala ao agora público leitor. 

 

O poema de cordel 

 

O cordel, enquanto expressão artística e literária de repercussão internacional, visto que 

não existe apenas no Brasil, mas também nas literaturas de outros países, destaca-se dentre o 

acervo poético e literário brasileiro, com ênfase nas produções literárias nordestinas, nas quais, 

até os dias atuais, consiste em significativa e crescente forma de manifestação poética. Farias 

(s.d.) complementa esse entendimento quando afirma que o cordel proporciona a interação de 

diversos saberes, possibilitando que as práticas populares dialoguem com a subjetividade 

intrínseca à produção das ciências sociais e humanas, conferindo imensa relevância às relações 

entre os conhecimentos científico e popular.  

Logo, eis aí uma das razões pela qual o poema cordelista permeia as diversas sociedades, 

pois traz consigo ampla riqueza linguística, artística e cultural, podendo conciliar saber popular 

e científico, por meio de sua produção e propagação. Tal amplitude expressiva do texto 
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cordelista, fortalece a identidade social daqueles que o produzem ou que o apreciam, pois revela 

aos ricos e pobres, gordos e magros, altos e baixos, a cultura de sua gente, ou seja, a sua cultura, 

rompendo limites e democratizando as informações. 

 
A literatura popular tem suas origens na oralidade […] E o cordel é, antes de 

tudo, fruto dessa oralidade, pois foi através das narrativas orais, contos e 

cantorias que surgiram nossos primeiros folhetos, tendo a métrica, o ritmo e a 

rima como seus elementos formais essencialmente marcantes nessa literatura. 

No entanto, um pouco semelhante ao Cordel português, sob a perspectiva da 

poesia, o folheto nordestino é uma literatura popular impressa, conhecida 

como poesia de bancada. O folheto não é uma poesia oral, embora tenha 

surgido por “influência” da poética oral (SILVA, 2007, p. 12). 

 

Tal como remonta a origem da própria Literatura, o cordel, semelhantemente, surgiu na 

forma oral, sendo recitado e, principalmente, cantado pelos poetas, que somente depois 

passaram a registrar suas cantorias e contos em folhetos, os quais eram pendurados em cordas 

para serem comercializados e propagados, em meio às feiras, com ênfase nas nordestinas. Daí 

a nomenclatura “Poema ou poesia de cordel”, em função da corda ser o instrumento físico que 

servia de suporte às obras impressas de então, que eram amplamente disseminadas em meio à 

brava gente brasileira, em papéis e versos simples, mas carregados de significado e fortes 

sentidos, chamando a atenção do público leitor. 

Segundo Galvão (2001, p. 29): “Os primórdios da literatura de cordel encontrada no 

Brasil estariam, desse modo, relacionados à sua semelhante portuguesa, trazida para o Brasil 

pelos colonizadores já nos séculos XVI e XVII”. 

Assim, compreende-se que a literatura cordelista chegou às terras brasileiras logo nos 

primeiros séculos após o seu descobrimento, sendo trazida pela metrópole portuguesa, ou seja, 

o tempo em que o cordel é propagado no Brasil quase se confunde com a sua própria idade 

histórica, já sendo “herança” dos seus colonizadores, o que reforça a relevância dessa 

manifestação literária em meio à história e cultura do povo brasileiro. Em virtude do Nordeste 

ter sido o foco inicial da colonização lusitana em terras brasileiras, nele a literatura cordelista 

foi amplamente disseminada, expandindo-se então para outras regiões nacionais. 

 
[...] o hábito de decorar histórias, dos cantos de trabalho, as cantigas de 

embalar e toda sorte de narrativas orais trazidas pelos colonizadores vão 

sedimentando, na cultura brasileira, o costume de cantar e contar histórias, de 

guardar na memória os acontecimentos da vida cotidiana. Assim, pouco a 

pouco, foi se desenvolvendo junto ao homem brasileiro, mais especificamente 

na região Nordeste, onde se deu o início da colonização, uma poesia oral com 

características muito peculiares (BARROSO, apud TEXEIRA, 2008, p. 12). 

 

Por trazerem essa forte relação com a vida real, com fatos cotidianos, além de serem 

dinâmicos, audaciosos, divertidos, e às vezes até engraçados, os poemas cordelistas 

enquadraram-se no gosto e na preferência de milhares de brasileiros, perpassando a região 

Nordeste, a tal ponto, que até nos dias atuais, permanecem ganhando cada vez mais espaço nos 

palcos, nas redes sociais, nos programas televisivos e demais meios de propagação, bem como 

em eventos sociais, como aniversários, palestras, solenidades diversas, etc. 

Para Farias (2010, p. 14): “O Cordel abarca os mais variados temas, desde as histórias 

jocosas, como Proezas de João Grilo e O Cavalo que Defecava Dinheiro, até dramas históricos, 

como Joana D’Arc, Heroína da França e Antônio Conselheiro e a Guerra de Canudos”.  

Realmente, o cordel é um gênero textual que se reveste de diversos temas, formas, tipos, 

conteúdos e intenções, expressando lirismo, através dos sentimentos e emoções transmitidas 

em suas palavras, como também evidenciando insatisfações, protestos, denúncias, constituindo-
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se, portanto, em importantíssimo meio de comunicação, capaz de impactar e sensibilizar o leitor 

e/ou ouvinte sobre aquilo que está verbalizado em suas linhas e subentendido em suas 

entrelinhas. 

 

O cordel no processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita 

 

O texto cordelista assume imprescindível papel no processo de ensino e aprendizagem 

da leitura e da escrita, sendo um crucial objeto de estudo no contexto da sala de aula, com 

potencial de ser trabalhado nas diversas disciplinas, com ênfase na de Língua Portuguesa, por 

ser constituído por uma linguagem verbal que evidencia a língua em uso, apresentando todas 

as marcas dessa práxis, sem se prender apenas às regras gramaticais, na medida em que expõe 

e mescla as variações linguísticas que obedecem e também que se diferem da norma culta, 

mostrando ao aprendiz a amplitude da língua e suas diversas possibilidades de utilização. 

Para Silva (2007, p.17): “Ensinar literatura hoje em dia, principalmente no ensino 

médio, é sempre um desafio. Faltam professores qualificados, justamente porque alguns desses 

profissionais têm pouco contato tanto com o texto literário quanto com textos teóricos”.  

De fato, é perceptível a deficiência na aprendizagem do alunado em geral quando o 

assunto é literatura, pois pouquíssimas aulas de Língua Portuguesa são dedicadas aos estudos 

literários, sendo quase sempre preconizado o estudo gramatical da língua, através da 

compreensão e interpretação de textos, ou mesmo de modo isolado. Isso reflete diretamente no 

limitado conhecimento que a maioria dos aprendizes possuem acerca de si mesmo, de sua 

cultura e da sociedade na qual estão inseridos.  

 Por outro lado, quando se trata de Literatura de cordel, ou simplesmente Poema de 

cordel, observa-se significativa mudança no fato supracitado, pois: 

 
Cresce cada vez mais o interesse de estudantes e educadores de todo o Brasil, 

em especial das escolas públicas da Região Nordeste, pela Literatura de 

Cordel. Esse poderoso veículo de comunicação de massas, que já foi 

oportunamente batizado de “professor folheto”, tem sido responsável, durante 

muitos anos, pela alfabetização de milhares de nordestinos, constituindo, em 

muitos casos, o único tipo de leitura a que tinham acesso as populações rurais 

na primeira metade do século XX (VIANA, 2010, p. 04). 

 

 Nesse sentido, observa-se que a Literatura de cordel tanto é bastante acessível às pessoas 

em geral, como também consiste em uma eficaz ferramenta de alfabetização às mesmas, por 

ser uma forma de aprendizagem e de prática da leitura da escrita, além de, concomitantemente, 

ser instrumento de entretenimento e de democratização de informações, características estas 

que lhe consagram como uma literatura popular e inclusiva. 

Conforme contextualiza Silva (2017), a literatura de cordel pode ser uma imprescindível 

ferramenta para incentivar a leitura e escrita em sala de aula, por conter uma linguagem simples 

e direta, que juntamente com a sonoridade das rimas e a harmonia das estrofes, possibilita uma 

abordagem ampla e interdisciplinar, que valoriza a variedade linguística e a riqueza cultural 

popular, bem como viabiliza experiências prazerosas e significativas de aprendizagem. 

De fato, por aproximarem-se da linguagem usual dos alunos, além de serem atrativas e 

descontraídas, as obras cordelistas podem contribuir significativamente para a motivação dos 

mesmos, no que tange ao aprendizado da leitura e da escrita. Para tanto, é preciso identificar os 

seus conhecimentos prévios, de mundo e de língua, selecionando então as obras que mais se 

adequem aos seus gostos e necessidades, cujos temas lhes chamem a atenção e interesse, 

fazendo com que desenvolvam suas habilidades leitora e escrita de modo natural, dinâmico e 

divertido. Assim, eles conquistaram inúmeros benefícios, enquanto sujeitos críticos e atuantes, 

bem como usuários e estudantes da língua portuguesa, pois se tornam proficientes na mesma, 
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adquirindo os mais diversos conhecimentos provenientes da leitura, praticados na escrita, e 

reforçados na fala e audição. 

 

O poema cordelista como ferramenta propulsora à aquisição da competência 

comunicativa 

 

As habilidades linguísticas, que consistem basicamente em falar, ouvir, ler e escrever 

são essenciais ao usuário de uma língua, sendo o domínio destas diretamente ligado ao nível da 

competência comunicativa do aludido usuário. E para a aquisição e o desenvolvimento dessas 

habilidades e da consequente competência, é preciso uma prática linguística contínua, bem 

como o contato direto com textos orais e escritos, nos diversos tipos e gêneros, onde se destaca 

o poema de cordel. 

Para Rego (2009) o maior desafio é expor aos estudantes manifestações escritas que 

fogem do padrão culto, fazendo-os entender que estas são usadas em situações específicas de 

comunicação, que é o caso de alguns textos cordelistas, os quais contêm variações 

principalmente diatópicas – visto que a origem desta literatura está no Nordeste brasileiro – e 

diastráticas – em função do nível social a que pertence a maioria dos autores cordelistas, pelo 

menos ao iniciar sua carreira. 

Realmente, diante da valorização exacerbada da sociedade em relação ao uso da norma 

culta, torna-se um trabalho desafiador ao profissional docente de Língua Portuguesa apresentar 

aos alunos variações linguísticas que não condizem com a aludida norma, pois os mesmos 

precisarão aprendê-la e ainda saberem discernir as situações pragmáticas em que poderão 

utilizar cada variação. Todavia, com maestria e intrepidez, o ensino da língua por meio de 

poemas cordelistas pode otimizar a aquisição do supracitado discernimento comunicativo e 

situacional por parte dos alunos, pois tanto existem poemas cordelistas que preconizam a 

linguagem coloquial, como há outros que fazem uso da variação culta da língua, ampliando ao 

aprendiz o entendimento acerca das diversas formas de uso linguístico. 

 
Ao considerar a textualização, cada autor organiza o vocabulário, as estruturas 

frasais, a conexões, assim como administra as próprias exigências de 

concordância e de regência, dentre outros fatores que a tessitura vai impondo 

no processamento do texto. Esses também são objetos que contribuem para a 

compreensão da língua e das estratégias que garantem ao sujeito o domínio 

das competências linguísticas. Embora restritas, essas últimas considerações 

buscam refletir sobre a atuação do professor diante do gênero cordel 

(MORAIS, 2016, p. 139). 

 

Em consonância com o contexto ou situação comunicativa, o emissor de uma 

determinada mensagem ou texto, pode escolher qual vocabulário usar, bem como a forma mais 

adequada para organizar sua produção, a sequência, os sentidos a serem destacados, etc. E no 

caso específico dos poemas de cordel, esta escolha colabora, conforme supramencionado, com 

a emancipação do alunado em relação a uma maneira restritiva de conhecer, empregar e 

compreender a língua: unicamente através da norma culta. Assim, os estudantes poderão 

desenvolver suas habilidades linguísticas por meio do contato prático e dinâmico com as 

variedades existentes em sua língua materna, fortemente presentes em diversos textos 

cordelistas, tornando-se então competentes em termos comunicativos. 

 
[...] um trabalho pedagógico centrado apenas nas regras do texto de cordel, em 

sua materialização, reduz toda a possibilidade de formação linguística e 

humana ao ensino de normas, se ele explora apenas os processos enunciativos 

sem considerar o enunciado, ele está sendo reducionista, por viabilizar o 
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ensino dos aspectos pragmáticos. Se esse ensino se prende apenas aos 

significados, sem considerar os outros aspectos da forma arquitetônica, 

dificilmente os sentidos construídos darão conta do significado da linguagem 

do cordel para a cultura nordestina, e obviamente, para a brasileira (IBID, p. 

138). 

 

Compreende-se que o ensino e estudo do texto cordelista devem estar focados para além 

das regras de sua produção e/ou organização, pois a riqueza de sua linguagem e conteúdo é 

sobremodo imprescindível à formação linguística e comunicativa do alunado. Assim, é preciso 

conciliar uma abordagem estrutural à pragmática, gramatical à funcional, técnica à discursiva, 

teórica à prática, de modo que verdadeiramente haja um satisfatório aprendizado de todos os 

elementos que compõem este tão rico gênero textual, cujo potencial cultural é significativo na 

consolidação da identidade do alunado, que pode passar a interessar-se e sentir prazer na 

apreciação e até mesmo na produção do referido gênero. 

 
[...] saber uma língua não se limita de fato ao conhecimento do léxico, das 

flexões e da ordem de organização das formas linguísticas na estrutura 

sintática, mas envolve um conhecimento muito mais amplo e complexo que 

habilita o falante a produzir enunciados funcionais e socialmente adequados a 

cada tipo de interação, lembrando que interagir linguisticamente não diz 

respeito apenas a ser capaz de elaborar e compreender uma informação em 

uma dada língua, mas envolve também ser capaz de produzir significado, de 

constituir-se como sujeito de um discurso social e historicamente construído 

[...] (DETTONI apud SANTOS, 2016, p. 31). 

 

Portanto, o trabalho com poemas de cordel em sala de aula muito pode colaborar para o 

efetivo aprendizado de uma língua, pois este, demanda uma série de competências e habilidades 

que devem ser adquiridos por seus usuários aprendizes, englobando o estudo léxico-gramatical, 

porém sob uma perspectiva, essencialmente, pragmática, contextualizada e dinâmica. 

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa se classifica como aplicada, pois, tal como afirma Ferrari (1982, p.171 

apud ZANELLA, 2009, p. 72), “não obstante a finalidade prática da pesquisa, ela pode 

contribuir teoricamente com novos fatos para o planejamento de novas pesquisas ou mesmo 

para a compreensão teórica de certos setores do conhecimento”. Logo, com a finalidade de não 

limitar esta produção científica a um mero registro escrito, buscou-se ir a campo, investigar 

pessoas, ou seja, discentes, bem como seus comportamentos e práticas no complexo contexto 

da sala de aula, estabelecendo assim uma relação entre as teorias estudadas e a realidade 

observada. 

No que tange ao método e à forma de abordar o problema, esta pesquisa se constitui em 

quanti-qualitativa, cuja quantificação dos dados se deu por meio de cálculos de porcentagem, 

que resultaram na contextualização analítica dos percentuais concernentes às respostas dos 

estudantes pesquisados, enquanto a qualificação se fez através de comentários embasados em 

citações de autores que abordam o assunto enfatizado em cada questão, pois de acordo com 

Richardson et al (2007 apud ZANELLA, 2009, p. 75): “[...] pesquisa qualitativa pode ser 

definida como a que se fundamenta principalmente em análises qualitativas, [...] tem por base 

conhecimentos teórico-empíricos que permitem atribuir-lhe cientificidade”. Já a “[...] pesquisa 

quantitativa é aquela que se caracteriza pelo emprego de instrumentos estatísticos, tanto na 

coleta como no tratamento dos dados” (IBID, p. 77). 
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Desse modo, em virtude desta pesquisa não se limitar à exposição de quantitativos a 

partir de mensurações estatísticas, tampouco a textos analíticos, desprovidos de constatações 

reais de resultados quantificáveis, convém defini-la como produto desses dois supracitados 

métodos de abordagem. 

No que concerne aos seus objetivos, classifica-se como exploratória e descritiva, pois 

segundo Gil (2007 apud ZANELLA, 2009, p. 79): 

 
Pesquisa exploratória: tem a finalidade de ampliar o conhecimento a respeito 

de um determinado fenômeno. Segundo o autor, esse tipo de pesquisa, 

aparentemente simples, explora a realidade buscando maior conhecimento, 

para depois planejar uma pesquisa descritiva. 

 

 Complementando esta classificação, Triviños (1987, p.100 apud ZANELLA, 2009, p. 

80), define: “a pesquisa descritiva, como o próprio nome já diz, tem o objetivo de ‘descrever 

com exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade’.” Assim, como aqui se busca 

ampliar saberes acerca do gênero poema cordelista, a partir de dados e experiências reais, que 

são devidamente descritas, este trabalho se enquadra em tais definições. 

Em relação aos procedimentos adotados para a coleta de dados, a princípio, foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica, que de acordo com Zanella (2009, p. 82): “[...] como o próprio 

nome diz, se fundamenta a partir do conhecimento disponível em fontes bibliográficas, 

principalmente livros e artigos científicos”. No caso deste artigo, recorreu-se a algumas fontes 

impressas, mas principalmente virtuais, disponíveis gratuitamente em websites, na internet. 

Posteriormente, partiu-se para um estudo de caso, que para a mesma autora acima citada, 

“é uma forma de pesquisa que aborda com profundidade um ou poucos objetos de pesquisa, por 

isso tem grande profundidade e pequena amplitude [...]” (IBID, p. 86). E dentro do aludido 

estudo de caso, realizou-se uma análise de alguns documentos administrativos e pedagógicos 

da unidade escolar em estudo, o que torna esta pesquisa documental, uma vez que “se utiliza de 

fontes documentais, isto é, fontes de dados secundários” (IBID, p. 83). Nesse sentido, ao 

investigar a realidade vivenciada na escola selecionada, obteve-se um melhor entendimento e 

uma visão crítica mais aguçada acerca da problemática aqui abordada.  

Referente ao método científico, utilizou-se o hipotético dedutivo, pois inicialmente 

foram levantadas hipóteses, através do conhecimento prévio do assunto estudado, para que, 

através das pesquisas bibliográficas e do estudo de caso, tais proposições hipotéticas pudessem 

ser validadas ou negadas. “Esse método pressupõe o uso de inferências dedutivas como teste 

de hipóteses [...] a relação entre pesquisador e objeto do conhecimento acontece numa 

conjunção entre a razão e a experimentação de hipóteses submetidas à prova” (DINIZ; SILVA, 

2008, p. 09). 

Para a realização da pesquisa teórica e/ou bibliográfica, foram estudados livros, artigos 

e diversos trabalhos de conclusão de cursos, com produções de autores(as) que abordam o tema 

em estudo. Enquanto que para a realização do estudo de caso, foi realizada uma pesquisa de 

campo, junto aos (às) alunos (as) matriculados (as) nas quatro turmas dos primeiros anos do 

ensino médio de uma escola pública estadual do Ceará, no período de 23 a 27 de abril de 2018, 

bem como foram observadas trinta horas/aulas da disciplina de Língua Portuguesa e suas 

literaturas, ministradas em tais turmas, que se compunham de um total de aproximadamente 

quarenta e cinco alunos(as), cada, dos(as) quais apenas quarenta foram aleatoriamente 

selecionados(as) – dez de cada turma – para atuarem como amostra na aplicação do questionário 

estruturado, formado por oito perguntas fechadas, de múltipla escolha, e duas abertas, ou seja, 

discursivas, os quais responderam acerca de suas experiências práticas de aprendizagem e do 

desenvolvimento de suas habilidades leitoras e escritas, através do estudo de poemas cordelistas 

em sala de aula, o que posteriormente, no período de 2 a 25 de maio do mesmo ano, foi 

investigado de modo mais profundo, através da supracitada observação direta das aulas e 
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apreciação de certos documentos escolares, de caráter administrativo e pedagógico, quais 

sejam: o regimento escolar, o projeto político pedagógico, alguns planos de aulas dos docentes 

e o registro escrito do projeto Círculo de leituras. 

 Em seguida, os dados coletados no estudo de caso foram analisados e relatados, 

possibilitando uma reflexão comparativa e/ou contrastiva entre a literatura inicialmente 

pesquisada e a realidade encontrada na segunda parte desta pesquisa. 

 

Análise dos dados e resultados 

 

 Mediante os dados coletados por meio do questionário aplicado à amostra de alunos(as) 

matriculados(as) nos primeiros anos do ensino médio de uma escola cearense, pôde-se realizar 

a seguinte análise: 

Quando questionados se estudam a literatura de cordel nas aulas de Língua Portuguesa, 

70% responderam que frequentemente, enquanto 30% responderam que raramente e nenhum 

respondeu que nunca. Essa maioria que afirmou ser frequente o aludido estudo pode revelar a 

valorização deste gênero no processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa no 

currículo e na atuação dos(as) docentes da escola investigada. Os que responderam que tal 

estudo ocorre raramente, não chega a gerar um dado preocupante, visto que esta resposta pode 

significar, dentre outros aspectos, que este gênero é estudado, assim como outros também o são, 

tais como: contos, crônicas, notícias, etc. Esse fato foi constatado durante a posterior 

observação das aulas. Nesse sentido: 

 
Fala-se muito na presença da literatura de cordel na escola e existem várias 

intervenções sendo realizadas, sobretudo em estados do Nordeste. Abrir as 

portas da escola para o conhecimento e a experiência com a literatura de 

cordel, e a literatura popular como um todo, é uma conquista da maior 

importância (PINHEIRO, 2012, p. 11 apud SILVA, 2013, p. 33). 

 

 Logo, é imprescindível o trabalho didático-pedagógico em sala de aula com os diversos 

gêneros textuais, dentre estes o poema de cordel, proporcionando ao alunado uma visão 

panorâmica deste, com ênfase nas obras nordestinas, inclusive as contemporâneas, as quais 

muito podem contribuir para a sua formação cultural, intelectual, social e cidadã. 

Quando indagados se gostam das aulas que enfatizam os poemas de cordel, os discentes, 

em sua maioria, que corresponde a 62%, responderam que sim, gostam muito de tais aulas, 

enquanto 25% responderam que gostam um pouco das mesmas e 13% afirmaram que não 

gostam, indicando um dado preocupante, mas por ser relativamente baixo, torna-se, até certo 

ponto, fácil revertê-lo. Quanto aos que responderam gostar um pouco das aludidas aulas, 

demandam eficientes e eficazes estratégias docentes para conquistá-los. Nessa perspectiva, de 

acordo com Kleiman (2008, p. 16 apud SILVA, 2013, p. 35): “Ninguém gosta de fazer aquilo 

que é difícil demais, nem aquilo do qual não conseguem extrair o sentido. Essa é uma boa 

caracterização da tarefa de ler em sala de aula: para uma grande maioria dos alunos ela é difícil 

demais, justamente porque não faz sentido”. 

 Assim, o primeiro passo para despertar o gosto dos alunos pelos estudos da língua 

materna e demais disciplinas a partir dos poemas de cordel é trabalhar o contexto interno e 

externo de cada texto cordelista trazido para a sala de aula, relacionando-o com a vida pessoal 

e social de cada estudante, fazendo-o enxergar a forte sintonia existente entre os versos 

propostos e sua própria história e/ou identidade. Durante a posterior observação direta das aulas, 

constatou-se certo esforço e ação do professorado nesse sentido, em especial nos momentos de 

execução do projeto escolar intitulado Círculo de leitura. 

Quando perguntados se já estudaram poemas de cordel anteriormente ao ensino médio, 

novamente os discentes, em maioria, dessa vez correspondendo a 80%, responderam que sim, 
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enquanto 20% responderam que não. Esse dado revela que ainda existem alunos(as) que, 

embora constituam uma minoria, chegam ao ensino médio sem nenhum conhecimento prévio 

acerca dos poemas cordelistas, o que pode significar uma deficiência das etapas educacionais 

anteriores, ou mesmo desinteresse dos próprios estudantes, já que este é, infelizmente, um fato 

comum na realidade escolar.  

Nesse sentido, segundo Soares (1999 apud SANTOS, 2016, p.10): “alunos continuam 

com dificuldades de compreensão leitora e desinteresse pelo texto literário, possivelmente 

formado por comuns equívocos de uso das instâncias de leitura da escola”. Em todo caso, isso 

serve de alerta aos docentes atuantes no ensino médio, evidenciando a imprescindibilidade dos 

mesmos aplicarem avaliações diagnósticas aos discentes advindos do ensino fundamental, para 

que nunca partam do pressuposto de que estes já sabem algo, pois alguns podem necessitar que 

certos conteúdos sejam revistos para serem, verdadeiramente, aprendidos. 

 Quando cada um dos discentes pesquisados foi questionado sobre o seu nível de 

conhecimento acerca da literatura de cordel, 30% classificou-o como sendo baixo e 70% como 

médio. Nenhum(a) aluno(a) auto avaliou-se como possuidor de alto nível de conhecimento, 

apesar da questão apresentar essa opção de resposta. Dessarte, Morais (2016, p. 138) defende: 

“A contextualização possibilita visão mais significativa, pois o texto no ambiente escolar é visto 

de forma idealizada e artificial”. Isso posto, considerando o texto como crucial manifestação 

interacional, entende-se que é preciso contextualizar a literatura de cordel em sala de aula, 

tornando-a cada vez mais conhecida no meio estudantil, pela valorização do seu contexto social, 

histórico e cultural. 

Quando indagados sobre o grau de compreensão que têm, ao lerem um poema de cordel, 

60% responderam ser satisfatório, o que é um dado bastante favorável, 20% responderam ser 

regular e outros 20% responderam ser insatisfatório. Embora a maioria tenha respondido 

satisfatoriamente à pergunta em alusão, ainda é evidente a necessidade de um trabalho mais 

intensivo nesse sentido, visando o desenvolvimento da compreensão leitora do alunado, 

trabalhando vocabulário, leitura, reflexão, discussão, etc. 

 
A leitura oral pode representar de início uma dificuldade tanto para o professor 

quanto para os alunos. No entanto, a Literatura de Cordel facilita a 

desenvoltura e o aprendizado dessa modalidade devido seu ritmo e da 

aproximação da poesia popular com os acontecimentos reais e por ser de uma 

linguagem próxima do cotidiano do aluno (SILVA, 2016 apud CARDOSO; 

OLIVEIRA; GOMES, 2018, p. 03). 

 

 De fato, por retratar a cultura popular brasileira, com ênfase na nordestina, além de 

constituir-se de uma linguagem simples e de fácil compreensão, a literatura de cordel traz 

consigo certa aproximação da realidade vivenciada pelo alunado, tendo assim forte potencial 

para despertá-lo ao estudo da mesma, na medida em que também contribui para o surgimento 

do interesse para o estudo das demais formas e estilos textuais e literários. 

Ao serem perguntados se já produziram algum poema de cordel, apenas 10% dos alunos 

responderam que sim, enquanto 90% responderam que não. Esse resultado é um tanto 

preocupante, pois a produção escrita de poemas cordelistas – assim como de outros gêneros 

textuais – pode favorecer muito o desenvolvimento da habilidade linguística da escrita. Logo, 

é revelada a gritante necessidade de otimizar o trabalho com a literatura de cordel nas turmas 

pesquisadas, explorando através desta não apenas a habilidade escrita, mas a leitora, oral e 

auditiva, contribuindo assim com a aquisição da competência comunicativa do alunado. 

 
[...] o folheto de cordel, embora tenha uma estrutura a ser seguida, ela não 

limita as possibilidades de o aluno-escritor apenas reproduzir, seja através de 

uma narração ou descrição (tipos textuais também possíveis ao cordel) as 
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ideologias apreendidas ou aprendidas pelos alunos, mas a esse sujeito escritor 

é dada a oportunidade, através desse gênero, de trazer suas opiniões, seus 

conhecimentos e suas posições sobre o assunto que o texto deve evidenciar 

[...] (PEREIRA; MEDEIROS, 2013, n.p.). 

 

 A liberdade da qual os estudantes dispõem no momento de produzirem seus poemas 

cordelistas, dada a sua estrutura irregular – que não necessariamente compõe-se de versos em 

sextilhas –, em que podem expressar suas opiniões, sentimentos e emoções ante os mais 

variados assuntos da vida cotidiana, faz desse gênero uma excelente estratégia didático-

pedagógica de caráter interdisciplinar, capaz de propiciar, inclusive, a construção de um rico 

patrimônio cultural no ambiente escolar. 

Quando questionados se percebem melhorias em suas habilidades linguísticas e 

comunicativas – fala, audição, leitura e escrita –, por meio do estudo de poemas de cordel, 80% 

dos alunos responderam que sim, enquanto 20% responderam que não. O aludido resultado 

torna evidente que os discentes pesquisados reconhecem a importância do gênero em referência, 

mesmo diante das dificuldades sentidas por alguns deles em compreendê-lo e produzi-lo, 

conforme explicitaram em questões anteriores. 

 
Ter uma leitura fluida é algo benquisto socialmente e, aquele que a detém é 

visto como um sujeito-leitor competente, uma pessoa culta, autônoma e dotada 

de várias habilidades. Mas, aqueles que não tiveram acesso à escolarização ou 

frequentaram escolas com baixa qualidade, possuem uma série de limitações 

e enfrentam dificuldades para a realização de ações em que as habilidades da 

leitura e da escrita são amplamente requeridas (SILVA, 2017, p. 19). 

 

 Desse modo, o poema cordelista, enquanto lugar de interação, além de viabilizar a 

formação de leitores(as) críticos(as), possibilita a comunicação entre aluno-aluno, aluno-

professor, aluno-conteúdo e aluno-sociedade, contribuindo significativamente para a formação 

integral do estudante, tornando-o apto a discernir sobre a adequação da linguagem aos diversos 

contextos comunicativos, enquanto leitor, escritor, ouvinte e emissor oral das mais variadas 

mensagens, além de torná-lo um cidadão crítico e atuante no meio social em que vive, visto que 

as temáticas abordadas na literatura cordelista são, em sua maioria, voltadas à realidade vivida 

pela sociedade. 

Ao serem indagados sobre quais obras e/ou poetas cordelistas mais apreciam, o poeta 

nordestino e cearense, Patativa do Assaré, foi citado com uma frequência de 35%, enquanto 

que o poeta contemporâneo Bráulio Bessa, também nordestino e cearense, foi citado com uma 

frequência de 65%. Como esta se tratava de uma pergunta aberta, para respostas subjetivas, 

cinco dentre os quarenta alunos pesquisados deixaram-na em branco. Todavia, esse resultado 

desponta como fator positivo no que tange ao conhecimento da maioria destes discentes em 

relação a esses dois importantes poetas cordelistas cearenses, cujas obras muito contribuem 

para a consolidação da cultura dos brasileiros, com ênfase nos nordestinos e, em especial, os 

cearenses, que podem orgulhar-se por serem conterrâneos dessas duas importantes 

personalidades, tão conhecidas no mundo literário contemporâneo. 

 Nesse sentido, nas palavras de Silva (2015, n.p.): “é importante estudar sobre as obras 

e os autores consagrados, mas também é importante respeitarmos e buscarmos conhecer as 

literaturas de menor prestígio social, a exemplo do folheto de cordel e dos textos de escritores 

locais e contemporâneos”. 

 Logo, além desses e outros poetas cordelistas, já consagrados historicamente no mundo 

da literatura, é imprescindível que os alunos conheçam outros, tanto os clássicos, como os 

contemporâneos, menos famosos, porém não menos importantes, muitos destes de origem local, 
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cujo acervo também pode intensificar o processo de formação linguística e comunicativa do 

alunado em alusão. 

 Quando perguntados se gostam da metodologia – conjunto de técnicas, métodos, 

explicações e proposições de atividades – com que seu professorado trabalha os poemas 

cordelistas em sala de aula, 87% dos alunos responderam positivamente, enquanto apenas 5% 

deram uma resposta negativa e 8% responderam “mais ou menos”. 

 É importante ressaltar aqui que antes desse questionário ter sido aplicado, todos os 

alunos foram esclarecidos de que poderiam ser totalmente sinceros nas suas respostas, pois elas 

seriam tratadas de modo ético e estatístico, sem nenhum tipo de identificação pessoal, sendo, 

portanto, reservada a privacidade dos mesmos. Assim, acredita-se que a expressiva maioria que 

respondeu a esta pergunta positivamente, fez isso de modo consciente e sincero, o que consiste 

em um aspecto bastante favorável. 

 
[...] os professores que ministram aos alunos “pequenas doses” da importância 

da leitura todos os dias – em seu encontro com a literatura, como apoio ao 

trabalho escolar e aos interesses pessoais dos alunos em todos os assuntos 

escolares dias –, os professores que procuram dar eficácia a essas pequenas 

“doses de hábito” nas atividades diárias das horas de lazer e como tarefa de 

casa, os professores que assim procedem sistematicamente durante toda a 

carreira escolar da criança, sem forçar, mas com naturalidade, terão 

acostumado, de tal maneira, a maioria dos alunos a trabalhar com livros que 

eles não desistirão mais tarde (BAMBERGER, 1995 apud COENGA, s.d., p. 

38). 

 

 Então, entende-se que o conjunto de técnicas, a forma de abordar os conteúdos, os 

métodos e recursos que utiliza, o modo de propor atividades de classe e domiciliares, bem como 

a maneira de avaliar, constituem a metodologia do profissional docente, que por sua vez pode 

fazer toda a diferença no gosto e prazer dos alunos pela leitura, desde que direcione e execute 

diariamente planos e ações nesse sentido, em que a literatura cordelista ou mais especificamente 

os poemas de cordel podem funcionar como fortes aliados. 

Ao serem questionados em que seu professorado deve melhorar, 54% dos alunos 

deixaram o espaço reservado para a resposta totalmente em branco, inclusive um dos que 

responderam não gostar da metodologia docente e dois dos que responderam gostar um pouco 

ou “mais ou menos”, na pergunta anterior; 38% escreveram a palavra “Nada”, indicando que 

tal metodologia não precisa melhorar e apenas 8% respondeu que os professores devem passar 

menos atividades. 

Considerando que todos os seres humanos, inclusive qualquer profissional, sempre 

necessita melhorar em algo, constata-se que esta pergunta não atingiu seu objetivo de captar as 

devidas sugestões ao trabalho didático-pedagógico dos docentes da escola investigada, pois os 

poucos – três – alunos que apresentaram respostas, não o fizeram de modo claro, pois parecem 

apenas desejar que os(as) professores(as) proponham menos atividades, o que, a depender do 

contexto situacional, não chega a ser uma sugestão válida, pois a proposição de atividades é 

totalmente necessária no processo de ensino e aprendizagem, em especial quando o conteúdo 

consiste em Língua portuguesa e suas respectivas literaturas, dentre as quais estão os poemas 

de cordel. 

Durante a observação direta das aulas, bem como de quatro momentos de execução do 

Projeto Círculo de Leituras e três expedientes de planejamento coletivo dos(as) docentes 

atuantes na área de linguagens, na escola em estudo, obteve-se a oportunidade de averiguar de 

perto muitos aspectos reais não alcançados pelo questionário escrito aplicado anteriormente, 

todavia, em suma, seus resultados foram validados, pois além de ter sido constatado que os 

poemas de cordel, dentre outros conteúdos integrantes do currículo, são trabalhados nas aulas 
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de Língua Portuguesa e suas literaturas e, especialmente, nos momentos do Círculo de leituras, 

em que o professor regente do Centro de Multimeios, juntamente com os(as) professores(as) 

das diversas disciplinas e alunos(as) exploram o contexto interno e externo dos textos 

cordelistas, de modo dinâmico e interdisciplinar, mediante uma abordagem didática e discursiva 

que sempre estabelece relações entre os conteúdos textuais estudados e os fatos históricos, 

fenômenos geográficos, artísticos, sociais, econômicos, políticos e culturais que os 

influenciaram intrínseca e extrinsecamente; a tal ponto que durante os planejamentos coletivos 

observados, presenciou-se conversas e combinações de trabalhos interdisciplinares não apenas 

entre professores das disciplinas da área de linguagem, mas também entre estes e docentes 

atuantes nas áreas de ciências humanas e até mesmo de ciências da natureza. 

Ademais, em síntese do registro dos relatos de cada vivência, fato, fenômeno e 

documento observados no interstício deste estudo de caso, também se constatou que o 

regimento escolar, o projeto político pedagógico, os planos das aulas dos docentes e o projeto 

Círculo de leituras contemplam essa abordagem didático-metodológica dinâmica e 

interdisciplinar do ensino e aprendizagem da leitura e escrita, por meio do poema de cordel. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após tudo o que foi pesquisado, analisado e relatado, torna-se evidente que o poema 

cordelista se constitui em texto propício à interação entre os usuários da língua portuguesa, 

sendo agente fomentador do desenvolvimento das habilidades linguísticas e da aquisição da 

competência comunicativa. 

Dessarte, ao longo desta pesquisa, o supracitado gênero textual e literário foi estudado, 

sob o enfoque do ambiente escolar, e mais especificamente, da sala de aula, onde foi investigado 

e constatado que o mesmo é trabalhado nas aulas de Língua Portuguesa e suas literaturas, bem 

como em outros momentos interdisciplinares, junto às turmas dos primeiros anos de uma escola 

pública cearense, selecionada para o estudo de caso aqui empreendido, onde se comprovou que 

o poema cordelista contribui significativamente para desenvolver a leitura e escrita do alunado, 

além das demais habilidades linguísticas – falar e ouvir –, constituindo-se em conteúdo e 

ferramenta didática potencial e interdisciplinar para formar discentes que sejam usuários 

proficientes em sua língua materna, ademais de cidadãos críticos e participativos. 

Assim, foram validadas as hipóteses previamente levantadas para o problema norteador 

desta pesquisa, pois o alunado investigado demonstrou ser incentivado pelos professores a 

conhecerem e estudarem os poemas cordelistas brasileiros, com ênfase nos nordestinos, 

obtendo então a compreensão acerca do dinamismo usual da língua portuguesa, bem como 

melhorando seu desempenho na leitura, escrita e demais destrezas linguísticas e comunicativas, 

na medida em que conhecem as variações existentes em sua língua materna, entendendo o texto 

cordelista como ferramenta propulsora à interação. 

 Todavia, reconhecendo certa subjetividade e algumas limitações aqui existentes, 

planejar-se-á, para estudos futuros, além da aplicação do questionário aos discentes e 

observação direta do âmbito escolar, a realização de uma entrevista aos seus respectivos 

professores(as) e gestores, possibilitando uma análise mais detalhada dos aspectos investigados, 

assim como desenvolver-se-á uma intervenção mais direta em sala de aula, aplicando uma 

atividade de leitura, escrita e oralidade, a partir de poemas de cordel, a qual, aliada às técnicas 

supramencionadas, permitirá conclusões mais sólidas. 

Por fim, sabendo do rico material científico aqui construído, espera-se que este possa 

servir de referencial à comunidade acadêmica e estudiosos em geral, contribuindo para torná-

los cada vez mais perspicazes, críticos, proficientes na língua portuguesa e atuantes em meio a 

esta sociedade contemporânea e globalizada. 
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