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APRESENTAÇÃO

Compreendemos que o Ensino de Língua Portuguesa inscreve-
se como um processo contínuo que estabelece a possibilidade 
de promover a interface entre as diversas vertentes da estrutura 
linguística da Língua, evidenciando as trajetórias do sujeito num 
determinado contexto e que modifica, altera, cria e recria seu idioma e 
suas formas de comunicação em cada situação de uso. É preciso refletir 
sobre as teorias linguísticas da contemporaneidade, com a intenção de 
investigar que propostas são eficazes para o ensino-aprendizagem da 
língua, apurando o olhar sobre o mundo voltado para a constante tarefa 
de questionar a produtividade e a reflexão sobre o que se configura 
como espectro da Língua.

A partir disso, o I Congresso nacional de ensino de Língua Portuguesa 
destinou-se aos alunos das graduações e pós-graduações em Letras da 
instituição e de outras universidades, aos pesquisadores da área, aos 
professores da educação básica e superior e à comunidade em geral.

O evento apresentou atividades e discussões relacionadas ao Ensino 
da Língua Portuguesa nos diferentes segmentos de ensino da educação 
brasileira, oportunizando o conhecimento contínuo sobre as variadas 
formas de aplicação e aprendizagem dos recursos linguísticos presentes 
no nosso idioma.

A estrutura do evento consistiu na realização de palestras, mesas-
redondas, sessões temáticas, minicursos, sessões de apresentações 
culturais e musicais, assim como de diálogos entre leitores e escritores. 
O congresso contou com a participação de pesquisadores de diversas 
universidades brasileiras, tais como: UFU-Uberlândia/MG, UECE-
Fortaleza/CE, UFRJ-Rio de Janeiro, UFF-Niterói/RJ, UFRRJ-Rio de 
Janeiro, IFF-Rio de Janeiro, PUC-Rio de Janeiro/RJ, SEE-Rio de Janeiro e 
da UERJ-Rio de Janeiro, com seus diversos campi e com seu colégio de 
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aplicação, o CAP-UERJ. Pesquisadores plurais e oriundos de diferentes 
instituições, com formações e vivências variadas e que tinham como 
premissa maior discutir o ensino de língua portuguesa, tal como hoje 
pode ser “observado”. Sabíamos desde o início o fato de essa não ser 
uma tarefa fácil. Ainda assim, com pesquisadores e discussões de alto 
nível, propusemo-nos à empreitada.

E, para nossa surpresa, enquanto organização, a expectativa de 
público inicial foi largamente superada! Inicialmente, pensávamos em 
aproximadamente 300 participantes; ao final do evento, constatamos 
que todo o nosso trabalho tinha registrado mais do que o triplo de 
inscritos, passando de mil participantes cadastrados. De fato, isso fez com 
que tivéssemos a certeza de que ainda há muitos sujeitos interessados 
em discutir, estudar e pesquisar sobre as formas de ensinar a Língua 
Portuguesa, sobre a Língua Portuguesa em si e sobre a sua relação 
com outras disciplinas teóricas – como a Pedagogia, a Literatura e a 
Linguística. Mais do que isso, tivemos uma certeza ainda maior: há ainda 
muitas “veredas linguísticas” a serem descobertas, trilhadas, contadas e 
recontadas. O trabalho apenas começa.

É nesse contexto que elaboramos o nosso evento direcionando 
algumas vertentes de discussão presentes na conferência de abertura, nas 
mesas-redondas, nas comunicações orais e nas sessões temáticas.

O CONELP caracterizou-se pelas propostas de abordagens temáticas 
em suas atividades, instigando projetos de pesquisa e propostas de ensino 
que integrem docentes pesquisadores da Graduação, da Pós-Graduação, 
respectivos orientandos e membros da comunidade acadêmica do Brasil 
e professores da educação básica. As linhas temáticas articuladas foram: 
Fonologia e Ensino, Morfologia e Ensino, Sintaxe e Ensino, Semântica e 
Ensino, Estilística e Ensino, Leitura/Texto e Ensino, Português Língua Não-
Materna e Ensino, contemplando, assim, as múltiplas abordagens da 
Gramática no Ensino da Língua Portuguesa.



PIBID, políticas públicas E ensino de Língua Portuguesa  | 9

sumário

Buscando uma maior articulação entre a teoria e a prática, 
destacamos a realização de quatorze minicursos. Tendo sido realizados 
por dezessete pesquisadores diferentes, foram eles os responsáveis por 
aproximar ainda mais a teoria da prática, por oferecer subsídios didáticos 
e exemplificar práticas exitosas em outros contextos. Somente os 
minicursos tiveram mais de trezentos participantes, que refletiram sobre 
concursos públicos, sequências didáticas, literatura, leitura, discurso, 
humor e – claro – ensino. Temas tão diversos quanto os pesquisadores 
que os apresentaram.

Por último, um elemento a mais que nos causa imenso orgulho: as 
comunicações apresentadas no evento. Vindas dos quatro cantos do país, 
com representantes de todas as regiões e estados do Brasil, em quase 
duzentos e cinquenta pesquisadores. Esses “sotaques” foram, certamente, 
co-responsáveis pelo sucesso do evento. Algumas dessas vozes podem ser 
conferidas aqui, materializadas em capítulos de um livro que já nasceu 
“grande”, acompanhando o êxito obtido no CONELP.

Consideramos que o evento foi marcado pelas extremas contribuições 
e discussões para a área de Letras e as demais áreas afins. Esperamos 
que, a partir dele, outras edições aconteçam, para que o conhecimento 
desenvolvido tanto na esfera da Graduação como na Pós-Graduação das 
instituições envolvidas possa ser expandidos para o fortalecimento da 
tríade “Pesquisa, Ensino e Extensão”. Reiteramos, assim, o princípio de 
indissociabilidade que sustenta tais esferas do campo do conhecimento 
nas instituições. É nossa meta estabelecer e fortalecer o intercâmbio entre 
a UERJ e demais instituições de ensino no Brasil, para estabelecermos 
parcerias no que concerne à área de Letras e outras áreas afins do 
conhecimento linguístico.

Como fruto das discussões e reflexões cultivadas ao longo dos três 
dias do CONELP, temos o prazer e a honra de apresentar o primeiro 
livro da Coleção “Ensino de Língua”, a qual contará com seis volumes 
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temáticos, de acordo com as propostas dos eixos temáticos do nosso 
congresso. É, de fato, a certeza de que sonhar é o primeiro passo. Lá atrás, 
acreditamos no sonho – e ele se tornou mais real do que imaginávamos. 
Que venham os próximos volumes dessa Coleção! Em tempos de crise, a 
UERJ RESISTE!

Também, que venha o II CONELP, em 2018, na sua primeira versão 
internacional!
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PIBID, POLÍTICAS PÚBLICAS E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: 
SEIS POSICIONAMENTOS POLÍTICOS

Fabio André Coelho (UERJ)
Jefferson Evaristo do Nascimento Silva (UERJ/IFF)

Ao tratarmos das questões políticas relacionadas ao ensino da 
Língua Portuguesa, não podemos deixar de pensar nos programas de 
formação discente e docente, no quanto a universidade e suas pesquisas 
podem contribuir para que seus alunos (alguns futuros professores e 
outros já em atuação nas escolas) apreendam mais conhecimentos sobre 
Língua Portuguesa, seus usos e adequações, contextos comunicativos 
e responsabilidades docentes. Nesse sentido, nossa intenção é chamar, 
primeiramente, a atenção do leitor para o papel responsável do professor 
diante do ensino da Língua. Acreditamos que, em nenhum momento, ele 
deve se ausentar da função de mediador dos conhecimentos linguísticos, 
tornando cada vez mais possível a proximidade da aquisição dos saberes 
que tornarão os alunos mais aptos à tarefa de ensinar a estrutura e o 
funcionamento dos aportes linguísticos. Aqui, cabe-nos ressaltar a nossa 
visão de mediador, segundo Orlandi (1987): 

Quando falamos em mediação, gostaríamos de dizer que 
não pensamos essa mediação no sentido de colocar a 
linguagem como instrumento, mas pensamos, antes a 
mediação como relação constitutiva, ação que modifica, 
que transforma (p. 25).

Em hipótese alguma corroboramos a falácia de que o aluno pode 
aprender o seu idioma, de forma eficaz, sem a figura do professor – e, 
também, sem a interação com outros falantes. É preciso que tenhamos 
em mente o quanto se pode avançar nas questões didático-pedagógicas 
do ensino de Língua Portuguesa, quando nos conscientizamos de que 
muito se aprende na relação dialógica professor x aluno – “em última 
instância, toda ação de linguagem é dialógica; quer dizer, é realizada 
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em conjunto, ou, reciprocamente” (ANTUNES, 2014, p. 19). Não nos 
parece possível, portanto, abdicar da figura do professor. Eis, portanto, o 
primeiro posicionamento político que assumimos: a necessidade de haver 
professores para o ensino de Língua Portuguesa.

Falamos isso porque ainda temos muitas escolas e, por conseguinte, 
muitos professores – no caso os que trabalham com a apropriação do 
idioma – que não tomam pra si as responsabilidades do fazer linguístico. 
Pensar num espaço escolar onde os alunos tenham o prazer de descobrir, 
por meio das leituras, o universo que circunda as situações de ocorrência 
da língua é algo ideal. Para isso, programas, como o PIBID (Programa 
Instituição de Bolsas de Iniciação a Docência), revelam-se como experiências 
importantes para o contato do discente com o ambiente escolar, ainda 
antes da conclusão de sua formação acadêmica. É pisar no chão da escola, 
já com olhos de professor – ainda que na condição de um “professor 
em formação”. Outra vantagem do programa é estabelecer o contato, o 
diálogo da universidade com a educação básica. Nesse sentido, por um 
lado, as parcerias são relevantes para que essa articulação se realize de 
forma profícua e os acadêmicos adquiram experiências contributivas para 
o seu futuro “fazer linguístico”; por outro lado, por meio dessas vivências 
escolares, o formando constata algumas realidades que dificultam o 
trabalho do professor, como, por exemplo, as superlotações das salas 
de aula e as cargas horárias docentes que acabam por prejudicar a sua 
produtividade. É, ainda, subtraído o tempo para as capacitações e horas 
de estudo. Nessa corrente, o aluno da escola também sai prejudicado, 
pois perde a oportunidade de desenvolver plenamente a sua capacidade 
cognitiva, perdendo a motivação tão desejada para a aprendizagem. 
Na verdade, a escola passa a ser um local de desprazer, contrariando as 
expectativas educacionais. Eis, portanto, o segundo posicionamento 
político que assumimos: a necessidade de a escola oferecer as condições 
necessárias – de diferentes ordens – para que o ensino possa se efetivar.
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O PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência) 
é um projeto que tem como objetivo a iniciação à docência dos futuros 
professores dos cursos de licenciatura, capacitando-os para atuarem na 
educação básica, especialmente, na rede pública de ensino. Sua proposta 
visa a estimular os alunos acadêmicos para a aplicação dos conceitos 
teóricos aprendidos ao longo dos cursos de licenciatura, aproximando 
os formandos da realidade escolar – podendo contar, nessa etapa, com 
a supervisão de um professor, responsável por auxiliar, direcionar, fazer 
refletir e planejar o ensino. É, por excelência, uma “escola de formação 
teórico-prática”. O programa não só oferece uma oportunidade pedagógica 
aos alunos formandos, mas também tem a expectativa de fazer com que 
os alunos das escolas tenham a oportunidade de aulas diferentes daquelas 
que o seu professor tem por hábito oferecer; em outras palavras, a 
oportunidade de observar a língua na perspectiva “acadêmica” e na 
perspectiva “escolar”, observando ainda as nuances de diferenciação 
entre ambas. Segundo Orlandi: 

Do ponto de vista do autor (professor) uma maneira de 
se colocar de forma polêmica é construir seu texto, seu 
discurso, de maneira a expor-se a efeitos de sentidos 
possíveis, é deixar um espaço para a existência do 
ouvinte como “sujeito”. Isto é, é deixar vago um espaço 
para o outro (o ouvinte) dentro do discurso e construir a 
própria possibilidade de ele mesmo (locutor) se colocar 
como ouvinte. É saber ser ouvinte do próprio texto e do 
outro (1987, p. 32).

Por outro lado, o que se percebe, em muitas aulas, é que a atividade 
docente tem se transformado numa ação inócua, sem resultados 
alcançados, porque nem as metas conseguem ser estabelecidas. 
“Somente na escola a gente esvazia a linguagem de suas autênticas 
funções” (ANTUNES, 2014, p. 33). Lecionar nos cursos de licenciatura, 
mais especificamente na área da Língua Portuguesa, tem sido uma tarefa 
árdua pois a primeira tarefa pedagógica a ser empreendida deveria ser 
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mostrar (e comprovar) como os recursos linguísticos e expressivos fazem 
parte da nossa atividade comunicativa e como eles podem colaborar 
para a eficiência linguística de cada sujeito. Eis, portanto, o terceiro 
posicionamento político que assumimos: o ensino de Língua Portuguesa 
precisa ser efetivado para a sua produtividade e utilização nos diferentes 
contextos de circulação da Língua.

Dessa forma, temos enfrentado vários problemas na formação 
linguística do nosso aluno, por vezes transmitida de forma equivocada, 
priorizando conhecimentos e reflexões que pouco ou nada acrescentam 
para a utilização da Língua de maneira efetiva nas situações comnunicativas. 
Para tanto, é preciso que os cursos de Licenciatura em Língua Portuguesa 
ensinem a lecionar, abordando aspectos imprescindíveis para que o 
formando tenha a real consciência de que a sua formação interfere 
diretamente no desempenho do seu aluno. 

A escola tem se afastado da sua “aura” como instituição do prazer 
pelo saber, para se ocupar com questões especificamente sociais. Novas 
teorias educacionais vão se apresentando e a verdadeira função da escola 
vai se perdendo pelo caminho. Para Guedes: 

Na escola, no entanto, o ensino de Língua Portuguesa, 
centrado na tradicional lista de conteúdos e transformado 
em ensino da metalinguagem da gramática tradicional, 
acabou levando os alunos a constituírem uma imagem 
da língua escrita como conjunto de formas dissociadas e 
até mesmo opostas às práticas cotidianas da língua falada 
(2006, p. 147).

Ou seja: um ensino descontextualizado, ainda calcado em um modelo 
normativista1, tradicional2 e excludente, conforme atestado em diferentes 
1 Guedes (1997, p. 88) afirma que é um “ensino tradicional de português, que só 
ouve a língua falada pelo aluno para exemplificar erros de português, que faz um discurso 
sobre a gramática, que apresenta os bons autores da língua como modelos inatingíveis” e 
que, no fim, nunca deixa de ser uma “apresentação” da língua que, idealizada e distante, 
permanece inacessível a maior parte do alunado.
2 Basta observar, por exemplo, como as gramáticas mais “famosas” optam por 
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pesquisas3. Não pode deixar de suscitar curiosidade o fato de que nenhum 
documento oficial defenda, estimule, colabore ou reforce um ensino de 
língua portuguesa que seja “tradicional”. Indo exatamente em caminho 
oposto, os documentos oficiais – aqui, notadamente, os PCN’s, “direcionam 
as atividades escolares para o exercício da cidadania, articulando 
experiências e conhecimentos num currículo escolar coerente e condizente 
às realidades do alunado” (COELHO, 2016, p. 110). Cidadania, currículo, 
conhecimento, realidades: palavras que nos apontam, invariavelmente, 
para um compromisso político do professor – e da escola – em relação ao 
ensino. Eis, portanto, o quarto posicionamento político que assumimos: é 
necessário haver um compromisso político com/para o ensino4.

O PIBID se revela, então, como uma dentre as propostas de políticas 
públicas, na tentativa de estabelecer um diálogo entre os conhecimentos 
pedagógicos, teóricos e práticos, associando a formação do (futuro) 
professor às propostas das políticas e diretrizes da educação, objetivando 
resultados que possam ser produtivos para a melhoria da qualidade do 
ensino e da aprendizagem. No PIBID, portanto, os alunos-professores 
podem experienciar os “dois lados da moeda” da docência: o “lado aluno” 
e o “lado professor” – tendo, sempre, o auxílio e orientação de algum 
professor já formado, sendo ainda, normalmente, um pesquisador da 
área. Eis, portanto, o quinto posicionamento político que assumimos: só é 
possível pensar o ensino na interseção entre a teoria e a prática – ação que 
o PIBID, por excelência, realiza.

É proposta também do programa fazer com que, no caso do 
ensino de Língua Portuguesa, tenhamos aulas mais contextualizadas 
e significativas, mostrando o funcionamento e o uso consciente do 
utilizar, apenas, exemplos de textos literários e canônicos para apresentar sua (suposta) 
descrição gramatical.
3 Para citar apenas algumas: Santos, Riche e Teixeira (2015); Antunes (2014); Silva 
(2012); Guedes (2006; 1997). 
4 Em última instância, toda a ação do professor é um gesto político, como aponta 
Parini (2007). Da roupa que veste ao curso que ministra; da seleção vocabular ao currículo 
adotado; dos gestos e afetos às “máscaras” assumidas: tudo é uma ação política. 
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nosso código linguístico. Ora “a prioridade máxima do professor de 
português é garantir o acesso de todos ao domínio da leitura e da 
escrita. Consequentemente, a aprendizagem da gramática tem que ser 
contextualizada (...) e apoiada pela observação das funções comunicativas 
que são pretendidas nesses textos” (ANTUNES, 2014, p. 61). Portanto, 
quanto mais se promover a educação linguística, mais teremos alunos 
envolvidos e engajados no prazer do aprendizado linguístico. À luz desse 
pensamento, Guedes nos diz:

Portanto, a primeira atitude necessária para 
contextualizar a língua portuguesa – a língua que não 
falamos, mas em que, por uma questão política cultural, 
temos de ler e escrever, convém repetir outra vez – é 
estabelecer sua adequada relação com a língua que 
falamos para trazer para dentro de nossas salas de aula o 
diálogo que entre elas vem sendo promovido pelas mais 
significativas falas de nossa contemporaneidade e pelos 
melhores textos da cultura brasileira. 

A segunda é verdadeiramente ensinar português: dar aos 
alunos condições para que dominem a língua escrita, não 
só como um conjunto de regras sintáticas que orientam a 
estruturação de frases, mas também como um complexo 
histórico-cultural que vem produzindo interpretações de 
textos reconhecidos como especialmente significativos 
para a constituição da história cultural expressa nessa 
língua escrita. Ensinar português aos alunos para que se 
tornem capazes de entender os textos que leem e não 
limitar-se a apenas estigmatizá-los como incapazes de 
entender o que leem (2006, p. 141).

É papel da escola formar cidadãos linguísticos capazes de escrever 
para sabermos o que queremos e estamos escrevendo, de estabelecermos 
as devidas conexões do que o texto diz com o que eu apreendo do 
texto, de assimilar os múltiplos sentidos que as palavras podem nos 
suscitar, respeitando as variadas situações de comunicação. “Em resumo, 
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necessita sair do mundo eminentemente linguístico (se é que ele existe) 
para estabelecer relações de sentido implicadas no que está dito e no 
que está pressuposto como sabido. É nessas relações de sentido que a 
atividade da linguagem acontece” (ANTUNES, 2014, p. 33). Ou, em outras 
palavras, necessita modificar a concepção de que a linguagem seja uma 
pura e simples expressão de um pensamento ou um instrumento para 
alguma finalidade, para entende-la efetivamente como interação, como 
prática social. Em suma, reafirmamos: necessita compromisso político 
por parte dos professores e políticas públicas por parte das autoridades 
competentes. O esforço precisa ser conjunto.

Eis, portanto, o sexto posicionamento político que assumimos: é 
dever da escola e dos professores (de língua portuguesa) a promoção da 
cidadania de seus alunos. 

Dessa forma, os documentos oficiais norteadores, no desafio das 
práticas de ensino de Língua Portuguesa nas escolas, têm demonstrado 
uma preocupação dos legisladores com os resultados oriundos das 
dificuldades de leitura e escrita. Os PCN apontam, desde 1998, que essas 
dificuldades caminham desde a alfabetização até fase final da educação 
básica5. Consequência disso, por exemplo, é a dificuldade de se garantir 
o uso eficaz da linguagem, para que os alunos possam alcançar as suas 
aprovações nas séries. Podemos, por meio do documento, verificar que 
essa questão está:

(...) com clareza nos dois gargalos em que se concentra a 
maior parte da repetência: no fim da primeira série (ou 
mesmo das duas primeiras) e na quinta série. No primeiro, 
por dificuldade em alfabetizar; no segundo, por não 
conseguir garantir o uso eficaz da linguagem, condição 
para que os alunos possam continuar a progredir até, pelo 
menos, o fim da oitava série (BRASIL/MEC, 1998, p.19)

5 Antunes apresenta uma pesquisa do INAF – Indicador de Analfabetismo Funcional 
– de 2012 que aponta que “apenas 26% dos adultos são plenamente alfabetizados, o 
que significa dizer que [apenas 26% dos adultos] são capazes de ler e entender textos 
medianamente complexos”.
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Nossa intenção, aqui, é a de iniciar uma discussão, de maneira 
concisa, que será aprofundada e complexificada nos diferentes trabalhos 
e ideias sobre O PIBID e algumas Políticas Públicas do ensino de Língua 
Portuguesa, as quais possam colaborar, na teoria e na prática, para que 
o trabalho do professor, especialmente o de língua portuguesa, esteja 
mais subsidiado, com reflexões, exemplos e experiências espalhadas 
pelas salas de aula do Brasil. Em cada texto, há uma contribuição a ser 
apresentada por seu autor a todos nós, professores, provocando-nos no 
sentido de entender que mecanismos podem nos ajudar a entender o 
uso e a função das palavras. 

Todos os textos abordam um ou os três temas propostas para esse 
volume: PIBID, Políticas e Ensino de Língua Portuguesa, separados ou 
interligados. A cada autor foi dada a permissão de poder relacionar suas 
práticas com os assuntos pesquisados e estudados. Essas reflexões foram 
apresentadas em Simpósios Temáticos do I CONELP UERJ – Congresso 
Nacional de Ensino de Língua Portuguesa, ao longo dos três dias do evento, 
na UERJ, campus Maracanã, no Rio de Janeiro, em junho de 2016. 

Nas discussões propostas pelos Simpósios, a tônica maior foi a 
preocupação dos professores de Língua Portuguesa com as práticas ainda 
vigentes em sala de aula. Muito se falou sobre o que se pode/deve mudar 
e o que deve/pode permanecer na formação linguística e na escola, para 
que o aluno sinta/tenha o prazer de descobrir/aprender o “caminho das 
pedras” para o seu sucesso comunicativo. Também se constatou que 
todas as leituras são muito bem-vindas e que cabe a escola e ao professor 
tornarem o espaço da sala de aula o “melhor lugar do mundo”. 

Aqui está, portanto, o principal posicionamento político que assumimos.
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AVALIAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO E DO LETRAMENTO NA 
PROVINHA BRASIL

Chaene de S. Dias Araújo (UESB)

Resumo: A necessidade de alfabetizar em meio às práticas de letramentos 
tem sido uma preocupação das diferentes esferas educacionais. Refletindo 
sobre essas práticas em contexto de avaliação institucional, este artigo 
visa analisar questões de língua portuguesa presentes na Provinha Brasil, 
sendo o corpus da pesquisa o kit da edição do ano de 2015. As discussões 
realizadas foram apoiadas em contribuições teóricas de autores como 
Angela Kleiman (1995), Cipriano Carlos Luckesi (1998), Márcia Regina Terra 
(2009), Carla Cristofolini (2010) e Magda Soares (2013).. Em conclusão, 
atesta-se que esse instrumento de avaliação nacional e padronizado 
contribui para diagnosticar de forma mais acentuada o nível de alfabetização 
dos educandos, ou seja, as aprendizagens relativas à codificação e à 
decodificação da língua portuguesa, tratando separadamente a avaliação 
do letramento, que deveria considerar concomitantemente o domínio da 
leitura e da escrita e o uso destas nos meios sociais.

Palavras-chave: Concepções de letramento. Avaliação. Provinha Brasil.

Abstract: The need for literacy among the literacies practices has been 
a concern of educational spheres. Reflecting on literacy practices in the 
context of institutional assessment, this article aims to analyze portuguese 
language aspects present in Provinha Brasil (Brazil Little Test). Such research 
object constitutes the diagnostic evaluation instrument composed of the 
portuguese language test which, according to the National Institute for 
Educational Studies and Research Anísio Teixeira (Inep), enables educators 
to evaluate the processes of development of initial literacy and literacy 
offered in public schools in the country, applied in the 2nd year of 
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elementary school. The discussions held will be supported on theoretical 
contributions of authors such as: Angela Kleiman (1995), Cipriano Carlos 
Luckesi (1998), Hoffmann (2003), Earth (2009), Carla Cristofolini (2010) 
and Smith (2013). The corpus of this research will be the Provinha Brasil 
kit containing: the notebook of the student with the portuguese language 
test, the application guide for this test and fix guide and interpretation 
of results of reading given by Ministry for Education (MEC) in 2015. In 
conclusion, it attests that this standardized national assessment tool helps 
to diagnose much more sharply the level of literacy of the students, ie the 
learning outcomes related to encoding and decoding of the portuguese 
language treating separately the evaluation of literacy should consider 
reading and writing area, as its use in social media concurrently. 

Keywords: Conceptions of literacy. Evaluation. Provinha Brasil.

INTRODUÇÃO

No cenário educacional, a discussão sobre a importância da 
alfabetização em consonância com as práticas de letramentos vem de 
longa data. Segundo Magda Soares (2013), muitos debates surgiram 
pautados na concepção de que é preciso a formação de pessoas capazes 
não apenas de ler e escrever, mas também de utilizar essas habilidades nos 
mais variados contextos sociais.

Assim, sabe-se da real necessidade de alfabetizar o letrando a fim de 
superar o histórico de fracasso sinalizado nessa fase de escolarização. O 
intuito desta pesquisa é compreender como a avaliação Provinha Brasil 
contribui para diagnosticar a alfabetização e o letramento dos alunos, de 
forma a considerar o domínio da leitura e da escrita, tal como o uso destas 
nos meios sociais.

A Provinha Brasil é um instrumento avaliativo que foi criado em 2008 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) por meio da Diretoria de Avaliação da Educação Básica (Daeb) e 
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com o apoio do Ministério da Educação (MEC). De acordo com o guia de 
correção e interpretação de resultados do teste (2015), ele visa identificar 
o desempenho dos alunos no início e no fim do 2o ano de escolaridade do 
ensino fundamental I. Essa avaliação busca verificar as aprendizagens dos 
alunos nos processos de alfabetização e letramento em língua portuguesa 
e matemática.

A partir dessa premissa, surge o desejo de identificar quais aspectos 
do letramento são avaliados e de que forma estão relacionados ao 
processo de alfabetização. Cabe ressaltar que o objeto de investigação se 
restringirá às questões do teste de língua portuguesa da Provinha Brasil. 
Assim, busca-se caracterizar a natureza do letramento que é avaliado pela 
prova e discutir as seguintes questões: (i) quais critérios são utilizados 
para aferir/avaliar o nível de letramentos de discentes envolvidos nesse 
teste; (ii) qual conceito de letramento embasa essa avaliação; e, por fim, 
(iii) quais marcas de letramentos são percebidas nas questões da Provinha 
Brasil de língua portuguesa.

Esta pesquisa respaldou-se nas concepções de letramento e avaliação 
em contextos escolares, de maneira a perceber o que é avaliado como 
letramento e que objetivos tem essa avaliação e, mais especificamente, 
analisar se as questões de língua portuguesa do teste conseguem atender 
às próprias propostas, isto é, diagnosticar em qual nível de alfabetização e 
letramento o educando se encontra.

As discussões realizadas serão apoiadas em contribuições teóricas 
de autores como Angela Kleiman (1995), Cipriano Carlos Luckesi (1998), 
Márcia Regina Terra (2009), Carla Cristofolini (2010) e Magda Soares 
(2013). O corpus da pesquisa será o kit Provinha Brasil, que contém o 
caderno do aluno com o teste de língua portuguesa, o guia de aplicação 
do teste e o guia de correção e interpretação dos resultados de leitura, 
disponibilizados pelo MEC no ano de 2015.
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2. Conceituar letramento: uma tarefa possível?

Ao longo de nossa história, a preocupação em torno da alfabetização 
consistia no ensino e na aprendizagem da “tecnologia da linguagem 
escrita” (SOARES, 2013, p. 14). Portanto, leitura e escrita eram concebidas 
como processo de codificação e decodificação do sistema alfabético. 
Com o avanço de estudos nessa área, percebeu-se que apenas saber ler 
e escrever não era suficiente para tornar os educandos capazes de atuar 
ativamente no contexto social.

Nesse cenário, surgiu o termo “letramento”, inicialmente concebido 
como alfabetização (ou alfabetismo) funcional, o qual, segundo o Programa 
de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental (Pró-Letramento), documento que norteia as concepções 
teóricas da Provinha Brasil, passou a considerar a alfabetização como 
aprendizado inicial da leitura e da escrita e o letramento como utilização 
das competências de língua escrita nos contextos sociais.

Conforme os estudiosos das áreas de ciências linguísticas e de 
educação, conceituar letramento com precisão é uma tarefa no mínimo 
equivocada. Segundo Soares (2013, p. 18), somente na segunda metade do 
ano de 1980 passou-se a utilizar no Brasil o termo “letramento”, derivado 
da palavra inglesa “literacy”, cuja tradução para a língua portuguesa 
significa “condição que assume aquele que aprende a ler e escrever”.

Na visão da autora, o ensino-aprendizagem da língua escrita e o meio 
sociocultural de um indivíduo ou grupo social do qual este faz parte são 
fatores determinantes para eficácia do processo de letramento. Desse 
modo, alfabetizar o letrando corresponde às práticas que envolvem os usos 
sociais da leitura e da escrita concomitantes ao ensino do código alfabético.

Esse letramento, no entanto, é considerado uma das faces desse 
múltiplo termo, a qual se restringe ao âmbito escolar. Todavia, como 
afirma Kleiman, práticas de letramento envolvem não somente situações 
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de leitura e escrita, mas também o fato de o sujeito conseguir atuar 
socialmente apoiado pela cultura letrada. Nesse sentido, ela afirma:

A escola, a mais importante das agências de letramento, 
preocupa-se, não com o letramento, prática social, 
mas com apenas um tipo de prática de letramento, 
a alfabetização, o processo de aquisição de códigos 
(alfabético, numérico), processo geralmente concebido 
em termos de uma competência individual necessária para 
o sucesso e promoção na escola. (KLEIMAN, 1995, p. 20).

Segundo a autora, existem muitas outras agências de letramento a 
serem consideradas, tais como família, igreja e local de trabalho. Todas são 
de extrema importância, tal como a escola, porém apresentam orientações 
de letramento diferenciadas.

Ainda no sentido escolarizado de letramento, temos a visão de que 
as habilidades referentes a ele sejam adquiridas de forma individual, 
o que Brian Street (1984 apud KLEIMAN, 1995) denomina letramento 
autônomo. De acordo com essa teoria, a prática de letramento escolar 
desvincula a leitura e a escrita das situações de uso social, e isso, segundo 
Terra, torna tais atividades “individuais, psicológicas, neutras e universais, 
independentes dos determinantes culturais e das estruturas de poder que 
as configuram no contexto social” (2003, p. 23).

Sabe-se que o que separa letrados de iletrados são as habilidades 
que cada indivíduo adquiriu em situações educacionais, o que indica que 
esse processo está intrinsecamente ligado à escolarização formal. Para se 
contrapor ao modelo autônomo, Street apresenta o modelo ideológico, 
que propõe que o letramento precisa ser compreendido a partir de 
práticas sociais e ideológicas. O próprio domínio da técnica surge de forma 
situada, uma vez que “o engajamento no letramento é sempre um ato 
social” (STREET, 2003 apud CRISTOFOLINI, 2010 p. 27).

Assim, na perspectiva do letramento ideológico, leitura e escrita são 
contextualizadas socioculturalmente com situações reais de uso, e não são 
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simples habilidades e conhecimentos individuais aprendidos no contexto 
escolar, uma vez que “todas as práticas de letramento são aspectos não 
apenas da cultura, mas, também das estruturas de poder numa sociedade” 
(KLEIMAN, 1995, p. 38).

A partir desses estudos, percebe-se que o conceito de letramento é 
multifacetado e que, a depender de cada ponto de vista, este tem uma 
definição, estando em comunhão com o pensamento de Soares (2003) de 
que não existe um único letramento, e sim letramentos, no plural.

As investigações realizadas nas bibliografias em confronto com 
a análise das questões da provinha apontam para um conceito de 
letramento que pretende avaliar as habilidades individuais de cada aluno, 
com o objetivo de diagnosticar em qual nível o educando se encontra. 
Assim, como afirma Kleiman, “o letramento escolar é baseado no modelo 
autônomo, concebendo a aquisição da escrita como um processo neutro, 
independente de considerações contextuais e sociais” (1995 apud 
CRISTOFOLINI, 2010, p. 28).

A seguir, centra-se o olhar na Provinha Brasil, a fim de perceber 
quais critérios esse instrumento utiliza para avaliar a alfabetização e o 
letramento escolar dos educandos do 2o ano do ensino fundamental I.

3. Provinha Brasil: avaliação da alfabetização e do letramento 

Desde 2008, é realizada nacionalmente a avaliação da alfabetização 
e do letramento dos anos iniciais de escolarização por meio da 
Provinha Brasil. Esse teste é aplicado em duas etapas: uma no primeiro 
semestre e outra no segundo semestre, nas turmas do 2o ano do ensino 
fundamental I das escolas públicas brasileiras que optarem por utilizar 
esse instrumento avaliativo.

As orientações acerca do teste nacional padronizado constam no 
kit da Provinha Brasil enviado às escolas participantes, composto por 
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quatro documentos: guia de aplicação, guia de correção e interpretação 
dos resultados, caderno do aluno e reflexões sobre a prática. Esses 
documentos também são disponibilizados no site do Inep e consistem em 
cadernos que abordam a metodologia da avaliação, os seus objetivos e os 
pressupostos teóricos, além das orientações para aplicação, correção e 
uso dos resultados.

Para que a provinha se concretize como instrumento pedagógico, 
é importante que o professor entenda os subsídios que uma avaliação 
diagnóstica pode lhe fornecer. Por isso, segundo o jornal Letra A (2008), ele tem acesso 
aos pressupostos, à matriz de referência e à análise dos resultados, e não 
somente ao instrumento. Nesse aspecto, a leitura dos documentos que 
compõem o kit é fundamental para que o docente possa interpretar e 
utilizar os resultados em favor da aprendizagem e do desenvolvimento 
dos alunos.

Segundo o guia de correção e interpretação de resultados (2015) da 
Provinha Brasil, o teste de leitura estruturou-se a partir do Pró-Letramento, 
além de outros documentos sobre avaliações nacionais desenvolvidos 
pelo Inep.

Segundo o programa, o desafio que se coloca para os primeiros anos 
da educação fundamental é o de conciliar os processos de alfabetização e 
letramento, “assegurando aos alunos a apropriação do sistema alfabético-
ortográfico e condições possibilitadoras do uso da língua nas práticas 
sociais de leitura e escrita” (BRASIL, 2015, p. 13).

As habilidades avaliadas são definidas na matriz de referência, em que 
a alfabetização e o letramento são concebidos como:

Processos a serem desenvolvidos de forma complementar 
e paralelamente, entendendo a alfabetização como 
o desenvolvimento da compreensão das regras de 
funcionamento do sistema de escrita alfabética, e o 
letramento como as possibilidades de uso e funções 
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sociais da linguagem escrita, isto é, o processo de 
inserção e participação dos sujeitos na cultura escrita. 
(BRASIL, 2015, p. 9).

Essa matriz avalia as habilidades de alfabetização e letramento 
conforme três eixos, a saber: (i) apropriação do sistema de escrita; (ii) 
leitura; e (iii) valorização da cultura escrita. Convém ressaltar que o terceiro 
eixo não é avaliado de forma separada, pois essa habilidade permeia a 
concepção do teste de leitura. Assim, a matriz de referência da Provinha 
Brasil determina como eixo avaliativo dos educandos do 2o ano a leitura 
e a escrita, e cada um desses eixos contempla vários descritores, ou seja, 
habilidades específicas que serão avaliadas.

De acordo com o jornal Letra A, a Matriz de Referência da Provinha 
Brasil selecionou um conjunto de habilidades consideradas essenciais ao 
desenvolvimento da alfabetização e letramento possíveis de ser avaliadas. 
Contudo, o guia de correção dos resultados do teste (2015) destaca a 
importância de o professor contemplar em sua prática pedagógica as 
demais habilidades, tais como a escrita propriamente dita e a oralidade.

4. O que os dados evidenciam

A Provinha Brasil, instrumento de avaliação concebido como corpus 
desta pesquisa, foi aplicada no primeiro semestre de 2015. O teste de 
língua portuguesa investigado possui vinte questões de múltipla escolha, 
cada uma com quatro alternativas, sendo que apenas uma das respostas 
está correta.

A metodologia para a realização do teste é contemplada no guia de 
aplicação, que apresenta uma questão-modelo para iniciar a avaliação, 
cuja resposta é mediada pelo educador. As demais questões estão 
divididas em: 

• Leitura realizada totalmente pelo educador/aplicador da prova (8 
questões).



PIBID, políticas públicas E ensino de Língua Portuguesa  | 28

sumário

•  Leitura realizada parcialmente pelo educador/aplicador da prova (4 
questões).

•  Leitura realizada individualmente pelo educando (8 questões).

A seguir, as questões do teste são analisadas e separadas de acordo 
com as habilidades que pretendem avaliar.

QUESTÕES 
SEM TEXTO

QUESTÕES 
COM TEXTO – 
LETRAMENTO

QUESTÕES 
COM TEXTO – 
PRETEXTO

QUESTÕES 
COM TEXTO – 
INTERPRETAÇÃO 
TEXTUAL

No DE 
QUESTÕES 11 4 2 3

Percebe-se, no quadro acima, que a maioria das questões do teste 

visam exclusivamente avaliar as habilidades inerentes ao processo de 
alfabetização (codificação e decodificação) e não contam com o suporte 
textual. De acordo com o guia de aplicação do teste (2015), as habilidades 
definidas para avaliar tais questões são:

1o eixo: apropriação do sistema de escrita

D1 – Reconhecer letras 
do alfabeto.
D1.1 – Diferenciar letras 
de outros sinais gráficos.
D1.2 – Identificar letras 
do alfabeto.
D1.3 – Identificar 
diferentes tipos de 
letras.

D2 – Reconhecer sílabas.
D2.1 – Identificar o 
número de sílabas a 
partir de imagens.

D3 – Estabelecer 
relação entre as 
unidades sonoras e suas 
representações gráficas.
D3.1 – Identificar as 
vogais nasalizadas.
D3.2 – Identificar a 
relação entre grafema e 
fonema.
D3.3 – Reconhecer, a 
partir de uma palavra 
ouvida, o valor sonoro 
de uma sílaba.
D3.3 – Reconhecer, a 
partir de uma imagem, 
o valor sonoro de uma 
sílaba.
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Diante dos descritores apresentados e do uso da letra “D” para 
representação de cada habilidade, torna-se notório o destaque dado 
às aprendizagens do código alfabético em si, mesmo sem relações com 
gêneros textuais ou associações a práticas de letramento. Isso diverge 
do próprio embasamento teórico que sustenta a provinha, o de avaliar 
concomitantemente a alfabetização enquanto técnicas para ler e escrever 
e o letramento enquanto uso social dessas técnicas.

Em seguida, abordam-se as questões que utilizam texto apenas como 
pretexto para verificar a aprendizagem das técnicas mecânicas de leitura. 
Essas técnicas são pautadas, de acordo com o guia de correção e análise 
de resultados (2015), nos seguintes descritores do 2o eixo (leitura):

• D4 – Ler palavras.

• D5 – Ler frases.

• D6 – Localizar informações explícitas em textos.

Assim, destaca-se um percentual pequeno de questões (apenas 
quatro) que avaliam de forma adequada tanto a alfabetização quanto o 
letramento. Elas utilizam gêneros textuais de uso social, tais como receita, 
cartaz, convite e história em quadrinhos. Contudo, ainda se restringem 
apenas à identificação das finalidades de cada texto e à interpretação do 
que está implícito neles, como sugerem os descritores abaixo:

• D7 – Reconhecer o assunto do texto.

• D8 – Identificar a finalidade do texto.

• D9 – Estabelecer relação entre as partes do texto.

• D10 – Inferir informações.

Com essa análise, nota-se que algumas questões contaram com 
excelentes portadores e gêneros textuais, como conto, texto científico 
e texto informativo, que poderiam ser bem mais explorados na vertente 
do letramento.
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Desse modo, a Provinha Brasil, por meio do suporte de aplicação e 
correção dos resultados, assegura, teoricamente, que alfabetização e 
letramento devem ser processos paralelos. Na prática, contudo, a prova 
privilegia as questões de aprendizagem do código escrito, avaliando a 
relação fonema-grafema, que corresponde a mais de 50 % do teste, de 
forma isolada e menosprezando o diagnóstico do nível de letramento.

Convém salientar também que os textos, trabalhados para averiguar o 
letramento – que abarcou diversos gêneros –, preocuparam-se apenas com 
avaliar se o educando possui conhecimento sobre eles e sua finalidade. Foi 
mantida, ainda, a postura tradicional, e os textos foram utilizados somente 
para fins de interpretação textual.

Evidencia-se que esse instrumento avaliativo é de grande valia para os 
contextos de diagnóstico de avaliação da alfabetização e do letramento, 
pois ajuda o educador a detectar possíveis problemas e/ou avanços 
nesse processo. Porém, ainda é preciso aperfeiçoá-lo, o que poderia ser 
feito contando com a participação de todos os agentes envolvidos nele, 
principalmente o professor.

Street (1984 apud KLEIMAN, 1995) ressalta que o letramento não deve 
ser considerado um produto técnico e neutro como no modelo autônomo, 
uma vez que é um resultado potencial de práticas sociais concretas, 
vinculadas ao contexto sociocultural dos indivíduos.

Assim, o professor tem o papel de trazer para a sala de aula textos 
com diferentes gêneros e suportes, para que sejam realizadas a introdução 
e a consolidação de práticas de letramentos no contexto escolar. Contudo, 
a mediação do educador precisa garantir não apenas o acesso à cultura 
letrada, mas também a compreensão das finalidades de cada texto. Como 
afirma o Pró-Letramento:

Há escritas que funcionam como documentos (a carteira 
de identidade, o cheque, as contas a pagar), outras que 
servem como formas de divulgação de informações (o 
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letreiro dos ônibus, os rótulos dos produtos, os avisos, as 
bulas de remédio, os manuais de instrução) e outras que 
permitem o registro de compromissos assumidos entre 
as pessoas [...] além das que possibilitam organizar o 
cotidiano, nos entender, registrar e rememorar vivências 
(agendas, listas de compras, diários, cadernos de receita), 
bem como incrementar as trocas, a comunicação, a 
convivência, enfim (bilhetes, cartas de amor, e-mails). 
(BRASIL, 2008, p. 20).

Nesse sentido, os textos oficiais já denotam a necessidade de um 
ensino que prepare os educandos para a sociedade, pois, como dizem os 
PCNs do primeiro e segundo ciclo, 

um projeto educativo comprometido com a 
democratização social e cultural atribui à escola a função 
e a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos 
o acesso aos saberes linguísticos necessários para o 
exercício da cidadania, direito inalienável de todos. 
(BRASIL, 1998, p. 21).

No entanto, de acordo com o suporte teórico já adquirido em nossos 
estudos, percebe-se ainda uma generalização de contextos sociais, uma 
vez que este instrumento é padronizado e aplicado nas mais variadas 
realidades socioculturais do país, e nos remetendo ao que diz Soares: 
Letramento deve ser entendido como “habilidades, conhecimentos e 
atitudes necessários ao uso efetivo e competente da leitura e escrita nas 
práticas sociais que envolvem a língua escrita” (SOARES, 2003, p 89).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nessa investigação, percebe-se que a Provinha Brasil adota uma visão 
de avaliação diagnóstica, pois, como explica Luckesi, tal avaliação “[...] 
será um momento dialético de ‘senso’ do estágio em que se está e de 
sua distância em relação à perspectiva que está colocada como ponto a 
ser atingido à frente” (1978, p. 35). Assim, esse instrumento precisa partir 
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da transformação dos dados quantitativos para qualitativos, a fim de 
avançar no ponto em que o educando se encontra no desenvolvimento 
das aprendizagens de alfabetização e letramento.

Sabe-se, então, da real necessidade de alfabetizar o letrando, a fim de 
superar o histórico de fracasso sinalizado nessa fase de escolarização. O 
estudo realizado possibilitou a compreensão de que a avaliação Provinha 
Brasil contribui para diagnosticar de forma bem mais acentuada o nível 
de alfabetização – a qual é entendida aqui, de acordo com Soares (2014, 
p. 15), “como aquisição da tecnologia de ler e escrever” –, tratando 
separadamente a avaliação do letramento, que deveria considerar 
concomitantemente o domínio da leitura e da escrita e o uso destas nos 
meios sociais.

As questões concernentes a diagnosticar o letramento utilizaram 
textos de gêneros bem conhecidos pelos educandos, tais como receita, 
cartaz e convite. Porém, poderiam ter sido explorados questionamentos 
mais diversificados sobre eles, pois o que se notou foi o mesmo ponto a 
ser avaliado: que finalidade teriam tais textos.

O instrumento aqui analisado possibilita o desenvolvimento de 
políticas públicas voltadas à área de alfabetização e o engajamento de todos 
os envolvidos nesse processo. Por isso, é importante fazê-lo direcionado 
não só às habilidades de ler e escrever, como também às funções sociais 
que elas possuem. Indo ao encontro do que diz Soares, “é impossível 
formular um conceito único de letramento adequado a todas as pessoas, 
em todos os lugares, em qualquer tempo, em qualquer contexto cultural 
ou político” (2012, p. 79).

Esse conceito evidencia-se na Provinha Brasil, um instrumento 
avaliativo de muita relevância para o acompanhamento do processo de 
alfabetização inicial dos educandos, mas que ainda encontra dificuldades 
para avaliar o letramento, já que em suas questões é priorizada a 
aprendizagem do código escrito, isto é, codificação e decodificação da 
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língua escrita. E como o teste serve de parâmetro para selecionar o que é 
importante no processo de alfabetização, ele poderá influenciar a prática 
pedagógica do educador/alfabetizador a enfatizar essas habilidades, 
relegando as práticas de letramentos.

Observa-se, com isso, a necessidade de trabalhar com as práticas de 
letramentos no contexto escolar e com o uso de diversos gêneros textuais 
presentes no cotidiano dos alunos por meio de mediações sobre as funções 
sociais de cada texto. Dessa forma, o educador estará contribuindo para 
que os educandos se tornem leitores e produtores de textos ativos, que 
participam da sociedade e da cultura como produtores desta, ao passo 
que por elas são constantemente influenciados.

Outro ponto que precisa ser revisto na aplicação do teste é a 
socialização dos resultados obtidos, já que é um fator importante para 
efetivar o objetivo da provinha: diagnosticar o nível de alfabetização 
e letramento dos educandos do 2o ano, a fim de apoiar as práticas 
pedagógicas do educador/alfabetizador. Essa socialização deveria se 
estender também às famílias dos educandos, para que elas possam 
acompanhar as dificuldades apresentadas pelos filhos e verificar se estas 
estão sendo mediadas ao longo do ano letivo. Por isso, uma análise coletiva 
dos resultados contribuirá para que o professor compreenda a natureza 
dos problemas expressos nessa avaliação.
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LINGUÍSTICA E PRÁTICA PEDAGÓGICA: O PLANO 
INTERDISCIPLINAR DO PIBID NO ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA
Eliane Teles Aves (Uneb)

Jônatas Nascimento de Brito (Uneb)
Emanuela Oliveira Carvalho Dourado (Uneb)

Resumo: Este artigo apresenta a potencialização que a linguística e a 
prática pedagógica conferem ao ensino de língua portuguesa. Por meio 
das narrativas pedagógicas, estarão em pauta as experiências dos alunos 
bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) e as contribuições que a vivência interdisciplinar entre estudantes 
de Letras e de Pedagogia oferecem ao ensino e à aprendizagem da língua. 
Essa interação proporciona uma troca de saberes teóricos e práticos, 
concorrendo para a formação dos futuros professores, bem como para o 
fortalecimento das tendências dos estudos linguísticos na prática escolar.

Palavras-chave: Linguística. Prática pedagógica. PIBID.

Abstract: This article brings the potentiation that the linguistics and the 
pedagogical practice provide to the teaching of portuguese language. 
Through pedagogical narrations, the article discusses the experiences 
of the bursary students of PIBID (“Institutional Bursary Program of 
Introduction to Teaching”) and the contributions that interdisciplinary 
involvements shared by Language and Pedagogy students offer to the 
process of teaching and learning the language. This interaction allows 
the exchange of theoretical and practical knowledges, concurring to the 
training of the future teachers, as well as to strengthening the tendencies 
of linguistic studies in scholar practices.

Keywords: Linguistics. Pedagogical practice. PIBID.
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INTRODUÇÃO

Os documentos oficiais asseguram que o ensino de língua portuguesa 
deve garantir a aquisição e o aperfeiçoamento de habilidades e 
competências, bem como superar o trabalho solitário entre as áreas de 
conhecimento e fortalecer a articulação e a interdisciplinaridade entre os 
saberes (BRASIL, 2000).

Nesse sentido, este artigo busca refletir sobre a potencialização 
que a linguística e a prática pedagógica conferem ao ensino de língua 
portuguesa, tendo em vista que a inter-relação desses saberes contribui 
para que as reflexões sobre a linguagem em sala de aula estejam pautadas 
numa perspectiva funcional, interativa e dialética.

São tomadas as impressões e experiências de bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) que atuam no subprojeto 
interdisciplinar “Linguística e prática pedagógica: o plano interdisciplinar na 
potencialização do trabalho linguístico na Educação Básica”. Esses bolsistas 
de iniciação à docência são estudantes dos cursos de licenciatura em Letras e 
em Pedagogia do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias (DCHT) 
do campus XVI da Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

A integração do diálogo entre a linguística e a pedagogia contribui 
para que o bolsista, uma vez inserido no âmbito da docência, mobilize 
saberes relativos tanto ao campo da ciência da linguagem quanto às 
práticas didático-pedagógicas no processo de reflexão sobre a linguagem 
em sala de aula.

Desse modo, este artigo destaca o papel do subprojeto interdisciplinar 
na formação de professores, uma vez que reconhece a necessidade de 
fomentar discussões de cunho linguístico e didático-pedagógico nos 
cursos de licenciatura da referida universidade.

Por outro lado, destacam-se as implicações dessa ação interdisciplinar 
no âmbito do ensino de língua portuguesa na educação básica, levando 
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em consideração os objetivos do PIBID: a melhoria da educação básica 
e a superação de problemas identificados nos processos de ensino e 
aprendizagem por meio dos seus subprojetos.

Tendo em vista que a realidade do ensino de língua portuguesa em 
muitas escolas ainda tem sustentado uma concepção de língua reduzida 
às prescrições da gramática normativa e ao estudo de frases soltas e 
descontextualizadas de uma situação de interação e sentido, essa proposta 
da linguística com a pedagogia viabiliza uma concepção de linguagem 
pautada na interação entre os sujeitos. Com isso, o plano interdisciplinar 
contribui para a ampliação do estudo do objeto linguístico, bem como 
para o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas assumidas no interior 
das salas de aula.

Assim, o presente artigo se estrutura da seguinte maneira: 
inicialmente, traz considerações acerca da proposta interdisciplinar do 
PIBID – linguística e prática pedagógica e suas contribuições para o ensino 
da língua e da formação de professores; em seguida, como implicações 
de seu processo formativo, discute a formação inicial docente em Letras 
e Pedagogia, no que diz respeito aos saberes da linguística e das práticas 
pedagógicas; na sequência, problematiza as práticas metodológicas 
assumidas no ensino da língua na escola, refletindo sobre a concepção 
que norteia a ação pedagógica dos professores em sala de aula; por fim, 
enfatiza, em forma de síntese, a importância do PIBID para a formação dos 
professores, a partir das ações realizadas no âmbito da educação básica.

Nessa perspectiva, este texto se encaminha na intenção de 
contribuir com as inquietações acerca dos processos de formação 
dos professores, assim como de fortalecer as tendências dos estudos 
linguísticos na prática escolar docente, oferecendo uma concepção de 
língua pautada na interação pela linguagem de sujeitos vivos e falantes 
– nesse caso, os alunos.
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2. A PROPOSTA INTERDISCIPLINAR: LINGUÍSTICA E PRÁTICA PEDAGÓGICA

Considerando que as reflexões sobre a formação docente e o ensino 
apontam para uma realidade em que se percebem muitas lacunas tanto 
no processo de formação dos professores quanto na prática de ensino da 
língua na escola, a proposta interdisciplinar é fundamentada com o intuito 
de fortalecer os processos formativos dos futuros professores, bem como de 
melhorar as condições de reflexão acerca da linguagem no ensino escolar.

O subprojeto interdisciplinar “Linguística e prática pedagógica: 
o plano interdisciplinar na potencialização do trabalho linguístico na 
Educação Básica”1 foi idealizado pelo professor doutor André Luiz Gaspari 
Madureira no âmbito do DCHT do campus XVI da Uneb. Conforme aponta 
o texto do subprojeto, a proposta propicia “aos licenciandos de Letras e 
de Pedagogia, do DCHT, Campus XVI, a integração de saberes relativos 
tanto ao campo da ciência da linguagem, quanto das práticas didático-
pedagógicas, a serem mobilizados no âmbito da docência em Educação 
Básica” (Uneb, 2014). Segundo Jônatas Brito (2015, p. 60), “O programa 
tem contribuído para o fortalecimento da parceria entre o ensino superior 
e a educação básica”.

Enquanto bolsista de iniciação à docência envolvido com as atividades, 
o estudante afirma que o projeto “possibilita que os futuros professores 
desde cedo tenham experiências com o ensino e assim, sejam estimulados 
a produzirem atividades didático-pedagógicas, que busquem melhorar a 
realidade das escolas envolvidas”. (2015, p. 61).

Considerando a afirmação de Brito, essa parte da reflexão é produzida 
por meio de narrativas pedagógicas dos bolsistas dos cursos de Letras e 
de Pedagogia. Com isso, eles demonstram as implicações do subprojeto 
interdisciplinar no ensino da língua e no processo de formação docente.

As ações que são desenvolvidas contribuem para o fortalecimento 
da proposta interdisciplinar, pois o subprojeto conta com os saberes 
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referentes à linguística e à pedagogia. De um lado, têm-se as contribuições 
teóricas dos estudos linguísticos, que propõem uma reflexão científica 
acerca da linguagem, ou seja, busca-se compreender, livre de qualquer 
estereótipo, a língua mediante uma perspectiva pautada no funcionamento 
do objeto linguístico. Desse modo, o ponto de vista da linguística amplia 
as possibilidades de estudo da língua, pois permite que o processo de 
aprendizagem leve em consideração as propriedades textuais e discursivas.

De outro lado, tem-se a articulação de estratégias didático-
pedagógicas oferecidas especialmente pela pedagogia. Por meio dessa 
integração de saberes pedagógicos, os processos de reflexão sobre a 
língua se configuram dialógica e significativamente. Segundo o professor 
André Gaspari, também no texto do subprojeto interdisciplinar, a parte 
pedagógica da proposta interdisciplinar constitui-se como:

Uma organização didático-pedagógica para ser 
inserida no processo de ensino e aprendizagem. Para 
tanto institui-se o plano de interdisciplinaridade, na 
medida em que fundamentos didático-pedagógicos 
e epistemológicos voltados à escola [...] auxiliam no 
processo de transposição de resultados científicos sobre 
a linguagem para a sala de aula. (Uneb, 2014, p. 2).

Nessa perspectiva, o plano de ensino se potencializa e favorece a 
realização de uma prática pedagógica bem-elaborada teoricamente e 
bem-construída metodologicamente.

Tomando como base as narrativas pedagógicas presentes nas 
produções de relatórios semestrais e artigos, oriundos de ações e 
intervenções desenvolvidas pelos bolsistas, esse tópico procura explicitar 
como os conhecimentos apresentados nesses textos estão intimamente 
ligados às aprendizagens dos bolsistas de iniciação à docência nas relações 
estabelecidas com o ensino da língua portuguesa. Os registros desses 
materiais serviram como instrumento de interpretação e de implicações 
que a proposta interdisciplinar causa no âmbito da escola.
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Inicialmente, o que se verifica é que a inserção de bolsistas 
licenciandos no âmbito da escola promove, na prática do professor 
supervisor, uma reformulação e um novo direcionamento, a começar 
pela produção dos planejamentos.

Acompanhado por bolsistas, o supervisor – professor da educação 
básica – tem a oportunidade de ampliar as condições de planejamento, 
pois pode contar com a contribuição dos novos parceiros. Segundo Eliane 
Alves, que também atuou como bolsista no projeto interdisciplinar, a 
troca de saberes entre professor supervisor e futuros docentes favorece 
também o processo de aperfeiçoamento da prática pedagógica do 
professor regente:

Além da formação inicial dos estudantes, o subprojeto 
visou também contribuir para a formação continuada dos 
professores supervisores, uma vez que, ao desenvolver 
um método de ensino que potencializasse o aprendizado 
dos alunos, os professores recebiam opiniões de 
intervenção pedagógica tanto dos bolsistas ID, como do 
coordenador de área do subprojeto. Nesta perspectiva, 
essa articulação de conhecimentos possibilitava ao 
professor regente uma reflexão sistemática sobre a sua 
prática pedagógica e a construção de novos saberes 
referentes à sua profissão. (ALVES; BARRETO; COÊLHO, 
2015, p. 71).

Em sala de aula, a articulação entre o grupo de bolsistas e o professor 
supervisor organiza e direciona a tomada de decisões. Como a proposta 
do PIBID garante que os futuros docentes sejam inseridos no âmbito da 
educação básica, os bolsistas podem acompanhar os estudantes em sala 
de aula e, com o direcionamento da supervisão, perceber as maiores 
dificuldades de aprendizagem dos alunos. Tal integração proporcionada 
pelo programa é entendida por Fabrício Silva (2013, p. 4) como “uma 
residência em que o licenciando tem a oportunidade de, quando da sua 
formação universitária, inserir-se na escola, bem como em todas as suas 
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ações”. Nesse sentido, o bolsista Brito (2015) destaca a importância 
de tomar como ponto de partida das ações as reais necessidades de 
aprendizagem dos alunos, bem como de considerar nesse processo as 
potencialidades que os discentes já trazem. Por outro lado, a bolsista 
Alves (2015), em relatório semestral do subprojeto interdisciplinar, 
destaca a importância da elaboração dos planos em parceria com o 
professor supervisor, pois essa atividade, segundo ela, garante uma 
maior compreensão acerca dos aspectos que envolvem o ensino e a 
aprendizagem da língua.

A reflexão sobre a linguagem em sala de aula tomou como base a 
concepção de língua pautada na interação verbal, destacando a função do 
texto e as suas propriedades discursivas.

De acordo com João Wanderley Geraldi (2006), a prática de produção 
de textos deve ampliar as possibilidades de estudo do objeto linguístico, 
ou seja, é preciso ir além da prescrição da gramática sobre as formas e 
fazer aquilo que o autor chama de prática de análise linguística, em que 
o texto toma lugar de objeto de reflexão sobre a linguagem. Desse modo, 
a análise linguística vai considerar aspectos que vão além da gramática, 
como a coerência e a coesão, que contribuem para a construção de 
sentido dos textos.

Assim, o trabalho desenvolvido em sala de aula promove uma 
organização didático-pedagógica dialética, em que bolsistas de iniciação 
à docência e professores supervisores estabelecem troca de saberes e 
produção de propostas de ensino inovadoras e participativas.

A partir das experiências vivenciadas no PIBID, muitos saberes 
teóricos e práticos foram construídos, incluindo os relativos à formação 
de professores. Nesse sentido, algumas compreensões que se tornaram 
possíveis pelos espaços de reflexão promovidos pelo programa serão 
apresentadas a seguir.
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3. FORMAÇÃO DOCENTE

A formação inicial do professor pode ser considerada uma das etapas 
mais importantes e decisivas da vida do profissional docente, tendo em 
vista que é a partir desse momento que o professor em formação estará 
se deparando com os principais dilemas da educação.

Nessa perspectiva, os primeiros contatos com o principal campo 
empírico de atuação do professor (a escola), as discussões acerca 
das ideologias de ensino e as teorias que orientam a prática docente 
oportunizarão a esse sujeito a construção de sua identidade docente, 
assim como a consolidação de saberes teóricos e práticos.

Diante das transformações sociais, a sociedade tem exigido cada 
vez mais professores que não apenas dominem o conhecimento, mas 
também tenham habilidades e atitudes que os possibilitem acompanhar 
tais transformações e seus “saberes-fazeres”, desenvolvendo práticas 
inovadoras e significativas para os alunos.

Para que isso aconteça, o professor precisa ser um sujeito que 
transmita confiança e respeito aos seus alunos, tornando-se um mediador 
intercultural, com uma prática livre de preconceitos e segregacionismo. 
Além disso, deve ser um intelectual que desenvolva ações formativas para 
a comunidade educativa da qual participa.

3.1. A LICENCIATURA EM LETRAS

O professor de língua portuguesa precisa, na sua ação docente, 
mobilizar saberes teóricos sobre a língua, assim como dispor de estratégias 
didático-pedagógicas para tornar o processo de reflexão sobre a linguagem 
significativo e participativo na escola.

A aquisição e o aperfeiçoamento desses saberes se dá na universidade 
que, enquanto espaço formador de professores, possibilita a discussão 
sobre teorias, a reflexão sobre o ensino e a aprendizagem, na produção 
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conjunta de conhecimentos que visem à superação dos problemas 
escolares para a melhoria das condições de trabalho.

Por outro lado, a escola também é entendida como lugar de formação 
por ser o espaço privilegiado pela sociedade para o desenvolvimento de 
práticas pedagógicas e estratégias de ensino, visando às aprendizagens e 
às mudanças sociais.

Os cursos de licenciatura são responsáveis, portanto, pela formação 
inicial de professores para atuarem na educação básica. Entretanto, essa 
formação tem apresentado lacunas e algumas necessidades de reformulação.

A exemplo, existem muitos cursos de Letras que ainda apresentam uma 
estrutura anacrônica e pautada no estudo do ponto de vista da gramática 
normativa, priorizando uma abordagem teórica conservadora em relação 
ao funcionamento da língua. Contudo, mesmo que essa abordagem ainda 
esteja presente, ela não se sustenta na concepção dos estudos linguísticos, 
os quais foram incorporados nos currículos dos cursos na década de 1960.

Marcos Bagno revela que esses cursos sustentam um modelo em 
que se prioriza o estudo das “Belas Letras”, o uso da língua “correta” e 
“elegante”. A reflexão sobre a linguagem nessa acepção de curso não se 
preocupa com o funcionamento da língua, mas com a preservação de uma 
única vertente literária e linguística. Nas palavras do autor:

O português era estudado com a mesma metodologia 
empregada para o estudo das línguas mortas: 
dissecado em frases soltas, por sua vez dissecadas em 
seus elementos constitutivos que eram devidamente 
rotulados de acordo com as classificações herdadas 
da gramática greco-latina. Tarefas como fazer análise 
sintática de estrofes d’Os Lusíadas ou do Hino Nacional 
eram o padrão. (2013, p. 25).

Dessa forma, a formação em Letras fica restrita à preparação de 
estudiosos da gramática normativa, da língua “certa” e da literatura 
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clássica. As demais variedades linguísticas e os usos da língua na sociedade 
de falantes, bem como a literatura alternativa, de escritores periféricos e 
marginalizados, são descartados do processo de formação.

Além disso, o estudo de estratégias didático-pedagógicas é pouco 
visto no curso de Letras. Apesar de se tratar de uma licenciatura, a 
estrutura de muitos desses cursos parece ignorar o seu próprio caráter, o 
de formar professores, e se preocupa com atingir outros objetivos, menos 
o da formação docente.

Ainda segundo o autor:

Os mestres e doutores que professam nas Letras se 
comportam como se estivessem ali para formar grandes 
escritores e críticos literários, ou filólogos e gramáticos 
tradicionalistas. Alguns poucos, bem intencionados, mas 
iludidos, acreditam que vão formar futuros linguistas, 
pesquisadores sintonizados com a ciência moderna. Com 
isso, somos obrigados a ministrar, como professores, e a 
cursar, como estudantes, disciplinas irrelevantes para a 
formação docente e, ao mesmo tempo, deixamos de lado 
todo um conjunto de teorias e práticas de primeiríssima 
necessidade para que alguém que se forme em “Letras” 
possa trabalhar em conexão com o que se espera, hoje, 
de uma professora de língua. (2013, p. 27).

O resultado depois de quatro ou cinco anos de curso é percebido na 
prática de ensino dos novos professores. Eles chegam à escola acreditando 
que sua função é ensinar português a quem fala errado, assim como 
defender a boa linguagem das “invasões” dos falares populares.

3.2. A LICENCIATURA EM PEDAGOGIA

O curso de Pedagogia, por sua vez, também apresenta lacunas 
em sua matriz curricular. Tais lacunas se caracterizam como pontos 
essenciais à formação do pedagogo, que não são a ele ofertados, 
resultando muitas vezes em uma formação frágil. Portanto, o professor 
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no exercício de sua profissão se encontra desprovido de conhecimentos 
que outrora deveria dominar.

Os atuais Fóruns Permanentes de Formação de 
Professores e Especialistas da Educação em todo o país, 
em seus últimos Seminários e Congressos, vêm apontando 
a insuficiência dos cursos de Pedagogia, tanto na formação 
do(a) professor(a) para as demandas de hoje colocadas 
pela sociedade, quanto no que se refere à formação 
dos(as) professores(as) especialistas em educação. Isso não 
significa prescindir da docência como base da formação 
de professores(as) para o exercício de qualquer tarefa no 
sistema de ensino. (GHEDIN, 2012, p. 196).

Entre essas lacunas, há uma específica: a falta de discussões sobre 
os conhecimentos acerca da língua portuguesa. Levando em consideração 
que o pedagogo, além de falante, é professor da própria língua, caberia 
ao curso de Pedagogia trazer em sua matriz curricular disciplinas que 
discutissem mais amplamente o ensino e a aprendizagem da língua, mas 
também considerassem o seu ensino continuado aos graduandos.

Esses conhecimentos da língua são o que concederia ao professor 
habilidades para usá-la adequadamente e desenvolver práticas 
potencializadoras de aprendizagens significativas, livres de preconceitos 
linguísticos e de pensamentos equivocados sobre a aquisição da língua 
escrita e da aprendizagem da língua portuguesa.

É sabido que a pedagogia, como ciência da educação, possui um 
campo vasto de conhecimento. O pedagogo necessita desenvolver 
habilidades não em apenas uma área específica, mas em todas, além de 
possuir saberes formativos que colaborem para o desenvolvimento dos 
alunos nos aspectos pessoal e social.

Nota-se, a partir disso, que são muitas as exigências em relação a esse 
profissional. Como afirma Maria Amélia Franco (2008), a práxis docente 
é uma das especificidades da prática educativa e possui demasiada 
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importância, porém a educação não se limita a ela. Para tal, a ação do 
pedagogo deve abarcar conhecimentos além dos práticos e pedagógicos. 
Para que haja uma práxis adequada à sua função de ensinar, é necessária a 
aquisição de saberes de diversas áreas de conhecimento. Portanto, entre 
eles, os saberes sobre a língua são imprescindíveis, e o pedagogo precisa 
possuí-los para ensinar.

Uma questão importante é que o pedagogo se constitui um dos 
principais sujeitos responsáveis por inserir a criança no mundo da linguagem 
escrita, além de ser o arquiteto de estratégias para potencialização da 
linguagem oral, o que indica que a língua é objeto de sua prática. Desse 
modo, por exemplo, compreendemos que:

Noções básicas de Fonética permitem analisar 
variações que caracterizam a fala de grupos de alunos 
e refletir sobre a discriminação e os preconceitos 
referentes às chamadas “falas erradas”. Esse é um 
mito comum entre os alfabetizadores que relaciona 
a escrita ao falar “certo” ou “errado” e nele refletem 
sua concepção de linguagem. Em face disso, constata-
se a necessidade de os docentes atualizarem sua 
compreensão de linguagem, uma vez que as variações 
devem ser entendidas com diferenças e não como 
deficiências. (VARELLA, 2001, p. 29-30).

Com o autor, ressaltamos a necessidade de que os currículos 
de formação do alfabetizador (no caso em questão, dos cursos 
de Licenciatura em Pedagogia) insiram em sua grade estudos dos 
fundamentos linguísticos para melhor compreensão do funcionamento 
e estrutura da língua portuguesa.

4. O ENSINO DE LÍNGUA NA ESCOLA

Oriundos de um processo de formação semelhante ao que foi 
descrito anteriormente, professores e professoras que atuam na área de 
língua portuguesa vão defender uma determinada concepção acerca da 
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linguagem. Essa concepção vai ser responsável pelas ações e escolhas 
assumidas por docentes no estudo da língua.

Irandé Antunes afirma que a concepção de língua defendida pelo 
professor é que dita as práticas de ensino em sala de aula. Segundo a autora:

Em se falando do ensino, os pontos de vista sobre os 
fenômenos linguísticos são decisivos: o que se faz em 
sala de aula; o que se deixa de fazer; o que se escolhe; 
o que se rejeita; o que prioriza; o que se adia; tudo tem 
seu começo naquilo que acreditamos que seja linguagem, 
língua, gramática, texto e, ainda, os complexos processos 
de aprender e de ensinar. Toda a proposta pedagógica 
da escola, toda metodologia adotada, cada postura do 
professor têm fundamento maior nos pontos de vista, 
nas concepções defendidas. (ANTUNES, 2014, p. 16).

Desse modo, os processos de reflexão sobre a linguagem adotados 
por professores e professoras em sala de aula correspondem ao 
entendimento que esses docentes têm do objeto linguístico. Assim, se a 
prática de ensino da língua se organiza a partir do estudo classificatório de 
sentenças gramaticais ou de exercícios repetitivos de análises sintáticas de 
frases isoladas, então a concepção de linguagem desse professor será a de 
que a língua é o espelho da gramática e a única forma de se aprender é por 
meio do estudo das classificações e das análises frasais.

Essa é uma concepção fortemente defendida por muitos docentes em 
suas aulas de português. Muitos acreditam que os manuais de gramática 
e os dicionários são os únicos instrumentos de aquisição de conhecimento 
acerca da linguagem. Sendo assim, o estudante que nessas aulas não 
souber falar “corretamente” o português será penalizado e corrigido pelo 
professor e impedido de falar e de se expressar, já que traz uma língua 
considerada errada e vulgar.

Reduzido, portanto, às prescrições do ponto da gramática normativa, 
o ensino da língua vai privilegiar o estudo da linguagem escrita e desprezar 
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a oralidade. Com isso, a escola defende, sem nenhum critério científico, 
a cultura do certo e do errado na linguagem, tomando sempre como 
referência para “conserto” do erro as gramáticas normativas e formalistas.

Além disso, a prática pedagógica que se adota é tímida no que se 
refere à inovação das estratégias didático-pedagógicas. Desse modo, 
passa-se a sempre considerar como modelo metodologias conservadoras 
e pouco impactantes na realidade escolar dos estudantes. Soma-se a isso 
uma postura discriminatória frente aos estudantes que não dominam a 
norma culta da língua, pois se acredita que esta é somente de acordo com 
as regras da gramática.

Para Sírio Possenti (1996), essa postura revela uma concepção 
problemática sobre a língua e o seu funcionamento na sociedade em que 
é falada. Nas palavras do autor:

Se nossas perguntas são sempre sobre o que é certo 
ou errado e se nossas respostas a essas perguntas são 
sempre e apenas baseadas em dicionários e gramáticas, 
isso pode revelar uma concepção problemática do que 
seja realmente uma língua, tal como ela existe no mundo 
real, isto é, na sociedade complexa em que é falada. 
Os dicionários e as gramáticas são bons lugares para 
conhecer aspectos da língua, mas não são os únicos e 
podem até não ser os melhores (1996, p. 22).

Na sociedade de falantes, a língua é dinâmica e heterogênea. Sua 
variabilidade é percebida de região para região. O funcionamento e a 
construção de sentido pela linguagem extrapolam os aspectos formais 
estabelecidos pelos manuais normativos, uma vez que a interação verbal 
aciona também elementos da semântica e da pragmática, fazendo da 
produção discursiva um meio de comunicação com sentido entre sujeitos 
conscientes do seu lugar no discurso.

Considerar a linguagem sob essa perspectiva é assumir a concepção 
funcionalista acerca do pensamento linguístico. Desse modo, entender a 
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língua numa perspectiva funcional é encarar a construção linguística como 
uma propriedade do texto e não da frase. É ter consciência de que o texto 
não se define apenas como um conjunto de tópicos frasais que seguem 
uma estrutura sintática estabelecida. O texto é, conforme Ingedore Koch:

Uma manifestação verbal constituída de elementos 
linguísticos selecionados e ordenados pelos co-
enunciadores, durante a atividade verbal, de modo a 
permitir-lhes, na interação, não apenas a depreensão 
de conteúdos semânticos, em decorrência da ativação 
de processos e estratégias de ordem cognitiva, como 
também a interação (ou atuação) de acordo com práticas 
socioculturais (2005, p. 27).

A produção de texto, nesse sentido, sempre vai sugerir a presença de 
interlocutores responsáveis pela construção de sentido. A interação verbal 
então assumida vai exigir que os falantes acionem seus conhecimentos 
extralinguísticos. As propriedades textuais, então, produzem seu sentido a 
partir das contribuições dos fatores externos à estrutura linguística. Desse 
modo, o texto só pode ser definido quando se levam em consideração 
todos os elementos linguísticos e extralinguísticos que constituem a 
produção de significado textual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PIBID como plano de política educacional tem buscado integrar o 
processo de formação docente dos futuros professores e potencializado 
as estratégias de aperfeiçoamento docente daqueles que já atuam na 
educação básica.

A proposta interdisciplinar, portanto, tenciona a valorização da 
formação de professores, bem como investe na melhoria do ensino de 
língua portuguesa na escola básica. Nessa perspectiva do ensino, o plano 
contribui para a constituição de uma concepção de linguagem do ponto de 
vista das descobertas que a ciência linguística tem promovido nas últimas 
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décadas. De igual modo, a proposta da interdisciplinaridade garante 
a reflexão sobre a prática pedagógica e sobre a mobilização de saberes 
didático-pedagógicos que são eficazes no processo de disseminação 
desses conhecimentos acerca da linguagem.

A linguística e a prática pedagógica, como bases sustentadoras da 
ação docente, contribuem para o aprimoramento das reflexões teóricas e 
metodológicas em sala de aula, ou seja, o subprojeto efetiva a construção 
de um saber teórico sobre a língua, como também possibilita a consolidação 
de estratégias metodológicas significativas.

Portanto, a proposta permite o estreitamento entre as discussões 
acadêmicas e o contexto do ensino da escola, operando com o processo 
da formação docente e da melhoria do ensino básico.
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de bolsistas.
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O PAPEL DO EDUCADOR E DO EDUCANDO EM FREIRE VERSUS A 
FUNÇÃO DO PROFESSOR E DO ALUNO EM DOCUMENTOS OFICIAIS

Juliana Zanco Leme da Silva (UPM)

Resumo: Paulo Freire, em suas obras, aponta a necessidade de mudanças 
na educação brasileira: segundo o autor, elas devem, primeiramente, 
acontecer na formação do professor e, sucessivamente, no processo de 
ensino-aprendizagem, uma vez que a experiência do futuro formador deve 
ser de sujeito desse processo e não de objeto, pois talvez ele reproduzirá 
suas experiências em sala de aula. Verificamos que as obras freireanas 
são citadas como referências bibliográficas nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais – referência básica para a elaboração das matrizes curriculares 
nacionais –, e por isso discutimos o papel do educador progressista e 
do educando presente nessas obras, bem como a função do professor e 
do aluno descrita nas Leis de Diretrizes e Bases (LDB) e nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN). Analisamos o processo de ensino-
aprendizagem na obra de Freire à luz da história da educação brasileira 
(SAVIANI, 2011).

Palavras-chave: Educador progressista. Educando. Educação.

Abstract: Paulo Freire, in his work, points out the need for changes in 
brazilian education, which, according to the author, must first happen 
in teacher background and, consequently, in teaching-learning process, 
since the experience of the future educator should be the subject not the 
object of this process, as it will possibly reproduce their experiences in the 
classroom. We realized that the freireanas works are cited as bibliographic 
references in the National Curricular Parameters – basic reference for the 
preparation of the national curricular matrixes – therefore we discuss the 
role of the progressive educator and the student present in Freire’s work 
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and the role of teacher and student, which is described in Law of Directives 
and Bases (LDB) and the National Curricular Parameters (PCN). We have 
analyzed the teaching-learning process in the Freire work in the light of the 
Brazilian Education history (SAVIANI, 2011).

Keywords: Progressive educator. Student. Education.

Introdução

O presente trabalho, com base nas obras de Paulo Freire, aborda o 
papel do educador progressista e do educando e a função do professor 
e do aluno descrita nas Leis de Diretrizes e Bases (LDB) e nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN). Para tanto, o artigo foi dividido em duas 
partes: na primeira, “O educador e o educando em Freire”, analisamos o 
processo de ensino-aprendizagem à luz da história da educação brasileira; 
na segunda, intitulada “Inovações de ensino na escola brasileira?”, 
discutimos como o professor e o aluno são “vistos” nos PCNs e na LDB.

O educador e o educando em Freire

Logo em “Primeiras palavras”, de Pedagogia da autonomia, Freire 
(1996, p. 13) esclarece que “a questão da formação docente ao lado da 
reflexão sobre a prática educativo-progressista em favor da autonomia do 
ser dos educandos é a temática central de que gira este texto”, ou seja, 
o autor discute, nessa obra, a importância da reformulação da formação 
docente, pois

Se, na experiência de minha formação, que deve ser 
permanente, começo a aceitar que o formador é o 
sujeito em relação a quem me considero o objeto, que 
ele é o sujeito que me forma e eu, o objeto por ele 
formado, me considero como um paciente que recebe 
os conhecimentos-contéudos-acumulados pelo sujeito 
que sabe e que são a mim transferidos. Nesta forma de 
compreender e de viver o processo formador, eu, objeto 
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agora, terei de compreender e de viver o processo a 
possibilidade, amanhã, de me tornar o falso sujeito 
da “formação” do futuro objeto de meu ato formador. 
(FREIRE, 1996, p. 22-23, grifos nossos).

Freire denuncia que há necessidade de transformação do processo 
educativo e comunica que esta só ocorrerá se, na formação docente (que, 
segundo o autor, deve ser constante), a experiência do futuro formador 
estiver ligada a uma relação de sujeito e não de objeto, pois, possivelmente, 
reproduzirá suas experiências em sala de aula. Isto é, “quando vivemos a 
autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender participamos de 
uma experiência total” (FREIRE, 1996, p. 24). 

A concepção de aluno-objeto proposta por Freire nos remete à 
imagem de algo desprovido da capacidade de pensar, de agir crítica e 
criativamente no processo de ensino, apenas fadado a receber conteúdos 
do único “ser” capaz – o professor − que detém todo o conhecimento. 
Já o aluno-sujeito configura a imagem de um “ser” pensante – curiosa e 
ironicamente, o ser humano em sua completude, capaz, sim, de pensar e 
construir de forma criativa o conhecimento.

Há um questionamento explícito em relação à importância do 
desenvolvimento real do processo ensinar-aprender: como o aluno-objeto 
pode desenvolver um trabalho que viabilize a formação do aluno-sujeito? Em 
outras palavras, se o educador não vivencia a experiência de ser aluno-sujeito 
em sua formação, fatalmente se tornará um falso sujeito de “formação”.

É importante salientar que essa visão é totalmente inovadora, uma 
vez que a história da educação brasileira foi marcada pela concepção 
do professor como fonte detentora de todo o saber e do aluno apenas 
como receptor de conhecimentos. Esse tipo de formação Paulo Freire 
classifica como bancária, visto que o professor “deposita” todo o seu 
conhecimento e depois o “retira”, por meio de uma prova sobre os 
conteúdos “depositados”.
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Essa concepção de educação sugere “homens simplesmente no 
mundo e não com o mundo e com os outros. Homens espectadores 
e não recriadores do mundo.” (FREIRE, 1997, p. 62, grifos nossos). A 
questão de apenas estar no mundo enfatiza a ideia de objeto e não de 
ser, o que configura a desumanização, pois, se nós – os seres humanos 
– somos capazes de atuar para transformar nossa realidade mediante a 
leitura crítico-reflexiva e consequentemente transformadora do mundo, 
precisamos desenvolver essa capacidade.

A história da educação brasileira certamente pode esclarecer o 
processo de desumanização vigente no âmbito escolar, apontado por 
Freire. Dermeval Saviani (2011) formula uma periodização das ideias 
pedagógicas no Brasil, na qual nos respaldaremos para elucidar a 
concepção de aluno-objeto presente na obra freireana. Ateremo-nos 
apenas ao primeiro período apontado por Saviani, o qual pode, a nosso 
ver, esclarecer tal questão.

No primeiro período (1549-1759), há “o monopólio da vertente 
religiosa da pedagogia tradicional” (SAVIANI, 2011, p. 14). Tomé de 
Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, traz consigo os jesuítas 
liderados por Manuel da Nóbrega, e estes, em obediência à ordem real de 
doutrinar, ensinar e converter os índios à fé cristã, iniciam o processo de 
aculturamento, ou seja, menosprezam a cultura e a tradição indígenas e 
impõem a cultura portuguesa.

Ao analisarmos a obra de Freire, que aponta a educação bancária, 
com todos os vícios, temos a impressão de que o filme da educação 
colonizadora se repete:

a. o educador é o que educa; os educandos, os que são educados;

b. o educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem;

c. o educador é o que pensa; os educandos, os pensados;

d. o educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam docilmente;
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e. o educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados;

f. o educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos, os 
que seguem a prescrição;

g. o educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de que 
atuam, na atuação do educador;

h. o educador escolhe o conteúdo programático; os educandos, jamais 
ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele;

i. o educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade 
funcional, que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos; estes 
devem adaptar-se às determinações daquele;

j. o educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, 
meros objetos. (FREIRE, 1987, p. 59).

Assim foi feito pelos professores jesuítas, impositores e detentores 
de todo o conhecimento, que “depositaram” em seus “pobres” alunos-
objetos, os índios, o conhecimento. Séculos depois, Paulo Freire denuncia 
a reprodução da mesma educação na escola brasileira: professores 
detentores de todo o conhecimento aculturando seus alunos.

Porém, o autor enfatiza que “ensinar não é transferir conhecimento” 
(1996, p. 47), pois “ensinar inexiste sem aprender e vice-versa” (1996, p. 
23). Essas colocações podem levar ao questionamento: como um aluno 
que possui “tão pouco” conhecimento pode ensinar a um professor? Tal 
dúvida é provavelmente sequela do tipo de experiência histórica-escolar 
que tivemos, isto é, participamos do processo de ensino e não do ensino-
aprendizagem, como proposto pelo autor.

Todavia, o autor nos esclarece que o aprender precede o ensinar, 
visto que, quando o educador vê o educando como sujeito do processo 
de ensino-aprendizagem, ele busca desenvolver métodos de como 
ensinar, não se limitando em transferir conhecimentos e primando pela 
aprendizagem significativa.
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Sendo assim, o educador sente necessidade de pesquisar sobre a 
realidade social dos alunos e procura fazer uma “ponte” entre os conteúdos 
fundamentais a eles e sua experiência social. Nesse processo de contínua 
pesquisa e troca em sala de aula, certamente o professor aprenderá com 
o educando e vice-versa, pois

[...] nas condições de verdadeira aprendizagem os 
educandos vão se transformando em reais sujeitos 
da construção e da reconstrução do saber ensinado, 
ao lado do educador igualmente sujeito do processo. 
Só assim podemos falar realmente de saber ensinado, 
em que o objeto ensinado é aprendido na sua razão de 
ser e, portanto, aprendido pelos educandos. (FREIRE, 
1996, p. 26).

Na perspectiva da (re)construção do saber dos educandos e do 
educador, o autor apresenta um conceito inovador do ensinar a pensar 
certo e explicita que “pensar certo, do ponto de vista do professor, 
tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessária 
superação quanto o respeito e o estímulo à capacidade criadora do 
educando” (FREIRE, 1996, p. 29). Assim sendo, esse conceito está ligado 
ao respeito à cultura do aluno, assim como à necessidade de uma atuação 
comprometida do educador para possibilitar o desenvolvimento do 
sujeito-aluno.

Logo, a relação educador-educando, para Freire (2001), deve ser 
dialógica, pois, como sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, eles 
devem construir o conhecimento juntos, por meio do diálogo que implica 
um pensar crítico sobre o mundo. Sem isso não há comunicação, e sem 
comunicação não há verdadeira educação. 

Inovações de ensino na escola brasileira?

Neste tópico, discutiremos brevemente a função do professor descrita 
em documentos oficiais da educação brasileira, tais como as Leis de 
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Diretrizes e Bases e os Parâmetros Curriculares Nacionais, paralelamente 
ao papel do educador progressista proposto nas obras freireanas.

Iniciaremos pela primeira Lei de Diretrizes e Bases – carta magna da 
educação –, a lei 4.024, que foi promulgada em 20 de dezembro de 1961 
e entrou em vigor em 1962, com o intuito de oferecer uma educação 
igualitária como direito de todos.

Ao analisarmos a função destinada ao professor, verificamos que a 
visão do processo de ensino-aprendizagem está condicionada somente ao 
ensino “de encher os educandos de conteúdos” (FREIRE, 1987, p. 63, grifo 
nosso), pois no artigo 4o é explicitado: “É assegurado a todos, na forma da 
lei, o direito de transmitir seus conhecimentos”, o que significa que não 
haveria construção destes, apenas transmissão.

Possivelmente, o fato de a lei assegurar que todos pudessem 
“transmitir” conhecimentos tenha sido considerado um avanço do ponto 
de vista social. Todavia, percebemos que a noção de aprendizagem nos 
remete à educação colonizadora, ou como Freire designa, bancária.

Em relação às incumbências do professor, verifica-se no parágrafo 1 do 
artigo 39 que “Na avaliação do aproveitamento do aluno preponderarão 
os resultados alcançados, durante o ano letivo, nas atividades escolares, 
asseguradas ao professor, nos exames e provas, liberdade de formulação 
de questões e autoridade de julgamento”.

É evidente, nessa citação, o processo de ensino que direciona a 
educação no período de vigência da referida lei, no qual o professor, 
detentor de todo o saber, deposita o seu conhecimento nos alunos e, por 
meio de provas e exames, verifica se eles conseguiram armazenar tudo o 
que lhes foi depositado. 

Também é conferida autoridade ao professor sobre o julgamento 
do aproveitamento do aluno, o que resultou, entre outros problemas, 
em diversas histórias de fracasso escolar, como constatado por Maria 
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Helena Souza Patto (1990) em um estudo de casos realizado em 1983, 
que comprova abuso de autoridade do professor, assim como o pré-
julgamento de alunos.

O trecho abaixo é uma transcrição da fala de uma professora que foi 
acompanhada por Patto durante o ano letivo referido (1983) e que, no mês 
de maio, informou à pesquisadora que havia 14 crianças problemáticas na 
sala, as quais seriam reprovadas pelos seguintes motivos:

[...] é nervoso, é fraquinho, é desinteressado, é tímido, 
é vadio, falta muito, a mãe é desleixada, é paradão, 
abandona a escola, é doente, é preguiçosa, têm pronúncia 
de nordestino, o pai preso, é mimada, é descoordenada, 
os pais são separados, a mãe é doente, parecia pancada 
mas é preguiçosa. (PATTO, 1990, p. 279, grifo nosso).

O objetivo deste trabalho não é aprofundar a discussão sobre a 
reprovação e o fracasso escolar, mas essa breve citação evidencia que 
o poder de decisão e julgamento delegado exclusivamente ao professor 
desencadeou situações reais de discriminação e, possivelmente, de evasão 
escolar. Logo, a educação bancária, além de privar o educando de pensar 
e agir de maneira crítico-reflexiva, ainda remonta à exclusão social no 
âmbito escolar.

Em 20 de dezembro de 1996 foi promulgada a nova Lei de Diretrizes 
e Bases, a lei no 9.394, que tem como característica principal delegar 
autonomia às instituições de ensino e às suas respectivas secretarias de 
educação (municipal ou estadual). No artigo 13, são determinadas como 
incumbências ao professor:

I – participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino;

II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

III – zelar pela aprendizagem dos alunos;
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IV – estabelecer estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento;

V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, 
além de participar integralmente dos períodos dedicados 
ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional;

VI – colaborar com as atividades de articulação da escola 
com as famílias e a comunidade.

Os tópicos da citação acima, em uma primeira leitura, poderiam 
remeter a grandes avanços na concepção do papel do professor no 
processo de ensino-aprendizagem, pois estabelecem, como função 
principal do mestre, participar da elaboração da proposta pedagógica, 
o que significa, entre outras coisas, conhecer a realidade dos alunos e, a 
partir daí, elaborar um projeto que viabilize a aprendizagem deles.

Porém, se nos atentarmos ao tópico II, verificaremos que cabe 
ao professor elaborar e cumprir o plano de trabalho. Sendo assim, nos 
deparamos com o processo apenas de ensino, talvez mediado pela proposta 
pedagógica, no qual o professor é o que detém todo o conhecimento e 
pode transferi-lo.

O plano de trabalho muitas vezes é elaborado durante o período 
de planejamento que antecede o início do ano letivo, antes mesmo de o 
professor conhecer seus alunos. Ou seja, o aluno será tratado mais uma 
vez como objeto e não como sujeito de sua aprendizagem.

O tópico III trata do zelo pela aprendizagem do aluno, o que instiga 
duas indagações. 1) O que seria zelar pela aprendizagem? Do ponto de vista 
do educador progressista presente em Freire (1996), poderíamos elencar 
pelo menos cinco características do professor zeloso: a) respeita os saberes 
dos educandos; b) reflete de maneira crítica sobre a prática; c) respeita a 
autonomia do ser do educando; e) apreende a realidade do educando. 2) 
A que tipo de educador a lei se dirige: ao educador progressista ou ao 
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educador bancário? Talvez o tópico VI responda à questão, quando expõe 
que o professor deve apenas colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e as comunidades do aluno.

Sob a ótica freireana, é impossível que o trabalho do educador crítico-
reflexivo esteja desvinculado da realidade familiar ou da comunidade dos 
educandos, pois

Não é possível respeito aos educandos, à sua dignidade, 
a seu ser formando-se, à sua identidade fazendo-se, se 
não se levam em consideração as condições em que eles 
vêm existindo, se não se reconhece a importância dos 
“conhecimentos de experiência feitos” com que chegam 
à escola. (FREIRE, 1996, p. 64).

Logo, a visão de apenas colaborar com tal articulação remete a 
aulas descontextualizadas da realidade do aluno, pois o professor, nessa 
perspectiva, daria aula com os conteúdos planejados por ele e, em 
momentos possivelmente organizados pela direção da escola, colaboraria 
para a articulação com a comunidade escolar. Assim sendo, acreditamos 
que o texto da lei reafirma que a mesma esteja direcionada, ainda que de 
maneira implícita, ao educador bancário.

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, criados em 1997, cuja função é 
“orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional 
[...]” (BRASIL, 1997, p. 13) e “constituem um referencial de qualidade para 
educação no Ensino Fundamental em todo o país” (1997, p. 13), encontramos, 
nas referências bibliográficas, as principais obras de Paulo Freire.

As ideias do autor realmente permeiam o documento: logo em 
“Objetivos gerais do ensino fundamental” encontramos alguns pontos que 
evidenciam as propostas freireanas, pois são destacados vários objetivos a 
serem alcançados pelos alunos, entre eles o de que sejam capazes de

Posicionar-se de maneira crítica, responsável e 
construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando 
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o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar 
decisões coletivas; Questionar a realidade formulando-
se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando 
para isso o pensamento lógico, a criatividade, a 
intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando 
procedimentos e verificando sua adequação. (BRASIL, 
1997, p. 69).

O posicionamento crítico, responsável e construtivo em diferentes 
situações sociais, assim como o questionamento sobre a realidade e a 
utilização da criatividade e do diálogo para solucionar problemas, remete 
à ideia da educação libertadora de Freire, na qual o aluno é sujeito do 
processo de ensino-aprendizagem, e à prática educativo-crítica, pois a 
“educação é uma forma de intervenção no mundo” (FREIRE, 1996, p. 98).

No título do tópico “Aprender e ensinar, construir e interagir”, 
as concepções freireanas ficam explícitas, pois o próprio 
posicionamento dos verbos na frase revela a importância do aprender 
e, consequentemente, do ensinar. O aluno é visto como ser e não 
como objeto do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que tão 
ou mais importante que ensinar seria aprender, o que remonta a uma 
concepção histórica inovadora: a libertadora.

Ainda analisando a sentença, nota-se que são utilizados os verbos 
“construir” e “interagir”, o que supostamente tornaria real a educação 
crítico-reflexiva. No primeiro parágrafo deste item, é descrito que

Por muito tempo a pedagogia focou o processo de ensino 
no professor, supondo que, como decorrência, estaria 
valorizando o conhecimento. O ensino, então, ganhou 
autonomia em relação à aprendizagem, criou seus 
próprios métodos e o processo de aprendizagem ficou 
relegado a segundo plano. Hoje, sabe-se que é necessário 
ressignificar a unidade entre aprendizagem e ensino, uma 
vez que, em última instância, sem aprendizagem o ensino 
não se realiza. (BRASIL, 1997, p. 36).
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Essa afirmação configura, sem dúvida, a visão freireana da necessidade 
de transformação da educação bancária em uma educação libertadora, ou 
seja, a importância da ressignificação do processo de ensino-aprendizagem, 
no qual “o educador já não é o que apenas educa, é educado, em diálogo 
com o educando que ao ser educado, também educa” (FREIRE, 1987, p. 68).

Apesar de as ideias de Paulo Freire permearem o documento, há vários 
pontos contraditórios em relação ao papel do educador e do educando 
proposto pelo autor e à função do professor e dos alunos, ambos presentes 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais.

Na carta contida no material, destinada ao professor e assinada pelo 
então ministro da educação Paulo Renato Souza, é enfatizado que “nosso 
objetivo é auxiliá-lo na execução de seu trabalho, compartilhando seu 
esforço diário de fazer com que as crianças dominem os conhecimentos 
[...]” (BRASIL, 1997, p. 4, grifo nosso). Parece que, ao utilizar o verbo 
dominar, a ideia de construção do conhecimento e de inacabamento 
humano presente em Freire é defraudada, visto que 

a educação que se impõe aos que verdadeiramente se 
comprometem com a libertação não pode fundar-se 
numa compreensão dos homens como seres “vazios” a 
quem o mundo “encha” de conteúdos; não pode basear-
se numa consciência intencionada ao mundo. (FREIRE, 
1987, p. 67, grifo nosso).

A ideia de dominar conhecimentos, a nosso ver, é contraditória à 
concepção de educação crítico-reflexiva, na qual professor e alunos (re)
constroem o conhecimento em um processo dialógico, pois enfatiza a 
ideia de que o aluno é um ser “vazio”, por isso necessita de que o professor 
o “encha” de conhecimentos.

No tópico “Apresentação”, que também é destinado aos docentes, 
são indicadas algumas possibilidades de utilização dos Parâmetros 
Nacionais Curriculares:
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rever objetivos, conteúdos, formas de encaminhamentos 
das atividades, expectativas de aprendizagem e maneiras 
de avaliar;

refletir sobre a prática pedagógica, tendo em vista uma 
coerência com os objetivos propostos;

preparar um planejamento que possa de fato orientar o 
trabalho em sala de aula;

discutir com a equipe de trabalho as razões que levam 
os alunos a terem maior ou menor participação nas 
atividades escolares;

identificar, produzir ou solicitar novos materiais 
que possibilitem contextos mais significativos de 
aprendizagem. (BRASIL, 1997, p. ).

O documento destaca que a utilização do material está centrada 
exclusivamente no professor, ou seja, no processo apenas de ensino, 
uma vez que retrata a revisão de objetivos, a reflexão sobre a prática 
pedagógica e o preparo do planejamento tarefas exclusivas do professor. 
Aponta também a necessidade de discussões com a equipe de trabalho 
sobre o desempenho dos alunos e a indicação e produção de materiais 
para que as aulas se tornem mais significativas. A palavra “aluno” está 
presente nas discussões e no planejamento, porém o aluno está ausente, 
visto que o ensino é pensado para ele, mas sem ele, o queremete mais 
uma vez à concepção de objeto.

Verifiquemos a incoerência à luz de Freire, que nos relata um fato que 
mudou totalmente sua maneira de pensar a prática educativa. No início de 
sua carreira no Sesi (Serviço Social da Indústria), na Divisão de Educação e 
Cultura em Pernambuco Freire, preocupado com as relações entre escola e 
família, elaborou uma pesquisa sobre como os pais educavam seus filhos. Tal 
pesquisa apontou um alto de índice de castigos físicos, que variavam entre 
“[...] pôr as crianças amarradas em um tronco de árvore, prendê-las durante 
horas em um quarto, dar-lhes ‘bolos’ com grossas e pesadas palmatórias, 
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pô-las de joelhos sobre caroços de milho, surrá-las com correia de couro” 
(FREIRE, 1992, p. 22).Os castigos eram aplicados por motivos triviais, como 
descrito pelo autor. Os pais, ao serem questionados, respondiam que 
“castigo duro é que faz gente dura, capaz de enfrentar a crueza da vida” e 
que “Pancada é que faz homem macho” (FREIRE, 1992, p. 22).

Em posse dos dados da pesquisa e amparado pelos estudos da obra de 
Jean Piaget, autor da teoria da epistemologia genética ou teoria psicogenética 
(conhecida como concepção construtivista da formação da inteligência), 
Freire organizou o que Piaget classificou como giro sistemático no estado 
de Pernambuco, nas cidades em que havia escolas primárias do Sesi, para 
discussão sobre as relações entre autoridade e liberdade – primeiramente 
com os professores e depois com os responsáveis pelas crianças.

Se analisarmos os procedimentos adotados por Freire, poderíamos 
afirmar que visavam à prática crítico-reflexiva, pois houve uma pesquisa 
sobre a realidade do público-alvo, assim como um estudo sobre o assunto.

Porém, em uma reunião o autor, ao terminar seu discurso, foi 
surpreendido por um jovem que lhe indagou se de fato ele conhecia a sua 
realidade. O homem fez um paralelo entre a vida de Freire e a vida dos 
moradores daquela região, enfatizando que “se a gente bate nos filhos, 
e até sai dos limites não é porque a gente não ame eles não. É porque a 
dureza da vida não deixa muito para escolher.” (FREIRE, 1992, p. 27).

Tal experiência possibilitou ao autor refletir sobre sua prática, o que 
desencadeou suas principais reflexões sobre práticas docentes. Ele pôde 
concluir que “o educador ou a educadora progressista, ainda quando, 
às vezes, tenha de falar ao povo, deve ir transformando o ao em com 
o povo. E isso implica o respeito ao ‘saber de experiência feito’ [...]” 
(FREIRE, 1992, p. 27, grifos nossos).

Logo, quando encontramos uma série de possibilidades para utilização 
dos parâmetros curriculares voltada à prática docente que reflete sobre o 
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aluno, mas não com o aluno, o discurso que permeia o documento de que 
este deve ser sujeito do processo de ensino-aprendizagem é contraditório, 
visto que, para ser sujeito do processo, o educando deve, assim como o 
professor, refletir sobre ele.

Outro aspecto contraditório à prática crítico-reflexiva proposta por 
Freire está no tópico “Avaliação”, que aponta para uma investigação 
inicial sobre os conhecimentos dos alunos, a qual, segundo o documento, 
instrumentalizará o professor em sua prática.

Esse é o momento em que o professor vai se informar 
sobre o que o aluno já sabe sobre determinado conteúdo 
para, a partir daí, estruturar sua programação, definindo 
os conteúdos e o nível de profundidade, em que devem 
ser abordados. A avaliação inicial serve para o professor 
obter informações necessárias para propor atividades 
e gerar novos conhecimentos, assim como para o aluno 
tomar consciência do que já sabe e do que pode ainda 
aprender sobre determinado conjunto de conteúdos. 
(BRASIL, 1997, p. 55, grifo nosso).

Esse momento avaliativo é centrado apenas no conteúdo que deve 
ser ensinado, e não na realidade concreta do aluno e na sua vida social, o 
que, segundo Freire, tornaria a aprendizagem significativa e crítica, pois 
a construção epistemológica deve partir da realidade e da curiosidade do 
aluno, e não somente do conteúdo planejado pelo professor. Afinal, tal 
procedimento avaliativo remeteria mais uma vez à educação bancária, 
na qual o professor gera o conhecimento, como proposto na citação 
acima, e o transmite; logo, não há a construção desse conhecimento 
pelos alunos, visto que

O educador ou a educadora crítica, exigente, coerente, 
no exercício de sua reflexão sobre a prática educativa ou 
no exercício da própria prática, sempre a entende em sua 
totalidade. Não centra a prática educativa, por exemplo, 
nem no educando, nem no educador, nem no conteúdo, 
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nem nos métodos, mas compreende nas relações de seus 
componentes, no uso coerente por parte do educador ou 
da educadora dos materiais, dos métodos, das técnicas. 
(FREIRE, 1992, p. 110).

Talvez o discurso teórico presente nos documentos oficiais, inclusive 
em materiais didáticos e com referências bibliográficas de autores como 
Paulo Freire, de que o aluno deve ser o sujeito da aprendizagem camufle a 
educação bancária ou mesmo a alienação e o aculturamento contidos em tais 
documentos. Isso porque, quando estes pontuam como deve ser a prática 
docente, esse discurso fica limitado à ação conteudística apenas do professor, 
pois é ele quem reflete, planeja, discute, identifica e gera conhecimentos.

É importante ressaltar que “jamais existiu prática educativa sem 
conteúdo” (FREIRE, 1992, p. 110). Todavia, falta ainda nos documentos 
oficiais a clareza sobre o papel que cabe aos educandos na organização 
programática dos conteúdos, assim como a todos os envolvidos na prática 
educativa, a saber: as cozinheiras, os zeladores, as vigias, as famílias e 
as organizações sociais da comunidade local, como nos aponta Freire ao 
explicitar a importância do conteúdo significativo.

Considerações finais

Em linhas gerais, “avanços” históricos em relação à reflexão sobre 
o processo de ensino-aprendizagem parecem ter ocorrido. Começa-se a 
admitir a necessidade de rever as práticas educativas no que diz respeito ao 
modo de ensino. Porém, o papel do educador progressista e do educando 
presentes em Freire, ambos sujeitos desse processo – ainda que permeiem as 
reflexões –, contrapõe a função do professor e do aluno que estão presentes 
nas Leis de Diretrizes e Bases e nos Parâmetros Curriculares Nacionais.
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O ENSINO DA ARTE LITERÁRIA SOB O OLHAR DO PIBID
Kelly Mara de Abreu (Unespar)

Resumo: O presente trabalho visa relatar a experiência adquirida no 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) – Memórias 
Poéticas do Vale do Iguaçu, na Universidade Estadual do Pará (Unespar) – 
campus de União da Vitória. De suma importância para a formação do 
profissional docente, tendo em vista que as grades curriculares não são 
capazes de contemplar a necessidade de novas práticas de ensino, o projeto 
busca trabalhar com o ensino do texto literário, em especial o gênero 
poético, a fim de que os alunos leiam, escrevam e interpretem de maneira 
crítica. Com a aproximação entre o ensino superior e a educação básica, 
o acadêmico se vê mais próximo da realidade que encontrará ao término 
de sua licenciatura. Conclui-se que a participação em projetos PIBID 
vem contribuindo significativamente na formação pessoal e profissional 
de novos docentes, e as aprendizagens adquiridas nesse tempo serão 
utilizadas como assistência para as práticas futuras.

Palavras-chave: PIBID. Literatura. Formação docente.

Abstract: The current research aims at reporting the acquired experience 
in the PIBID program (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência) – Memórias Poéticas do Vale do Iguaçu (Poetic Memories of 
the Iguazu Valley), at Unespar – União da Vitória campus. The project is 
of the utmost importance in order to guarantee professional formation 
of teachers, taking into account that the curriculum guides themselves do 
not fulfill the needs underlying the new teaching approaches. The project 
aims at working through literary texts, in particular the poetic genre, so 
that pupils become capable of reading, writing and interpreting critically. 
As higher education, primary and secondary school draw near, graduate 
students find themselves closer to the reality that they will face at the end 
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of their graduation. It is concluded that the participation in PIBID projects 
has been contributing substantially to the personal and professional 
formation of the new teachers and all the experience acquired will be 
useful in future practices.

Keywords: PIBID. Literature. The formation of teachers.

Neste artigo, procuraremos demonstrar como a participação no 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) contribui 
na formação acadêmica. Em 2015, vivenciamos essa experiência como 
bolsistas no projeto Memórias Poéticas do Vale do Iguaçu, o qual visa 
trabalhar singularmente com o gênero poético, valorizando em especial 
poetas regionais. Respaldaremo-nos tomando como base alguns dos 
principais teóricos estudados no projeto.

Daniel Pennac, em sua obra Como um romance, aborda a importância 
do convívio precoce, desde a infância até a fase adulta, entre um bom 
leitor e um livro. Logo no primeiro capítulo é possível perceber a crítica 
que o autor faz aos pais, ressaltando a influência daqueles que ocupam o 
papel de contador de histórias, para que a leitura seja introduzida como 
uma arte de apreciação. Na sequência, fala-se sobre o papel do professor 
e sobre a maneira como ele aborda a leitura, pois, quando o interceptor 
perde o lugar de ouvinte para ocupar o de leitor na escola, a leitura deixa de 
ser um prazer para ser uma obrigação. A leitura em voz alta, por exemplo, 
desperta o interesse, renova no aluno o prazer – muitas vezes esquecido –, 
instigando-o a ter uma intimidade paradoxal com o autor. O professor 
tem a função de casamenteiro. Não é preciso apenas ler em voz alta, é 
preciso contar. Além do medo de não compreender, há também o medo 
da duração: ao ver o livro, pensa-se nele como uma ameaça de eternidade. 
O tempo para ler é sempre um tempo roubado. Analogia entre o amar e 
o ler: “A leitura não depende de organização do tempo social, ela é, como 
o amor, uma maneira de ser.” (1993, p. ). Pennac então concede ao leitor 
dez direitos para ler uma obra, dentre os quais estão os de pular páginas, 
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de não terminar o livro, de ler em voz alta, de calar-se, entre outros. Parece 
óbvio, pois trata-se da liberdade que temos durante a leitura, no entanto 
esses direitos não são respeitados quando os colégios estabelecem um 
roteiro prévio.

A autora Michèle Petit, em A arte de ler ou como resistir à 
diversidade, faz uma análise acerca do desempenho da leitura 
em lugares que passaram por situações de guerra, violência, 
instabilidade econômica, fragilidade, entre outros conflitos intensos. 
Fala-se da relevância do hábito nesses ambientes como fuga da 
realidade destes para o alívio do contexto em que se está inserido, 
trazendo uma atividade saudável. Trazendo, também, relatos de 
pessoas que sofreram grandes perdas e que se reergueram por 
meio da literatura. Não somente a leitura individual, mas também as 
leituras em massa. Em algum momento da vida, cada um de nós é um 
espaço em crise. A defesa da literatura como uma forma de melhor 
exploração das experiências humanas, demonstrada por intermédio 
de “mediadores culturais”, que desempenham o papel de disseminar 
o universo contido nela e nos livros, dando ao leitor a oportunidade 
de compreender os momentos de crise e se recuperar deles.

Não importa o meio onde vivemos e a cultura que nos viu nascer, de 
mediações, de representações, de figurações simbólicas para sair do caos, 
seja ele exterior ou interior. O que está em nós precisa primeiro procurar 
uma expressão exterior, e por vias indiretas, para que possamos nos 
instalar em nós mesmos. (PETIT, 2009, p.115).A obra trata da literatura 
como portadora de benefícios tão imensos e de valores tão grandes 
que não importa a realidade do ambiente; quando ela ganha seu 
espaço, torna-se absoluta. Transborda-se.

Ao praticar o hábito da leitura, o indivíduo participa da 
elaboração dos significados e confronta-os com seu próprio saber 
e com suas experiências de vida, implicando uma resposta única 
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do que foi entendido. Conforme Angela Kleiman (2002), quando o 
aluno tem conhecimento sobre o assunto do texto, este se torna 
mais simples e familiar. Portanto, quanto mais diversificada for 
a experiência de leitura do aluno e quanto mais familiaridade ele 
tiver com a estrutura de textos descritivos, narrativos, expositivos, 
mais fácil será para ele perceber as relações entre a estrutura e a 
informação vinculada ao texto. O professor é como um mediador 
entre o processo de descobrimento desses textos e o processo de 
formação de sentido neles. Por vezes encaramos dificuldades em 
trabalhar tudo o que é proposto pelos programas institucionais, 
acabando por deixar vagos alguns conteúdos, os quais geralmente – 
e infelizmente – fazem parte da literatura.

De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica, a 
leitura e a oralidade deveriam ocupar um lugar de grande relevância 
nas escolas, pois têm funções de compreensão que vão além do 
texto físico.

No processo de ensino-aprendizagem, é importante 
ter claro que quanto maior o contato com a linguagem, 
nas diferentes esferas sociais, mais possibilidades se 
tem de entender o texto, seus sentidos, suas intenções 
e visões de mundo. A ação pedagógica referente à 
linguagem, portanto, precisa pautar-se na interlocução, 
em atividades planejadas que possibilitem ao aluno a 
leitura e a produção oral e escrita, bem como a reflexão 
e o uso da linguagem em diferentes situações. Desse 
modo, sugere-se um trabalho pedagógico que priorize as 
práticas sociais. (PARANÁ, 2008, p. 55).

Nesse documento, encontra-se a reflexão de que, antes de propor 
atividades, devemos recordar que cada gênero tem particularidades em 
sua composição e estruturas. 

cada gênero discursivo tem suas peculiaridades: a 
composição, a estrutura e o estilo variam conforme se 
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produza um poema, um bilhete, uma receita, um texto 
de opinião ou científico. Essas e outras composições 
precisam circular na sala de aula em ações de uso, e não 
a partir de conceitos e definições de diferentes modelos 
de textos. (PARANÁ, 2008, p. 56).

A presente proposta vai de encontro ao que seria o norteador de 
ensino: apresentar os gêneros textuais e suas estruturas, finalidades e 
composições, aperfeiçoando a leitura e ampliando o conhecimento crítico 
do sujeito por meio das experiências propostas pelo professor e trazidas 
pelos alunos. “É preciso que o aluno se envolva com os textos que produz 
e assume autoria pelo que escreve, visto que ele é um sujeito que tem o 
que dizer.” (2008, p. ). O gênero poético permite que aquele que produz o 
texto possa expressar toda e qualquer emoção que anseie libertar.

Mas o que é poesia e qual é a sua relevância no contexto escolar? 
Fernando Paixão responde, mesmo sabendo que a linguagem e a realidade 
são muito diferentes, que elas se inter-relacionam. A poesia é uma nova 
realidade estimulada pela imaginação a sua própria vivência. É uma visão 
diferenciada, subjetiva, uma viagem em torno daquilo que nos cerca. Ao 
início da obra, o autor aborda as intenções poética e prática. Em relação 
à primeira, quanto mais objetiva se tem a intenção, mais ela utiliza 
palavras, como se cada uma tivesse como obrigatoriedade transmitir 
fielmente a realidade transcrita; quanto à segunda, de modo a ter seus 
objetos envoltos por sentimentos, dando, assim, mais complexidade a sua 
definição, utiliza um número menor de palavras carregadas de significados 
em sua subjetividade.

Palavras que outrora eram instrumentos para interação passaram 
a ser um instrumento de dominação entre os homens. Deixaram de ser 
exclusivamente da prática religiosa para dar voz aos poetas e às suas 
críticas, a realidade de seu tempo. Hoje, a poesia ainda mantém essa 
característica de transmitir seus valores, manifestando solidariedade, 
amor, vida, complexidade, etc. e aproximando, desse modo, linguagem e 
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realidade, vida e obra, autor e composição. A função do poeta é justamente 
confeccionar, com palavras, instrumentos que simbolizem para o leitor 
uma sensação de intimidade.

Uma hipótese no decorrer da obra é a de que, devido a essa natureza 
simbólica, talvez surja a dificuldade que algumas pessoas sentem ao 
ler uma poesia, pois são condicionadas a lerem textos que não trazem 
subjetividade ou questionamentos. A poesia não exige somente atenção 
para correr os olhos pelas palavras, ela exige de nós uma relação de 
intimidade com cada palavra ali descrita, para que possamos recriar em nós 
sensações semelhantes àquelas em que o autor mergulhou ao escrever.

É real que as palavras pulsam muito mais no texto poético do que 
na prosa; essa pulsação não se dá devido a regras, mas sim quando as 
palavras possuem leveza para dar vida ao texto, como o bombear de nossos 
corações. Dessa maneira, fica claro que a palavra poética não é apenas um 
sinal gráfico, é uma mistura de pulsar da realidade, um pensamento leve, 
uma nova dimensão perdida na subjetividade.

Octavio Paz, em sua obra O arco e a lira, faz um ensaio majestoso 
sobre o que é poesia e relata que, em todas as diversas formas que 
pode assumir, ela confere “Uma espécie de ritmo tece o tempo e o 
espaço, sentimentos e pensamentos, palavras e atos, e faz um único 
tecido com o ontem e o amanhã” (2012, p. ). Traz, assim, cada item e 
toda sua carga arbitrária, inter-relacionando-os com o que temos no 
presente e também no futuro (porque o nosso presente atual já não é 
mais presente, é passado) e remetendo-nos à percepção de que somos 
regidos por algo independente de nós. Sendo assim, deparamo-nos 
com o sobrenatural “ponto de partida de toda experiência religiosa”. 
Assim é na poesia: devemos estimular o ritmo, o tempo e o espaço na 
confecção dos textos. O verdadeiro olhar ao nosso redor; ao redor de 
tudo o que possuímos, que se encontra entre abismos. A solidão nada 
mais é do que a necessidade de um outro ser. O ser o outro; se estamos 
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sozinhos, é porque passamos a ser dois, e ao sermos dois deixamos um 
vazio reservado para essa ausência, que, sempre presente, está sendo 
requisitada a ser preenchida com outro, sem nos conscientizar que nesse 
outro estaremos procurando nós mesmos. A contrariedade presente em 
nossos sentimentos nos paralisa. É como se amassemos o que nos faz 
sofrer, o que nos faz nos sentir menosprezados.

Todas essas características fazem do presente gênero um objeto único 
e particularmente complexo. Foi preciso trabalhá-lo de maneira a deixar 
nossos alunos transitar em meio a tanta liberdade e subjetividade que ele 
nos proporciona.

Compreende-se a importância em se conhecer o vocabulário da língua, 
seja materna ou estrangeira, para entender melhor o texto. Conforme 
já abordado, a leitura tem a capacidade de desenvolver e aperfeiçoar o 
conhecimento crítico, dependendo da maneira como for mediada pelo 
professor. Ela também pode ampliar a capacidade comunicativa, pois por 
meio dela é apresentado ao leitor um amplo repertório léxico e linguístico. 
Sendo assim, o ato de ler auxilia também nas comunicações orais, uma 
vez que é mediante o aprimoramento linguístico que o aluno aprenderá 
a utilizar adequadamente a linguagem. Seja em situações simples ou 
complexas, novas ou mesmo cotidianas, ele será capaz de compreender 
melhor o que se está discutindo, tomar uma posição referente a um 
assunto, desenvolver a argumentação e ter um pensamento mais crítico, 
tanto na fala quanto na escrita. O trabalho com o vocabulário no processo 
de leitura pode interferir diretamente na compreensão das obras a serem 
lidas. Desse modo, conhecer um vocabulário significa dominar as palavras, 
possibilitando uma leitura mais completa e profunda.

A escola trabalha a leitura, mas observamos grandes dificuldades na 
construção de leitores críticos, tendo em vista que no contexto de sala 
de aula a leitura é promovida como uma prática mecânica e rotineira. 
A desconstrução desse método é essencial para que possamos efetuar 
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mudanças no sentido de orientar os sujeitos a obterem dessas leituras um 
pensamento crítico em frente ao mundo.

A possibilidade de produção de sentido através da leitura 
depende, como já referido, da relação complexa entre o 
texto, o autor e o leitor. Na escola, entretanto, temos ainda 
o papel mediador do professor, responsável direto pela 
formação do aluno em matéria de leitura. Assim, da própria 
formação do mestre depende parcialmente do sucesso de 
uma proposta de leitura. Compreender um texto exige um 
trabalho que integra uma pluralidade de processos mentais 
– desenvolvidos […] a partir da convivência do sujeito no 
meio social e na dependência estreita dos elementos desse 
meio. (SANTA CATARINA, 1998, p. 83-84).

Irandé Antunes (2009, p. 200) ressalta que é importante trabalhar 
com gêneros textuais na escola, mas que não se pode deixar de lado o 
estudo de gêneros literários. A partir desse estudo, pode-se também 
aprimorar a competência em leitura e o pensamento crítico, promovendo 
um maior contato com os diversos gêneros literários. Também podemos 
observar em Paraná (2008, p. 75) que o professor, quando trabalha com 
esses gêneros, deve partir das experiências de leitura dos alunos, para 
que eles possam aprofundar seus conhecimentos, distanciar-se do senso 
comum e ampliar seus horizontes.

O projeto Memórias Poéticas do Vale do Iguaçu busca ministrar aulas 
aliando as teorias supramencionadas, visando uma melhor produtividade 
dos alunos. Inspirado na editora portenha Eloísa Cartonera, o projeto 
criou a coleção Therezinha Cartonera, que objetiva produzir, a partir de 
oficinas de poesia, livros artesanais que serão distribuídos em intervenções 
poéticas realizadas pelos integrantes.

No ano de 2015, sob coordenação do professor dr. Caio Ricardo Bona 
Moreira e supervisão da professora Eliane Affonso Smykaluk, estivemos 
presentes na Escola Estadual Adilles Bordin. Em um sétimo ano composto 
por quinze alunos, as aulas ocorreram quinzenalmente, com a participação 
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da professora da turma e de cinco bolsistas integrantes do projeto, Ana 
Karina Buogo, Bruna Maria Ferraz dos Santos, Isabel Noga, Kelly Mara de 
Abreu e Tatiana Girotto.

A aula inicial foi realizada com o intuito de aproximar os alunos e os 
professores por meio de uma dinâmica com balões e formas diferenciadas 
de apresentação, apontada pela autora Lena Lois. Essa atividade exerce a 
função de romper as apresentações formais, proporcionando aos alunos 
uma nova perspectiva sobre as aulas e um vínculo com as novas professoras. 
Procede-se, então, com a apresentação do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), promovido pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do projeto 
Memórias Poéticas do Vale do Iguaçu, destacando sua relevância perante 
os acadêmicos, universitários, alunos, professores e sociedade em geral.

As demais aulas seguem introduzindo os conteúdos semanalmente 
nos grupos de estudos gerais, realizados com todos os integrantes do 
projeto. A primeira oficina poética realizada, cujo título era “Circando” 
e a temática era voltada aos personagens circenses, foi trabalhada com 
poemas do autor Pedro Bandeira. Nela, os alunos ouviram declamações, 
e os que se prontificaram posteriormente fizeram leituras de poemas em 
voz alta diante à turma. Foram distribuídos livrinhos com poemas da obra 
O circo, de Roseana Murray, confeccionados pelos grupos de professoras. 
Os alunos tiveram o primeiro contato com o gênero poético, o que 
posteriormente auxiliou na poesia produzida em sala. Os mais habituados 
com o gênero começaram a declamar de maneira espontânea, pedindo 
para que fossem feitas mais leituras. No decorrer das aulas, iniciaram ainda 
a continuação dos livros distribuídos, ilustrando os poemas da poetisa e ao 
final elaborando sua própria produção.

As oficinas posteriores decorreram de maneira semelhante, com 
exposição inicial dos temas a serem trabalhados, declamações realizadas 
pelas professoras e pelos alunos, apresentação de um poeta e de suas obras 
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e, ao final das atividades lúdicas, uma produção literária. Além do trabalho 
com dramatização, leitura, interpretação e criação de textos literários, na 
penúltima aula trabalhamos com o modelo do projeto, confeccionando com 
os textos dos alunos uma coleção de cartoneras próprias. Com capas de 
papelão fabricadas pelas professoras, os alunos criaram, durante a aula, suas 
artes de capa de maneira artesanal; em seguida, o miolo, com os poemas 
produzidos ao longo das oficinas já diagramados, foi unido à capa. Ao final 
da última aula do projeto, foi realizado na turma um café literário, em que os 
alunos declamaram as suas poesias e as de seus colegas e levaram, além dos 
aprendizados adquiridos, um exemplar do que haviam produzido.

As cartoneras produzidas pelo projeto são confeccionadas 
artesanalmente com papelão reciclável adquirido como doação e 
compostas de poesias selecionadas todos os anos e em homenagem a 
algum poeta regional, a fim de mapear, investigar e divulgar a produção 
literária local. Sendo assim, ao final da edição de todos os exemplares, 
eles são distribuídos gratuitamente em praça pública. Essa intervenção 
poética visa não somente a criação de um espaço urbano singular, mas 
também a recuperação do sentido da palavra “poesia”, cuja origem é o 
grego “poiésis”, que significa “ação”.

Participar do projeto trata-se de um processo de ensino-aprendizagem 
prático, pois proporciona ao acadêmico explorar, de maneira ativa, sua 
carreira futura enquanto a estuda. Trabalhar com literatura é um desafio, 
visto que dificilmente conseguiremos definir o mistério da escrita e da 
magia contida nas palavras de um autor.

Aliar a teoria e a prática com a aproximação do mundo universitário 
e da escola é um movimento de suma importância para a formação de 
professores bem-capacitados, entretanto ainda são poucos os espaços 
que permitem tal afluência. Continuaremos atuantes nas atividades e nas 
práticas didático-pedagógicas para que possamos capacitar nossos alunos 
a serem conhecedores da arte das palavras e leitores críticos.
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PERCURSOS DAS PRÁTICAS DE ESCRITA NA EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS: MOVIMENTOS DE LETRAMENTO LINGUÍSTICO 

PARA ALÉM DAS MARGENS
Keyla Silva Rabêlo (UERJ)

Resumo: O presente artigo objetiva avaliar as práticas de letramento 
linguístico voltadas para os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
e refletir sobre as ações de ensino mais condizentes com a realidade desse 
alunado, de forma a levá-lo a ocupar, com maior consciência, diferentes 
lugares a partir dos quais poderá, por meio da linguagem, interagir 
socialmente. Como desdobramento aos objetivos propostos, questionamos 
sobre como ocorrem os movimentos de letramento linguístico nos cursos 
de EJA da cidade de Eunápolis (BA), considerando não só o material didático 
destinado a esses sujeitos, como também as práticas de ensino realizadas 
nas aulas de língua portuguesa, lócus em que as pessoas pensam e agem 
de forma situada e constroem suas intersubjetividades. A expectativa com 
o estudo proposto é comprovar que o letramento linguístico é capaz de 
criar oportunidades para que o aluno da EJA desenvolva a consciência 
crítico-reflexiva em relação aos usos contextuais e textuais da linguagem.

Palavras-chave: Ensino de língua portuguesa. Educação de jovens e 
adultos. Letramento linguístico.

Abstract: This article aims to assess the language literacy practises focused 
on the subject of youth and adult education (EJA) and reflect on more 
consistent educational actions with the reality of the student in order to 
take it to occupy, with greater awareness, different places from which they 
can, through language, interact socially. As an extension to the proposed 
objectives, we question how the movements of language literacy in 
adult education courses occur in the city of Eunápolis (BA) considering 
not only the teaching materials for these subjects, as well as teaching 
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practices carried out in Portuguese classes, locus where people think and 
act and where they build their intersubjectivities. The expectation with 
the proposed study is to prove that the language literacy is able to create 
opportunity for the students of EJA develop their critical and reflective 
awareness in relation to contextual and textual uses of language.

Keywords: Portuguese language teaching. Education of youth and adults. 
Language literacy.

Introdução

Este artigo é resultado das discussões iniciais da pesquisa de 
doutorado em Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ). O contexto educacional em que ocorrerá a investigação 
será o segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no ensino médio 
da rede estadual de ensino da cidade de Eunápolis (BA).

Propusemo-nos a investigar como ocorrem os movimentos de 
letramento linguístico nos cursos de EJA, considerando não só o material 
didático destinado aos sujeitos participantes, como também as práticas de 
ensino realizadas nas aulas de língua portuguesa, lócus em que as pessoas 
pensam e agem de forma situada e constroem suas intersubjetividades.

Os documentos oficiais (BRASIL, 2006) já apontaram a necessidade de 
pensarmos nas pessoas da Educação de Jovens e Adultos como sujeitos 
de conhecimento e de aprendizagem; exigem de nós um olhar sobre elas 
que vai além de suas características etárias. É preciso, principalmente, 
analisar o lugar social de que eles vêm e o lugar de que falam, os grupos 
culturais aos quais pertencem, o motivo pela procura dos cursos, suas 
relações com o mundo do trabalho e na sociedade em que vivem, seu 
bem-estar psicológico e seus conhecimentos acumulados sobre o mundo 
(o que sabem, o que desejam saber e o que não sabem). Esse olhar voltado 
para o aluno como sujeito de sua própria aprendizagem, construtor de 
sua própria história, que traz para a escola um conhecimento vasto e 
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diferenciado, contribui efetivamente para sua permanência na escola e 
para uma aprendizagem de qualidade.

Dessa forma, ações que busquem respeitar a diversidade dessa 
população, garantindo políticas públicas como instrumentos de cidadania 
e de contribuição para a redução das desigualdades deveria ser o objetivo 
de qualquer projeto voltado para a Educação de Jovens e Adultos.

De fato, conforme aponta Maria Clara Di Pierro (2005), inúmeros 
programas vêm sendo criados com o objetivo de acabar com o analfabetismo 
e aumentar os anos de estudo, entretanto as políticas públicas criadas 
para essa demanda ainda não conseguem driblar os desafios que levam à 
evasão nessa parcela da população, como a falta de tempo para estudar e 
a dificuldade de inserção no mercado de trabalho.

Refletir sobre a perenidade dessas políticas pressupõe assumir 
a condição humanizadora da educação que, por isso mesmo, não se 
restringe a “tempos próprios” e “faixas etárias”, mas se faz ao longo da 
vida, nos termos da Declaração de Hamburgo de 1997, citada por Timothy 
Ireland, Maria Margarida Machado e Jane Paiva (2004, p. 13). Defende-se, 
nesse sentido, uma escolarização básica de qualidade para esse público 
jovem e adulto, que é tão diverso e precisa ser respeitado, além, também, 
de uma ressignificação do sentido que ainda é atribuído à escola e ao seu 
papel junto à sociedade.

Luta-se, portanto, como muito bem se posicionou Ireland (2009), 
pelo resgate do sentido integrador da educação e do desenvolvimento 
centrado no ser humano e sua capacidade de ir além do instrumental e do 
remedial, recuperando sua vocação para facilitar transformações.

O ensino de língua portuguesa e a Educação de Jovens e Adultos

Ao levar em consideração todas as perspectivas aqui apresentadas, 
este estudo pressupõe pensar em uma proposta de ensino de língua 
portuguesa para esses segmentos que exige, sobretudo, respeito à 
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realidade desses sujeitos e às suas demandas, necessidades e desejos 
– principalmente aqueles que concernem ao âmbito da educação e do 
trabalho. A escola, conforme nos adverte Helena Abramo (2008), deverá 
caber na vida desses jovens e não o contrário.

De que forma, então, as instituições educacionais deverão pensar 
sobre as questões de linguagem na EJA? Haquira Osakabe (2001, p. 9) 
responde-nos com a seguinte reflexão:

Muito pouco tem a ensinar a escola pública brasileira 
atual aos cidadãos das camadas populares nas exigências 
linguísticas mais imediatas, no contexto particular, 
na intimidade de suas relações mais próximas. No 
entanto, ela pode vir a cumprir, enquanto instituição 
popular, um papel quase insubstituível na formação 
dos sujeitos, desde que abandone radicalmente duas 
de suas tendências contemporâneas: a primeira, aquela 
estigmatizante, que, cristalizando tensões e diferenças, 
busca a todo custo como resultado a padronização e, 
consequentemente, o estereótipo. A segunda, talvez, 
mais grave, aquela burocratizante, que vê na panaceia 
das estratégias curriculares e pedagógicas a solução para 
problemas de natureza, como vimos, substancial e ética.

São essas tendências apontadas por Osakabe que nos inquietam: 
continua ainda o aluno da EJA nas aulas de língua portuguesa, vítimas 
de um programa que já não responde às suas necessidades sociais e 
que, consequentemente, cria nesses sujeitos estereótipos cada vez mais 
marcados? Receio, assim como Paulo Freire (2005, p. 63), que muitos deles, 
incompreendidos e marginalizados, “ofendidos e humilhados”, afoguem-
se no desespero e percam, assim, o significado de seu papel diante do 
novo “recuo” que os esmaga.

Resgatar a linguagem enquanto um processo que tem a densidade, 
a precariedade e a singularidade do acontecimento (OSAKABE, 2001, 
p. 8) requer, dada a complexidade da vida social contemporânea, que a 
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educação linguística seja pensada por meio da prática, na sala de aula, de 
processos investigativos orientados para o estudo dos gêneros textuais, 
uma vez que eles funcionam como um modo de proceder em um meio 
social específico (BONINI, 2011, p. 55).

Defende-se aqui, portanto, que o letramento linguístico na EJA seja 
um movimento que vá além das margens; vá além daquilo que, por muito 
tempo, esteve, numa perspectiva reducionista, previsto para os sujeitos 
desse segmento, sempre vistos e colocados à margem dos interesses 
políticos no que concerne ao acesso à educação: práticas que, conforme 
já mencionado, não iam além do instrumental (alfabetizar) e do remedial 
(acesso à escolarização e não à produção de conhecimento nos mais 
diversos contextos e espaços de convívio social).

Se propomos, a todo momento, que o ensino de língua portuguesa 
seja orientado mediante a prática dos gêneros discursivos, por que aceitar 
que ainda estejamos cercados de ações em que, conforme nos aponta 
João Wanderley Geraldi (2010, p. 27), a norma definida pelos modos de 
falar de uma minoria se imponha como razão para silenciar uma maioria? É 
possível apostarmos no vínculo entre democracia e educação escolar com 
posturas de exclusão?

Para responder a esses questionamentos, precisaremos analisar e 
considerar a pista lançada por Geraldi (2010, p. 84), quando nos diz que é 
nas margens que se elaboram as metáforas constitutivas do novo, daquilo 
que está por vir. Logo, é preciso, o quanto antes (ou mais do que antes), 
esforçar-se, como ensina Snyders, para repensar a prática pedagógica 
como unidade dialética da continuidade e da ruptura. E completa:

É baseando-se na prática efetiva e cotidiana que os 
homens podem escapar às quimeras da teoria; uma 
prática que, ela também, deve ser baseada, coordenada, 
alargada, mas que indica já a direção a seguir [...]. Ao 
mesmo tempo, a ação cotidiana, no seu caráter parcelar, 
dividido e inorganizado, é insuficiente, radicalmente 
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insuficiente, simples paliativo que não atinge as causas 
do mal; e no entanto é ela que marca a orientação. Não 
se trata de tomar outro caminho, de retroceder, pois esse 
é o verdadeiro caminho; é sobre a prática de produção, a 
prática de luta e de resistência, que se edificam as ações 
e os verdadeiros juízos (1974, p. 323).

Se é nas práticas sociais que acontece a conexão entre a ação individual 
(incluindo a prescrição de papéis identitários) e as estruturas sociais, mais 
abstratas, em forma de regras e recursos (MEURER, 2011, p. 181), por que o 
ensino de língua portuguesa em todos os segmentos da escola ainda continua, 
apesar de muitos esforços, a praticar a política do silenciamento? O que é 
preciso, de fato, fazer para que possamos romper com o empoderamento 
de um dos modos de dizer e construamos uma educação linguística voltada 
para a constituição do sujeito-cidadão? Antecipo, como uma resposta prévia 
a essas indagações, o que nos diz Geraldi (2010, p. 37):

Não é pelo silêncio e pela interdição que o novo se 
produz: é pelas enunciações (e novamente o processo 
interativo reaparece como lugar de produção) e pelo 
embate dos enunciados que se poderá contribuir para a 
construção de uma sociedade de sujeitos, sem adjetivos, 
fim último da educação que tem historicamente recusado 
a formação de unidades de consumo (e às vezes por acaso 
privilegiados produtores).

Estudar como se instauram os movimentos de escrita no âmbito da 
Educação de Jovens e Adultos com a valorização de uma prática ancorada 
no estudo de gêneros textuais diversos – o ir além do que é posto (o 
remedial) para aqueles que se encontram à margem – pode redimensionar 
o ensino de língua e potencializar o desenvolvimento do nível de linguagem 
dos alunos, principalmente no que se refere aos efeitos de sentidos que 
serão gerados em suas respectivas produções textuais.

Para responder à questão que norteará a pesquisa, partimos da 
hipótese de que, apesar de todos os esforços para que as práticas de 
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ensino de língua portuguesa refutem qualquer tipo de relação autoritária 
e monolítica, as práticas de letramento linguístico e, consequentemente, 
os materiais didáticos destinados aos sujeitos da EJA impossibilitam não 
só o reconhecimento de sua diversidade linguística, identitária e cultural, 
como também não criam condições para que o aluno desse segmento 
possa, cognitivamente, agir sobre as construções materiais e simbólicas 
na sala de aula.

Para atender a esses anseios, traçaram-se os seguintes objetivos:

1. Gerais

• Avaliar as práticas de letramento linguístico voltadas para os 
sujeitos da EJA e refletir sobre as ações de ensino mais condizentes com a 
realidade do alunado, de forma a levá-lo a ocupar, com maior consciência, 
diferentes lugares a partir dos quais poderá, por meio da linguagem, 
interagir socialmente.

2. Específicos

• Analisar as práticas de letramentos destinadas aos alunos da EJA 
e verificar se elas se configuram em ações cujos propósitos vão além do 
que se destinam os fazeres escolares, abrangendo universos e práticas 
sociais capazes de transformar as condições de vida desses sujeitos e a 
capacidade de reflexão das pessoas sobre si mesmas e sobre os lugares 
que ocupam.

• Examinar e constatar se o material didático de língua portuguesa 
destinado à EJA no município de Eunápolis proporciona aos alunos 
oportunidades de se tornar usuários autônomos e conscientes das formas 
de linguagem com as quais convivem em sua rotina.

• Identificar, por meio das produções textuais de sujeitos da EJA, 
se ocorre um movimento simultâneo (conhecimento partilhado entre 
professores e alunos) na construção de significados dos artefatos 
linguísticos disponibilizados em sala de aula.
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• Elaborar propostas de letramento linguístico destinadas à EJA que 
de fato colaborem para o desenvolvimento da capacidade dos alunos em 
ler e produzir textos com eficiência.

A perspectiva teórica

Ao focalizar a língua sob a ótica interacionista, Ingedore Villaça Koch 
(2006, p. 15) orienta-nos que é preciso conceber a língua como lugar de 
interação e destacar o caráter ativo dos sujeitos que (re)produzem o social 
na medida em que participam ativamente da definição da situação na qual 
se acham engajados e que são atores na atualização das imagens e das 
representações sem as quais a comunicação não poderia existir. Além de 
Koch, muitos foram os autores que se pronunciaram sobre essa noção. 
Jonas Romualdo, Ester Gebara e Tânia Alkmin (1984, p. 28), por exemplo, 
reconhecem que a utilização da língua é regida por um conjunto de regras 
sociais que regulam a pertinência ou não dos comportamentos linguísticos.

Geraldi (1997, p. 11-12) destaca sua opção fundamental por uma teoria 
da linguagem que a considere em sua dimensão discursiva e acrescenta:

[...] a linguagem não se dá como objeto epistemológico. 
Dá-se por inteiro, em sua dimensão política, histórica, 
social, contextual. Dá-se como um acontecimento 
interativo e multifacetado, estruturante mais do que 
estrutura. Envolve, pois, ações: além da ação que a 
linguagem, ela mesma, é, as ações que a linguagem faz 
e as ações que com ela se faz e que se fazem sobre ela.

Essa posição implica necessariamente uma opção de língua que 
não se esgota no código nem é concebida apenas como um sistema de 
comunicação que privilegia o aspecto informacional ou ideacional. Nesse 
sentido, vale ressaltar o que nos revela Eni Orlandi (2012, p. 86):

As palavras não significam em si. Elas significam porque 
têm textualidade, ou seja, porque sua interpretação 
deriva de um discurso que as sustenta, que as provê da 
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realidade significativa. E sua disposição em texto faz parte 
dessa sua realidade. É assim que na compreensão do que 
é texto podemos entender a relação com a exterioridade 
(o interdiscurso), a relação com os sentidos. O texto é um 
objeto linguístico-histórico.

Já Luiz Antonio Marcuschi (2003, p.) orienta-nos a relacionar a 
noção/importância de gênero com sua carga sociocultural, instrumento 
imprescindível para a socialização do aluno via linguagem:

Na realidade, o estudo dos gêneros textuais é uma 
fértil área interdisciplinar, com atenção especial para o 
funcionamento da língua e para as atividades culturais 
e sociais. Desde que não concebamos os gêneros como 
modelos estanques nem como estruturas rígidas, 
mas como formas culturais e cognitivas de ação social 
corporificadas de modo particular na linguagem, veremos 
os gêneros como entidades dinâmicas.

Mais do que conhecer os gêneros textuais, é preciso compreender a 
sua funcionalidade. É isso que nos diz Jean-Paul Bronckart (1999, p. 137):

Na escala sócio-histórica, os textos são produtos 
da atividade de linguagem em funcionamento 
permanente nas formações sociais: em função de seus 
objetivos, interesses e questões específicas, essas 
formações elaboram diferentes espécies de textos, 
que apresentam características relativamente estáveis 
(justificando-se que sejam chamadas de gêneros de 
textos) e que ficam disponíveis no intertexto como 
modelos indexados, para os contemporâneos e para as 
gerações posteriores. 

Diante dessas perspectivas, partilhar-se-á de Regina Dell’Isola 
(2007, p. 22) a ideia de que o gênero textual, instrumento de interação 
social, é lugar de transformação: de exploração, de enriquecimento de 
possibilidades. Assim, ao levar em consideração todas as perspectivas 
aqui apresentadas, esta pesquisa, ao propor analisar e refletir sobre 
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letramento linguístico na EJA, entende que eszes sujeitos têm o direito 
de experimentar práticas de linguagem que os levem a uma formação 
crítica e cidadã.

Segundo Roxane Rojo e Eduardo Almeida (2012, p. 23), a sociedade 
tem exigido de nós novas práticas de leitura, escrita e análise crítica, ou 
seja, novos multiletramentos, e essa prática pauta-se em características 
importantes: a) são interativos (colaborativos); b) fraturam e transgridem 
as relações de poder estabelecidas; e c) são híbridos, fronteiriços, mestiços 
(de linguagens, mídias e culturas).

É justamente sobre a importância desta heterogeneidade que Mikhail 
Bakhtin fala:

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são 
infinitas, pois a variedade virtual da atividade humana é 
inesgotável e cada esfera dessa atividade comporta um 
repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-
se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 
desenvolve e fica mais complexa. (1992, p. 279).

Vale, porém, destacar a reflexão trazida por Jay Lemke (2000, p.269) 
quando ressalta que multiletramentos e gêneros multimodais podem 
ser ensinados, mas é necessário que professores e alunos estejam 
plenamente conscientes da existência dos seguintes aspectos: o que eles 
são, para que são usados, que recursos empregam, como podem ser 
integrados um ao outro, como são tipicamente formatados, e quais seus 
valores e limitações.

Para que os aspectos destacados por Lemke se façam presentes durante 
as práticas de multiletramentos propostas nesta pesquisa e os sujeitos 
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem – alunos e professores 
– compreendam sua importância, defendo, não só para o tratamento 
destinado aos mais diversos gêneros textuais levados à sala de aula da 
EJA, mas também para a construção de materiais de apoio destinados a 
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esse segmento, a adoção do modelo de sequência didática (SD) inspirado 
em autores como Antoni Zabala (1998), Joaquim Dolz, Bernard Schneuwly 
(2001) e Michèle Noverraz. A SD é conceituada por Zabala (1998, p. 18) 
como um “conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas 
para a realização de certos objetivos educacionais que têm um princípio e 
um fim conhecidos tanto pelo professor como pelos alunos”.

Nossa expectativa com o estudo proposto é comprovar que o 
letramento linguístico é capaz de criar oportunidades para que o aluno, 
seja ele de qualquer segmento de ensino, desenvolva a consciência crítica 
em relação aos usos contextuais e textuais da linguagem.

Caminhos a serem metodologicamente percorridos

A pesquisa “Percursos das práticas de escrita na Educação de Jovens 
e adultos: movimentos de letramento linguístico para além das margens” 
insere-se no âmbito das ciências humanas por englobar relações de 
caráter humano e social no que se refere aos estudos voltados para o 
campo da linguagem, daí, também, a opção pelo método de pesquisa 
qualitativa, principalmente por concordar com o que diz Michael 
Angrosino (2009, p. 8):

Esse tipo de pesquisa visa a abordar o mundo “lá fora” (e 
não em contextos especializados de pesquisa, como os 
laboratórios) e entender, descrever e, às vezes, explicar 
os fenômenos sociais “de dentro” de diversas maneiras 
diferentes: analisando experiências de indivíduos ou 
grupos. [...] Examinando interações e comunicações 
que estejam se desenvolvendo [...] e investigando 
documentos (textos, imagens, filmes ou música) ou 
traços semelhantes de experiências ou interações.

Nessa expectativa, entendemos que, ao avaliar as práticas de 
letramento linguístico voltadas para os sujeitos da EJA e refletir sobre 
as ações de ensino mais condizentes com a realidade desse alunado, 
será necessário optar pelo método da pesquisa-ação, uma vez que essa 
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abordagem se apresenta como uma ferramenta tanto de mudança quanto 
de formação por estar implicada, conforme nos diz Hugues Dionne (2007, 
p. 21), em tantas dimensões reflexivas e ativas, pessoais e coletivas, 
singulares e objetivas.

Vejamos o que dizem Francine Descarries e Christine Corbeil (1993 
apud DIONNE, 2007, p. 45-46) sobre a pesquisa-ação. Sua afirmação é 
bastante pertinente com as especificidades da natureza do objeto em 
estudo proposto nesta pesquisa.

O intuito da pesquisa-ação é conhecer ou compreender, 
para uma ação ou por meio de uma ação, um fenômeno, 
um processo, uma situação, com o duplo objetivo 
de produzir uma mudança relativa a esse fenômeno, 
processo, situação ou contexto em que se insere e de 
desenvolver os conhecimentos relativos a esse fenômeno, 
processo ou situação.

O estudo adotará a análise documental (livro didático de língua 
portuguesa destinado à EJA e adotado pelas escolas pesquisadas), 
observação-participativa e entrevista com os docentes de língua 
portuguesa das escolas pesquisadas (em sua totalidade, três no 
município de Eunápolis), além de propostas de produção textual (uma 
turma por escola).

Os textos produzidos pelos alunos ao longo da pesquisa serão 
organizados e interpretados segundo os objetivos da investigação 
proposta, conforme nos indica Helder Raimundo (2007 apud SOUZA; 
KANTORSKI; LUIS, 2011, p. 222):

Os procedimentos analíticos devem ser escolhidos 
de acordo com os objetivos do pesquisador e seu 
desenvolvimento consiste na transformação de um 
discurso em outro mediante a interpretação do discurso 
original ou pela “tradução” para uma linguagem distinta 
e específica.



PIBID, políticas públicas E ensino de Língua Portuguesa  | 93

sumário

Considerações finais

Objetiva-se, então, apresentar discussões sobre como se dá o 
movimento de letramento linguístico na EJA (movimentos que acontecem 
apenas na margem em que esses sujeitos, geralmente estereotipados, 
são colocados ou além dela?) e propor experiências de multiletramentos 
nas aulas de língua portuguesa, a fim de entender os efeitos de sentidos 
que essa prática pode trazer para os textos produzidos pelo alunado 
desse segmento. Não se pretende apresentar soluções imediatas para os 
problemas detectados, mas contribuir, como foi dito, para a compreensão 
dos processos em questão, o que poderá servir para trabalhos posteriores 
sobre o tema e as questões que o envolvem.



PIBID, políticas públicas E ensino de Língua Portuguesa  | 94

sumário

REFERÊNCIAS
ABRAMO, Helena Wendel. Espaços de juventude. In: FREITAS, Maria Virgínia de; 
PAPA, Fernanda de Carvalho (Orgs.). Políticas públicas: juventude em pauta. 2. 
ed. São Paulo: Cortez, 2008, p. 219-228

ALKMIN, Tânia M.; GEBARA, Ester; ROMUALDO, Jonas de A. A lingüística e o 
ensino de língua materna. In: GERALDI, João Wanderley. (Org.). O texto na sala 
de aula. 2. ed. Cascavel: Assoeste, 1984, p. 25-29.

ANGROSINO, Michael. Etnografia e observação participante. Porto Alegre: 
Artmed, 2009.

BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. In: ______. Estética da criação 
verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 277-326.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica. PROEJA – Programa Nacional de Integração da Educação 
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos: educação profissional técnica de nível médio/ensino médio. Brasília: 
SETEC/MEC, 2007.

BRASIL. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. 
Departamento de Educação de Jovens e Adultos. Observação e registro. Brasília: 
MEC/SECAD, 2006. (Coleção Trabalhando com a Educação de Jovens e Adultos, 3).

BRONCKART, Jean-Paul. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um 
interacionismo sócio-discursivo. São Paulo: Educ, 1999.

DECLARAÇÃO de Hamburgo sobre educação de adultos – V CONFINTEA. 
In: IRELAND, Timothy D.; MACHADO, Maria Margarida, PAIVA, Jane (Orgs.). 
Educação de Jovens e Adultos: uma memória contemporânea, 1996-2004. 
Brasília: MEC/UNESCO, 2004. p. 41-49. (Coleção Educação para Todos, 1).

DELL’ISOLA, Regina L. P. Retextualização de gêneros escritos. Rio de Janeiro: 
Lucerna, 2007.

DIONNE, Hugues. A pesquisa-ação para o desenvolvimento local. Tradução de 
Michel Thiollent. Brasília: Liber Livro, 2007. (Série Pesquisa, 16).

DI PIERRO, Maria Clara. Notas sobre a redefinição da identidade e das políticas 
públicas de educação de jovens e adultos no Brasil. Educação e Sociedade, 
Campinas, v. 26, n. 92, p. 1115-1139, out. 2005.



PIBID, políticas públicas E ensino de Língua Portuguesa  | 95

sumário

DOLZ, Joaquim; SCHNEUWLY, Bernard. Gêneros orais e escritos na escola. 
Tradução e organização de Roxane Rojo e Glais Sales Cordeiro. Campinas: 
Mercado das Letras, 2004.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 48. reimp. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
2005.

GERALDI, João Wanderley. Portos de passagem. 4. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1997.

______. A aula como acontecimento. São Carlos: Pedro & João Editores, 2010.

GONÇALVES, Adair Vieira; BEZARIM, Milene (Orgs.). Interação, gêneros e 
letramento: a (re)escrita em foco. 2. ed. Campinas: Pontes Editores, 2013.

IRELAND, Timothy D. Vinte anos de Educação para Todos (1990-2009): um 
balanço da educação de jovens e adultos no cenário internacional. Em Aberto, 
Brasília, v. 22, n. 82, p. 43-57, nov. 2009.

KOCH, Ingedore G. Villaça. Desvendando os segredos do texto. 5. ed. São Paulo: 
Cortez, 2006.

LEMKE, Jay. Multimedia Literacy Demands of the Scientific Curriculum. Linguistics 
and Education, v. 10, n. 3, p. 247-271, fev. 1998.

MEURER, José Luiz. Integrando estudos de gêneros textuais ao contexto 
de cultura. In: KARWOSKI, Acir Mario; GAYDECZKA, Beatriz; BRITO, Karim 
Siebeneicher (Orgs.). Gêneros textuais: reflexões e ensino. 4. ed. São Paulo: 
Parábola, 2011, p.175-196.

ORLANDI, Eni P. Discurso e texto: formação e circulação dos sentidos. 4. ed. 
Campinas: Pontes Editores, 2012.

______. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. 6. ed. Campinas: 
Ed. da Unicamp, 2007.

OSAKABE, Haquira. Linguagem e educação. In: MARTINS, Maria Helena. (Org.). 
Questões de linguagem. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2001, p. 7-10. (Coleção 
Repensando o Ensino).

ROJO, Roxane; ALMEIDA, Eduardo de Moura (Orgs.). Multiletramentos na 
escola. São Paulo: Parábola, 2012. 264 p.



PIBID, políticas públicas E ensino de Língua Portuguesa  | 96

sumário

SOUZA, Jaqueline de; KANTORSKI, Luciane Prado; LUIS, Margarita Antonia 
Villar. Análise documental e observação participante na pesquisa em saúde 
mental. Revista Baiana de Enfermagem, Salvador, v. 25, n. 2, p. 221-228, maio/
ago. 2011. Disponível em: <https://portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem/
article/download/5252/4469>.

SNYDERS, Georges. Pedagogia progressista. Coimbra: Almedina, 1974.

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Tradução de Ernani F. da 
Rosa. Porto Alegre: Artmed, 1998.



PIBID, políticas públicas E ensino de Língua Portuguesa  | 97

sumário

A PRÁTICA DA LEITURA ATRAVÉS DA ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS 
PIBID/PEDAGOGIA: ESTRATÉGIAS PARA FORMAÇÃO DE 
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Resumo: Este trabalho busca evidenciar os resultados obtidos pelo 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) do 
curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Norte 
Fluminense (Uenf) por meio da atuação dos bolsistas do projeto com 
ênfase no incentivo à leitura. Mostramos de que maneira essa atuação tem 
influenciado as escolas parceiras, articuladas à execução do subprojeto 
“Políticas de língua e de leitura: formando leitores na escola”, do PIBID/
Pedagogia, que consiste no desenvolvimento de práticas de leitura e 
escrita, mediante diversos gêneros textuais, nos anos iniciais do ensino 
fundamental, pondo, com uma metodologia diferenciada, os discentes 
em contato com o mundo letrado. O ensino de leitura não apresentava 
resultados satisfatórios, ficando muitas vezes sem perspectivas de como 
estimular o aluno a superar a dificuldade de ler. Dessa forma, buscamos 
enfatizar a importância da formação de alunos leitores, pois acreditamos 
que a escola necessita repensar suas práticas pedagógicas e explorar o 
mundo da leitura em toda sua magnitude. 

Palavras-chave: Linguística. Formação docente. Construção de saberes.

Abstract: This study sought to highlight the results of the Institutional 
Scholarship Program Introduction to Teaching (PIBID) of the bachelor’s 
degree in Education from the State University of North Fluminense 
(Uenf), through the performance of the stock with emphasis on reading 
incentive. Moreover, we show how the performance of these fellows 
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have influenced the partner schools, which in turn are articulated to the 
implementation of the subproject PIBID/Pedagogy, entitled “Language 
policies and reading: forming readers in school”, which is the development 
of reading and writing practices in the early years of elementary school, 
through various genres, in which students are placed at all times contact 
the literate world, drawing on a different methodology. The teaching 
of reading did not show satisfactory results, often getting no views on 
how to stimulate the student to overcome this difficulty. Thus, we seek 
to emphasize the importance of training students of readers, since we 
believe that the school needs to rethink their teaching practices and 
explore the world of reading in all its magnitude.

Keywords: Linguistics. Teacher training. Construction of knowledge.

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta os resultados obtidos pelo Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de 
licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Norte Fluminense 
(Uenf). No primeiro momento da pesquisa, foram abordados os conceitos 
básicos sobre o processo de leitura e, também, a importância do incentivo à 
atividade de pesquisa sobre o tema. Para o desenvolvimento, foi analisada 
a atuação dos bolsistas com ênfase no incentivo à leitura na execução do 
subprojeto “Políticas de língua e de leitura: formando leitores na escola”, 
do PIBID/Pedagogia. Acreditamos que este estudo pode contribuir para a 
construção de um saber pedagógico acerca da formação de leitores e somar 
com outros trabalhos e pesquisas que auxiliem os docentes no trabalho de 
ensino e aprendizagem, atrelado ao uso de metodologias inovadoras.

As concepções de leitura

É comum entre professores a exposição dos obstáculos enfrentados 
por seus alunos no campo da leitura e da escrita. O pouco contato com 
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essas atividades e a falta de incentivo a elas prejudicam o desenvolvimento 
dos educandos tanto na escola quanto na sociedade. Levando em 
consideração o estímulo e o reconhecimento de intervenção segundo a 
categorização de leitor, a abordagem segue na concepção de leitura como 
subsídio para o processo de aprendizagem. Essa concepção é retratada 
por Marisa Lajolo (2004, p. 7), quanto esta diz que:

Ninguém nasce sabendo ler: aprende-se a ler à medida 
que se vive. Se “ler livros” geralmente se aprende nos 
bancos da escola, outras leituras se aprendem por aí, 
na chamada escola da vida: a leitura independe da 
aprendizagem formal e se perfaz na interação cotidiana 
com o mundo das coisas e dos outros.

Para enfrentar o desafio da formação de leitores na educação 
básica, muitos professores participam de cursos de formação 
continuada e, a partir disso, têm a oportunidade de refletir sobre o 
processo de educação por que passam e sobre o trabalho que realizam 
em sala de aula. Tal consideração promove uma melhor atuação do 
profissional nesse ambiente, uma vez que ele tem a oportunidade de 
elaborar estratégias adequadas de ensino, capazes de reter a atenção 
do educando e de promover seu desenvolvimento. A formação de 
leitores propicia, então, o amadurecimento crítico-reflexivo do aluno 
durante a construção do conhecimento, além de conferir a ele uma 
maior autonomia durante tal processo.

A concepção de leitura pode ser definida de várias formas (linguística, 
psicológica, cultural, social etc.), visto que esta é uma atividade com 
diversas facetas, que requer do leitor uma análise de conteúdo e uma 
operação de percepção, identificação e memorização dos signos. Ou seja, 
é por meio do hábito de ler que desenvolvemos o raciocínio, o senso crítico 
e a capacidade de interpretação. Por isso, para Stela Bortoni-Ricardo 
(2012, p. 16) “A leitura é denominada arquicompetência em virtude de seu 
caráter interdisciplinar”.
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Angela Kleiman, no primeiro capítulo de Texto e leitor: aspectos 
cognitivos da leitura, salienta a importância do conhecimento prévio 
para a efetivação da leitura. Segundo a autora, “o leitor utiliza na leitura 
o que ele já sabe, o conhecimento adquirido ao longo de sua vida” 
(2002, p. 13); a partir disso, pode-se compreender a atividade como 
um processo interativo, em que o leitor apreende os conhecimentos 
esboçados em determinado texto com base nos conhecimentos que já 
possui. Então, se esse leitor tiver contato com diversos tipos textuais, o 
processo de interação com o texto permitirá uma melhor desenvoltura 
com a prática de leitura.

No contexto da pesquisa, o ensino de leitura não apresentava 
resultados satisfatórios, ficando muitas vezes sem perspectivas de como 
estimular o aluno a superar a dificuldade de ler. Geralmente, o ensino 
está relacionado à observação da produção final do aluno, isto é, da 
concretização de um texto dentro de um determinado gênero textual, 
com um intuito conteudista e sem a preocupação com o processo de 
elaboração como um passo importante para a boa execução de um texto.

A produção e a interpretação de texto representam, em sua maioria, 
um grave desafio para professores e alunos, uma vez que para formar 
leitores é preciso professores leitores motivadores. Diante do que a prática 
de leitura pode propiciar, os PCNs (1998, p. 94) apontam que ela

[...] é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo 
de construção do significado do texto, a partir de seus 
objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o 
autor, de tudo o que sabe sobre a língua: características do 
gênero, do portador, do sistema de escrita.

Considerando que a escola, por ocupar um espaço privilegiado de 
acesso à leitura, tem como uma de suas funções primordiais a formação 
de um indivíduo leitor, é imprescindível que ela crie oportunidades 
de desenvolvimento do gosto pela leitura por intermédio de textos 
significativos para os alunos. A partir disso, refletiremos sobre como os 
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professores concebem e desenvolvem a leitura na escola, em concepção 
da proposta do subprojeto PIBID, para o desenvolvimento dos leitores.

Com base na realidade do contexto escolar, um dos mais evidentes 
problemas enfrentados em relação à leitura é o pouco estímulo a ela. 
Na maioria dos casos, o trabalho com a atividade é retirado somente de 
livros didáticos com uma visão gramatical, cuja intenção não é ampliar 
a capacidade cognitiva do educando e cujos textos muitas vezes são 
ultrapassados e alienados. Não se constitui, assim, motivação para o aluno 
adquirir o hábito de ler. Nessa perspectiva, segundo José Gregorin Filho 
(2009, p. 50),

A atividade de leitura também pode ser vista como 
um processo cognitivo, já que, no processo de 
deciframento de signos do texto, o indivíduo realiza o 
esforço de abstração e, em determinados momentos, 
principalmente em textos mais longos, o leitor se vê as 
voltas com a progressão da leitura do texto e de sua 
interpretação global [...].

No mesmo caminho, temos a contribuição de Lúcia Rego (1995, p. 
38), que afirma que “as crianças descobrem sobre a língua escrita antes 
de aprender a ler”. Contudo, deve-se apontar que as crianças adquirem 
a linguagem escrita quando envolvidas em contextos estimuladores, nos 
quais essa linguagem é significativa para elas. Da mesma forma, convém 
observar que, se uma criança vive em uma cultura letrada, ela pode 
presenciar ou vivenciar situações significativas de uso da leitura ou da 
escrita, em que se inicia o processo de aprendizagem.

De acordo com José Morais (1996 apud SAVELI, 2007, p. 121), o 
desenvolvimento da competência leitora em um indivíduo “depende 
também, indiretamente, do apoio concedido ao teatro, ao cinema, à 
música, às artes plásticas, às exposições científicas”; assim, quanto mais 
oportunidades culturais o leitor em processo obtiver, mais ele expandirá a 
sua capacidade leitora.
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Esméria Saveli (2007, p. 109) afirma que 

“o funcionamento da escola, que não percebe que a 
leitura perpassa todas as formas de aprendizagem, 
pois ela é atividade-meio, a serviço de um projeto que 
a ultrapassa. [...] implica dizer que falta na escola um 
projeto político-pedagógico que tenha a LEITURA como 
um dos eixos de uma prática pedagógica interdisciplinar”.

Diante disso, podemos salientar que é fundamental uma postura 
encorajadora de todo o corpo docente frente à leitura, com promoção de 
atividades que permitam aos alunos um maior contato com os diversos 
gêneros textuais.

A metacognição na leitura

Como foi comentado anteriormente, é comum, no contexto escolar, 
que professores relatem sua dificuldade em formar leitores ativos e 
reflexivos. Com base nisso, ao abordarmos o papel da metacognição 
na leitura, percebemos que essa dificuldade se trata de um problema 
interpretativo, ou seja, não ocorre, durante o ato da leitura, a compreensão 
do texto pelo leitor. Assim, notamos a necessidade de se estabelecer 
a prática constante do ato de ler e de exercitar a concentração não no 
conteúdo do que se lê, mas nos processos que conscientemente se utilizam 
para chegar a esse conteúdo.

É conferida tanta importância à metacognição por ela trazer consigo 
a habilidade de monitorar a própria compreensão, isto é, a habilidade 
de entender o que o autor de um texto está dizendo, bem como a ideia 
principal desse texto. 

Nessa abordagem, também se faz necessária a mediação docente, 
cujo papel é inculcar essas questões no aluno, estabelecendo estratégias 
para compreensão do conteúdo e técnicas de concentração. Geralmente, 
as estratégias são identificadas pelos próprios sujeitos, visto que cada 
educando possui sua especificidade e seu ritmo. Daí, cabe ao professor 
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oferecer uma abordagem com estratégias diferentes, de acordo com o 
tipo de problema que causou a falha na compreensão.

Tendo em mente que parte do problema da leitura está na dificuldade 
de compreensão do texto, a metacognição caracteriza-se, dessa forma, 
pela reflexão do leitor não sobre o conteúdo desse texto, mas sobre o 
próprio processo de compreensão. Assim, a prática da leitura resulta no 
desenvolvimento da capacidade de produzir textos, visto que por meio 
dela os alunos entram em contato com toda a magnitude e complexidade 
da linguagem escrita.

O subprojeto do PIBID/Pedagogia e seus resultados

O subprojeto do PIBID da área de pedagogia foi vinculado ao referido 
projeto institucional por meio do edital no 02/2009. Coordenado pelo 
professor doutor Sérgio Arruda de Moura, do Centro de Ciências do 
Homem (CCH) da Uenf, esse subprojeto foi intitulado “Políticas de língua e 
de leitura: formando leitores na escola” e se propõe a iniciar licenciandos 
em Pedagogia no contexto do universo escolar em escolas da rede pública. 
Nele, almeja-se: 

• Incentivar a formação e a prática docente, bem como a prática do 
profissional pesquisador, crítico interpelador da realidade e promotor de 
experiências metodológicas e práticas docentes inovadoras, articuladas 
com a realidade local da escola.

• Estimular as trocas entre o mercado profissional (as escolas) e a 
universidade como campo de pesquisa e aplicação.

• Organizar uma cultura escolar que leve em consideração o 
aprimoramento das políticas de ação pedagógica e o planejamento.

• Reavaliar o projeto político pedagógico (PPP) em direção a ações 
integradas em torno do ensino e da reflexão no que diz respeito ao caráter 
crítico que tem a atividade leitora.
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• Estimular nos alunos o gosto pela leitura como ferramenta prática 
tanto de acesso ao conhecimento quanto de prazer e encantamento.

• Colaborar com as metas de melhoria do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) da escola.

• Desenvolver no professor a busca de soluções práticas e criativas 
para problemas cotidianos. 

Além disso, em seu plano de ação, o subprojeto abrange:

• Propor uma linha de discussão e atualização das políticas de língua e 
de leitura, a partir de uma leitura atenta do que preconiza a lei no 9.394, de 
20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 
bem como os PCNs. Pretende-se esboçar um olhar crítico sobre as práticas 
canônicas das escolas e as propostas conceituais e práticas que o presente 
projeto se dispõe a instituir na escola em questão.

• Instituir uma agenda regular de discussão que ponha os bolsistas 
em confronto com realidades que distingam a prática escolar e a teoria 
linguística e de leitura. Para tanto, recorreremos aos agentes culturais da 
cidade, para que orientem o desenvolvimento de certas atividades, tais 
como confecções de jornais, recitais e encenações.

• Implantar a rotina de criação de material didático de apoio em 
consonância com as necessidades da escola e com a visão cultural e 
de mundo dos alunos e dos professores. Objetiva-se aqui reinventar os 
procedimentos à luz da experiência real.

• Exercitar as competências de narrar e descrever ações do cotidiano. 
A atividade de reportar acontecimentos de forma oral ou escrita constitui, 
junto com a leitura, o princípio da competência leitora como fenômeno 
sociocultural amplo e dinâmico.

• Criar entre os bolsistas a cultura de transformação e integração da vida 
real com a vida textual e comprometer a leitura com a prática extraescolar.
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• Interpelar as realidades individuais, respeitando o sujeito (do aluno 
e do professor) nas suas singularidades.

A partir disso, o subprojeto intensifica o processo de ensino e 
aprendizagem da leitura nos anos iniciais do ensino fundamental na cidade 
de Campos dos Goytacazes (RJ), atendendo às unidades escolares Escola 
Municipal A e Escola Municipal B desde o ano de 2010. Ambas as escolas 
recebem as modalidades desde a educação infantil até o 5o ano do ensino 
fundamental, além da EJA, sendo nosso foco de estudo as turmas dos anos 
iniciais do fundamental.

A participação dos bolsistas nas escolas acaba motivando e 
estimulando os professores com inovações metodológicas, aulas 
dinâmicas e interativas, além de mobilizar toda a escola com projetos 
pedagógicos. Por outro lado, a bagagem desses profissionais induz os 
bolsistas a uma reflexão e uma aprendizagem mais significante das 
oportunidades de atuação.

Com base nos resultados das atividades realizadas pelos bolsistas 
nas duas escolas e na consideração e confirmação do papel que a escola 
possui como uma de suas funções primordiais – a formação do indivíduo 
leitor –, pode-se verificar, portanto, que o subprojeto contribui para o 
desenvolvimento da leitura e da escrita nos alunos. 

Logo, nota-se que o desenvolvimento das atividades do PIBID nas 
escolas da rede pública promoveu uma melhoria no desempenho escolar, 
conforme apontado pelas supervisoras e orientadoras pedagógicas e 
comprovado nas análises. Certamente, essa parceria tem sido valiosa para 
as escolas contempladas, para os bolsistas que serão futuros docentes e 
para todos os envolvidos no projeto.

Constatou-se, por fim, que compartilhar as atividades de leitura e escrita 
com menos ênfase gramatical e de forma mais lúdica e criativa contribuiu para 
que os alunos soltassem a imaginação e tecessem seus textos, provocando 
neles o interesse e a motivação pela leitura e pela produção textual.
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CONCLUSÃO

O subprojeto “Políticas de língua e de leitura: formando leitores na 
escola” se realiza por meio do desenvolvimento de práticas de leitura 
e de escrita contextualizadas, voltadas para o universo cultural de seus 
sujeitos aprendizes. Promove-se uma dimensão interativa e dinâmica 
das práticas pedagógicas, pois estas trazem uma práxis diferenciada do 
cotidiano escolar.

Além disso, verificou-se de que forma o PIBID influencia a atuação 
desses bolsistas, assim como o trabalho destes nas duas escolas municipais 
de Campos dos Goytacazes, parceiras do subprojeto, e demonstrou-se 
que há diversos fatores que contribuem para a eficácia do processo de 
ensino e aprendizagem. O estudo também apontou para a importância 
tanto da formação quanto da atuação docente, preenchendo as lacunas 
do problema central desta pesquisa referente aos impactos do PIBID 
para a formação dos bolsistas. Utilizamo-nos como hipótese para atestar 
que o programa auxilia a formação continuada, pressuposto em que 
acreditamos, apresentando um nível de satisfação, com intercorrência 
inicial da ausência de recursos materiais e pedagógicos adequados.

Os dados indicam a grande relevância do PIBID para os licenciandos 
participantes do programa, no sentido de concretizar a relação entre 
teoria e prática dentro do contexto escolar e de estimulá-los a vivenciar 
diferentes abordagens didáticas e metodológicas e se reconhecer como 
agente norteador no processo de intervenção pedagógica.

Os discursos dos entrevistados, assim como as falas dos professores 
supervisores da escola, apontam fatores positivos das contribuições do 
PIBID na formação dos futuros profissionais da educação e na promoção de 
uma aprendizagem significativa e dinâmica. No que concerne aos impactos 
do programa, verificam-se os seguintes resultados: a) experiência como 
professor atuante e reflexivo, elaborando e executando aulas diferenciadas 
e ricas em atividades e quebrando a rotina nas escolas; b) estímulo aos 
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professores regentes para a elaboração de aulas expositivas; c) aquisição 
e confecção de materiais pedagógicos; d) reativação e movimentação de 
bibliotecas e obras literárias; e) culminâncias para toda a comunidade 
escolar; e f) participação dos bolsistas em congressos e apresentação de 
trabalhos científicos nestes.

Por fim, assinala-se que a atuação do PIBID nas escolas contribuiu 
também para a formação continuada não só dos bolsistas como 
também dos professores supervisores, uma vez que todos participaram 
de congressos, oficinas e encontros pedagógicos, introduzindo uma 
identidade de professor motivador na tentativa de alcançar os objetivos 
do subprojeto. Além disso, as informações sinalizam a necessidade de 
ampliação do programa PIBID no que diz respeito a uma maior quantidade 
de vagas ofertadas e de escolas parceiras, enfatizando a criação de projetos 
que possibilitem a interação entre teoria e prática.
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A MULTIMODALIDADE LITERÁRIA E O FORTALECIMENTO DA 
IDENTIDADE EM TURMAS DE EJA

Marcos Neves Fonseca (Ufac)
Prof. dr. João Carlos de Souza Ribeiro (Ufac)

Resumo: A importância do trabalho envolvendo a multimodalidade 
literária está relacionada a um dos grandes objetivos do ensino da língua 
portuguesa: melhorar a capacidade de ler e compreender o mundo, o qual 
nos desafia constantemente por meio da sua diversidade de textos. Logo, 
o segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com sua clientela tão 
voltada ao elemento prático de cada disciplina, é campo fértil para esse 
tipo de atividade. Os poucos livros didáticos recebidos pelos professores 
durante o ano letivo tentam abordar de forma diversificada os gêneros 
textuais, mas acabam propondo análises e produções distantes das 
exigências multimodais que o cotidiano impõe ao aluno. É potencial 
a necessidade de a escola proporcionar um letramento digital, a fim 
de tornar o sujeito mais autônomo em relação às novas tecnologias e, 
também, promover um desenvolvimento do senso crítico para que exerça 
o papel de agente na construção de sua história.

Palavras-chave: Ensino. Literatura. Multimodalidade e identidade.

Abstract: The importance of the work involving the multimodality is 
related to one of the major goals of the teaching of portuguese language: 
improve the ability to read and comprehend the world, which challenges 
us constantly through their diversity of texts. Soon, the EJA segment, with 
its clientele so devoted to the practical element of each discipline, is fertile 
field for this type of activity. The few textbooks received by teachers during 
the school year trying to address diverse form the text genres, but end up 
proposing analysis and distant productions of multimodal requirements 
that the daily life imposes on the student. Is the potential need for the 
school to provide a digital literacy in order to make the subject more in 
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relation to new technologies, and promote the development of critical 
thinking to who performs the role of agent in the construction of its history.

Keywords: Teaching. Literature. Multimodality and identity.

INTRODUÇÃO

A escola, em sua proposta de trabalho, nunca deve prescindir de 
analisar os anseios e disposições que o alunado apresenta, pois a própria 
missão transformadora da instituição depende dessa análise minuciosa. 
Apesar de sabedores da missão de estabelecer um diálogo entre aluno e 
prática educativa, nossos centros de ensino insistem em postergar esse 
dialogismo e ainda tomam para si o protagonismo do processo de ensino 
e aprendizagem.

Não cabe à escola meramente reaproveitar as experiências do 
educando para, a partir daí, exercer a sua prática educativa. Mas é seu 
papel, enquanto instituição, valorizar o conhecimento de mundo do aluno 
como mecanismo fundamental no aprendizado de novas habilidades. 
Portanto, considerar o indivíduo não mais como uma página em branco, 
mas como um somatório de experiências significativas extrapola a missão 
de reaproveitar, secundária, e determina a prática de construir, primária. 
Construir uma relação primordial para que o sujeito aprenda de forma 
mais significativa.

Nesse contexto, as turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
representam um lado peculiar do nosso sistema de ensino em virtude do 
aspecto diversificado relacionado à idade e à formação cultural de seus 
educandos. Esses elementos constituem um desafio para a escola, pois esta 
deve promover não somente um significativo letramento escolar, diante 
de mídias que se oferecem como ferramentas preciosas de inclusão, mas 
também o engajamento do indivíduo em práticas sociais que fortaleçam 
a sua identidade.
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O que se percebe no aluno é a necessidade latente de exercer o 
protagonismo da própria prática educativa. No caso da EJA, do adolescente 
ao idoso, todos dotados de uma gama de experiências, que ficam estanques 
devido às práticas pouco motivadoras exercidas nas escolas.

Se voltarmos a reflexão para o campo da linguagem, o problema se torna 
ainda maior: textos que não retratam o cotidiano do aluno, interpretações 
vagas de cunho meramente gramatical, professores sonhando em formar 
leitores, o que eles nunca foram. O abismo entre teoria e prática provoca, 
além da dicotomia entre língua e fala, a sacralização do texto literário 
diante do universo de experiências do aluno.

Por conseguinte, é fundamental que o trabalho com a linguagem 
literária se aproprie da multimodalidade para, a partir do cotidiano do 
aluno, promover uma maior compreensão deste no que se refere ao 
processo de construção dos sentidos textuais. Tal processo subverte 
alguns modelos tradicionais: o texto parte da realidade do educando, não 
o contrário; o papel de protagonista na construção dos sentidos é do aluno, 
não mais do professor. O sujeito se relaciona melhor com um processo 
no qual ele é levado a ser artífice na construção do conhecimento. Essa 
questão tem se mostrado concomitante no combate à evasão escolar, a 
qual nesse segmento atinge índices alarmantes.

CARACTERÍSTICAS PECULIARES DOS ALUNOS DA EJA

Os saberes já adquiridos representam um aspecto fundamental no 
processo de aquisição de novos saberes. Assim, tornou-se fundamental 
a análise dos conhecimentos que nascem das experiências de vida dos 
alunos: o saber sensível e o saber cotidiano. O primeiro preconiza o saber do 
corpo, originado na relação com o mundo e fundamentado na percepção 
das coisas, caracterizado pela filosofia como um saber pré-reflexivo com 
forte determinação dos sentidos. O segundo é o saber cotidiano, que 
não é somente utilitário, mas pode se configurar em uma espécie de 
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conhecimento que requer um afastamento (CADERNO EJA, 2006, p. 25). 
Sobre a articulação desses saberes, Miguel Arroyo (2000, p. 18) enfoca os 
segredos e as artes de ofício de mestre enfatizando que “Educar incorpora 
as marcas de um ofício e de uma arte, aprendida no diálogo de gerações. 
Isso expressa as pluralidades dos saberes que informam a prática docente”. 
Logo, a qualidade na educação tão almejada não pode ser alcançada sem 
levarmos em conta as práticas sociais norteadoras dos sujeitos.

Jovens e adultos buscam na escola mais do que conteúdos prontos 
e de fácil assimilação. Como agentes, almejam uma chance por meio do 
conhecimento, para se sentirem ativos, participativos e para crescer social 
e culturalmente. Com históricos diferentes nos detalhes, mas semelhantes 
nos elementos excludentes, os educandos do segmento veem na escola 
um novo encontro com a autoria de seus destinos, uma forma de ascensão 
social, e esperam que o aparelho educacional forneça as ferramentas 
necessárias para tal mudança de destino. Laurenice Frazão Guedes aborda 
a historicidade desses indivíduos tão ricos de experiências:

Trazem a marca da exclusão social, mas são sujeitos 
do tempo presente e do tempo futuro, formados pelas 
memórias que os constituem enquanto seres temporais. 
São, ainda, excluídos do sistema de ensino, e apresentam 
em geral um tempo maior de escolaridade devido a 
repetências acumuladas e interrupções na vida escolar. 
Muitos nunca foram à escola ou dela tiveram que se 
afastar, quando crianças, em função da entrada precoce 
no mercado de trabalho, ou mesmo por falta de escolas. 
Jovens e adultos que quando retornam à escola o 
fazem guiados pelo desejo de melhorar de vida ou por 
exigências ligadas ao mundo do trabalho. São sujeitos de 
direitos, trabalhadores que participam concretamente 
da garantia de sobrevivência do grupo familiar ao qual 
pertencem. (2009).

Nos centros urbanos, são encontradas em salas da EJA as diferentes 
raízes culturais formadoras da pluralidade nacional. Os alunos possuem 



PIBID, políticas públicas E ensino de Língua Portuguesa  | 114

sumário

a cultura popular do fazer que se aprende fazendo e vendo fazer. E é 
justamente essa pluralidade de experiências que deve ser administrada 
pela escola e transformada no principal elemento motivador de 
discussões operadas por cidadãos conscientes de sua importância para 
a construção dos saberes. Exige-se do professor uma atitude mediadora 
no processo educativo, sabedor de seu papel não mais centralizador, 
mas facilitador de diálogos.

De acordo com o Plano Nacional de Educação (2000, p. 81),

[...] não basta ensinar a ler e escrever. Para inserir a 
população no exercício [pleno] da cidadania, melhorar sua 
qualidade de vida e de fruição no tempo livre, e ampliar 
suas oportunidades no mercado de trabalho, a educação de 
jovens e adultos deve compreender no mínimo, a oferta de 
uma equivalência [às] oito [séries] do ensino fundamental.

A vivência acadêmica se harmoniza com as outras práticas sociais, 
provocando um ambiente de diferenças necessárias à construção da 
cidadania. Significa reconhecer que não só a vivência do aluno incorporada 
ao processo educativo o torna mais relevante, mas também como o 
próprio processo terá influência no conjunto de aquisições significativas 
do educando. Conforme estabelece Miguel Arroyo:

Essas diferenças podem ser uma riqueza para o fazer 
educativo. Quando os interlocutores falam de coisas 
diferentes, o diálogo possível. Quando só os mestres 
[têm] o que falar não passa de um monólogo. Os jovens 
e adultos carregam as condições de pensar sua educação 
como diálogo. Se toda educação exige uma deferência 
pelos interlocutores, mestres e alunos(as), quando esses 
interlocutores são jovens e adultos carregados de tensas 
vivências, essa deferência deverá ter um significado 
educativo especial. (2006, p. 35).

Nesse contexto, a multimodalidade em gêneros como a poesia, a 
canção e a fotografia serviria de elemento discursivo e potencializador 
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na construção da identidade do indivíduo, uma vez que agrega a 
subjetividade relacional à cognição coletiva. Todavia, esses gêneros, 
apesar das inovações curriculares e da rica literatura teórica, vêm sendo 
reduzidos a meras situações de análise estrutural. Irandé Antunes 
(2013, p. 22) afirma sobre isso, ponderando que “o trabalho de mera 
identificação de informações objetivas e superficiais ainda persiste, 
principalmente nas atividades de autoria dos professores”. Já Walter 
Benjamin (1992, p.188) sacramenta: “A língua nunca dá meros signos”.

LER, INTERPRETAR E INTERAGIR

A leitura se configura numa prática social constituída de sujeitos aptos 
a interagir no mundo e nele exercer o papel de cidadãos. Esse conceito 
subverte a ideia de que ler seja um mero trabalho de decodificação e 
repetição de conhecimentos pré-estabelecidos, favorecendo apenas 
uma ação mecânica. Um bom texto exige visão crítica, mobilização de 
conhecimentos prévios para preencher as lacunas textuais e, assim, 
possibilitar ao leitor não somente perceber as intenções do autor e 
o sentido global do texto, mas também compreender o mundo e seu 
semelhante. Sobre a dinâmica da leitura, Jean Foucambert afirma:

Aprende-se a ler com textos [...] que funcionem realmente 
para leitores; aprende-se a ler lendo textos que não se 
sabe ler, mas de cuja leitura se tem necessidade. Ler é 
uma negociação entre o conhecido, que está em nossa 
cabeça, e o desconhecido, que está no papel; entre o que 
está atrás e o que está diante dos olhos. (1994, p. 37-38).

Ainda segundo o autor, a leitura implica mais do que uma resposta 
cognitiva, é uma resposta social. Para Luiz Antonio Marcuschi, “ler é um ato 
de produção e apropriação de sentido que nunca é definitivo e completo”. 
E completa: “o leitor não é sujeito consciente e dono do texto, mas ele se 
acha inserido na realidade social e tem de operar sobre conteúdos e contextos 
socioculturais com os quais lida constantemente” (MARCUSCHI, 2008, p. 228).
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Concomitante ao processo de leitura e de interpretação é o da 
compreensão textual. Entretanto, compreender não é o mesmo que 
interpretar. Enquanto este se relaciona a elementos mais perceptíveis, 
aquele requer uma série de associações e inferências para ser concretizado. 
A compreensão é construída na tênue relação entre o que pretendeu o 
autor e o que é capaz de inferir o leitor. Sendo assim, como já foi dito, não 
é um simples ato de identificação de informações, mas uma construção de 
sentidos com base em atividades inferenciais (MARCUSCHI, 2008, p. 23).

Um dos desafios no ensino da linguagem é a admissão da língua 
como estrutura, uso e sentido. No momento em que se criou a dicotomia 
entre língua e fala, distanciaram-se dois elementos que se completam. 
Igualmente numa relação de completude está o ler, o compreender e o 
interagir. Do mundo da leitura à leitura do mundo, o trajeto se cumpre 
sempre, refazendo-se, inclusive, por um vice-versa que transforma a 
leitura em prática circular e infinita (LAJOLO, 1994, p. 7).

O que se determina com essa ação é mais do que indagar o que o 
autor quis dizer no nível textual, mas o que foi dito no contexto de 
interação entre o leitor, o texto e o universo de experiências adquiridas 
e retratadas nos discursos de todos os agentes. É um papel desafiador 
na construção do leitor o de levá-lo à compreensão de que não há um 
único agente no processo de compreensão textual, mas sim discursos 
igualmente importantes que se cruzam na produção de sentidos.

Querer ampliar a atuação do texto literário como mero apanhado 
de estruturas e pistas históricas que refutam o papel plurissignificativo 
da linguagem para elemento fundamental na formação do leitor crítico é 
devolver ao texto a sua função primeira: reconstruir os saberes adquiridos 
e inquietar homem.

Destacar o papel transformador do texto literário não significa atribuir-
lhe um caráter meramente utilitarista, que prima por fornecer respostas 
ao sujeito para que assim se adeque melhor às demandas sociais. A autora 
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sugere uma visão mais ampla sobre o papel de cada agente na construção 
de sentidos e, por conseguinte, na reconstrução do leitor. Em consonância 
à presente reflexão, Harold Bloom afirma ser uma das funções da leitura 
preparar para uma transformação, e a transformação final tem caráter 
universal. O leitor deve procurar algo que lhe diga respeito e que possa 
servir de base à avaliação e à reflexão (2001, p. 17-25).

Jean Marie Goulemot conclui que, popular ou letrada, a leitura é 
sempre produção de sentido [...] Ler será, portanto, fazer emergir a 
biblioteca vivida, quer dizer, a memória de leituras anteriores e de dados 
culturais (2002, p. 107-113). Em uma relação interacional e dialógica, o 
sujeito se apropria de instrumentos linguísticos para, no meio social, 
exercer com autossuficiência o protagonismo da própria história.

O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE

O trabalho com análise textual preconiza o estudo sobre a formação 
identitária do sujeito, o qual terá, nesse contexto de análise, a oportunidade 
de compreender e fortalecer o sentimento de pertença, associado não só 
aos traços culturais, mas também às relações de poder, que se estabelecem 
no campo político do qual fazem parte todos os sujeitos. Sendo assim, 
é possível compreender a identidade como um processo de construção 
social, dotado de fontes de significados e de experiências.

É importante também analisarmos que a identidade desse indivíduo 
passa por constantes processos de fragmentação. Sobre isso, Émile 
Benveniste (2006, p. 25) declara que “a consciência de si mesmo só é 
possível se experimentada por contraste. Eu não emprego o eu a não ser 
dirigindo-me a alguém que será na minha alocução um tu”.

Stuart Hall (2004, p. 28), sobre a fragmentação na construção da 
identidade, diz: “O sujeito do iluminismo, visto como tendo uma identidade 
fixa e estável, foi descartado, resultando nas identidades abertas, 
contraditórias, inacabadas, fragmentadas, do sujeito pós-moderno”.
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Segundo Antônio Candido, a literatura aparece claramente como 
manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há 
povo e homem que possam viver sem ela (CÂNDIDO, 2002). A arte literária 
como manifestação da subjetividade do homem e do contexto social, 
político e histórico acaba canalizando esse processo dialógico de formação 
da identidade. Portanto, o trabalho de compreensão textual será infrutífero 
se não considerar a relação concomitante entre a ideologia presente nos 
textos e a ideologia dos indivíduos envolvidos no processo. No ambiente 
da EJA, essa relação se intensifica por possuir uma clientela dotada de 
uma gama de experiências sociais, afetivas, políticas e culturais que muitas 
vezes são pouco aproveitadas pela escola. Logo, o aproveitamento dessas 
potencialidades discursivas durante o trabalho com o texto é fundamental 
para tornar o processo de leitura e interpretação mais significativo. De 
acordo com Paulo Freire:

Em um processo que envolve uma compreensão [crítica] 
do ato de ler, que não se esgota na decodificação pura 
da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se 
antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do 
mundo precede a leitura da palavra, [daí] que a posterior 
leitura desta não possa prescindir da continuidade da 
leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem 
dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada 
por sua leitura [crítica] implica a percepção das relações 
entre o texto e o contexto. (FREIRE, 1986, p. 11).

Nessa perspectiva, temos um aluno com necessidades específicas: ser 
agente de sua prática educativa e ter sua identidade respeitada e, por isso, 
trabalhada em tal prática.

OS MULTILETRAMENTOS E A MULTIMODALIDADE

O leitor moderno deve ser capaz de compreender e interagir com os 
vários mecanismos utilizados pela linguagem para expor seus discursos. 
O  videoclipe de um poema, por exemplo, não se limita ao código verbal, 
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extrapola para uma sucessão de imagens e sons que aumentarão o seu 
alcance significativo. Esse fenômeno multimodal vem acompanhando 
a textualidade desde as antigas iluminuras medievais, que, mais do que 
simplesmente ilustrar os clássicos copilados, abrangiam o teor significativo 
de seus textos. O processo de letramento deve alcançar essa relação entre 
elementos verbais e não verbais, entre as estruturas internas do texto e o 
seu valor contextual. 

Os textos multimodais “são textos especialmente construídos que 
revelam as nossas relações com a sociedade representada” (DIONISIO, 
2006, p. 125). Angela Paiva Dionisio, em sua análise do homem com as 
novas tecnologias, vai mais além e propõe uma revisão do conceito 
de letramento, usando o termo “multiletramentos” para designar a 
capacidade de atribuir sentido a mensagens multimodais. Para a autora, 
(2006, p. 131), uma pessoa letrada deve ser uma “pessoa capaz de atribuir 
sentidos a mensagens de múltiplas fontes de linguagens”. Dessa forma, 
defende um letramento plural, que contemple o letramento imagético 
(signo visual) e o letramento da escrita (signo verbal).

Imaginar tamanho contexto de interação como elemento constante 
na comunicação moderna nos leva à reflexão sobre qual seria o papel da 
escola nesse contexto: protagonizar a inserção dos meios nas práticas 
educacionais ou repudiar sua utilização no ambiente escolar? A resposta 
está clara na afirmação de Roxane Helena Rodrigues Rojo (2008, p. 57):

Um dos papéis importantes da escola [...] no mundo 
contemporâneo é o de estabelecer a relação, 
permeabilidade entre as culturas e letramentos 
locais/globais dos alunos e a cultura valorizada que 
nela circula ou pode vir a circular. Esse talvez seja, 
inclusive, um caminho para a superação do insucesso e 
da exclusão escolar.

É necessário também destacar a importância do professor neste novo 
mundo informacional. Foi o impasse abordado na conferência A Formação 
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do Leitor no Século XXI, realizada no campus da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN):

Professores de ensino fundamental e médio vivem em 
todo mundo talvez o maior desafio da sua história: formar 
leitores em uma sociedade que sofreu a mudança drástica 
da cultura impressa para a digital e do paradigma de 
leitura para o de navegação. Como a escola pode formar 
leitores nessa contemporaneidade, quando impera uma 
cultura à qual os professores aderem como emigrantes, 
enquanto os alunos são os nativos?

Tal desafio será vencido mediante a compreensão do professor 
enquanto colaborador desse processo, que estabelecerá em sua práxis 
a relação consensual de depuração informacional, pois, se na facilidade 
técnica o aluno se constitui um nativo das tecnologias de informação e 
comunicação (TIC), na depuração de todas essas informações o professor 
é peça fundamental na otimização dessas ferramentas. Nessa perspectiva, 
afirmam Marluce Torquato Lima Gonçalves e João Batista Carvalho Nunes 
(2006, p. 4):

[...] a formação de educadores é essencial para responder 
aos desafios da integração das TIC aos processos 
educacionais, visando melhoria da qualidade do ensino 
público. Ela precisa levar em consideração o uso das 
TIC como elemento auxiliar na socialização do saber 
pedagógico, a fim de incorporar esses elementos na 
prática docente.

É preciso que nos apropriemos dos instrumentos de transmissão de 
valores e questionamentos e de seus recursos para tornarmos o estudo da 
língua mais diverso, porque seu uso é diverso. No entanto, teimamos em 
nos ater à palavra escrita e à escrita com limitações. Limitada é nossa visão 
ao não percebermos que nosso lugar seguro, textos enfadonhos e análises 
meramente estruturais, nunca foi seguro para nós e muito menos para o 
público-alvo de nossas ações: a sociedade.
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[…] há mudanças em curso nos modos de ler, embora 
o leitor virtual esteja numa transição [entre] o modo 
escrita e o modo imagem […], novos gêneros e práticas 
vêm sendo incorporados […] e […] a atuação da escola 
ainda é tímida, focalizando apenas [na] digitação/
elaboração de trabalhos e atividades de pesquisa 
entendidas apenas como busca de informação na 
Internet […] (ARAÚJO p. 264).

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Poucos fenômenos causam mais espanto em quem trabalha com 
literatura e análise textual do que constatar que nossas escolas estão 
iletradas – com o perdão da palavra –, que nossas instituições esqueceram 
a prática social da linguagem. Um lugar onde o superficial é tido como 
modelo e aquilo que nos levaria ao ativismo linguístico, à vivência dos que 
contemplam o reino das palavras e nele penetram, é jogado ao relento das 
bibliotecas vazias e empoeiradas.

Não podemos abrir mão dos instrumentos modernos e plurimodais: 
muros, vídeos, adesivos, fotos e paredes escolares. Tudo pode servir 
de meio para o fazer poético, para a denúncia social e para a também 
necessária efusão lírica. A linguagem sempre foi dinâmica, e suas 
representações eclodem esse dinamismo; cabe à escola desinventar a 
estaticidade de um estudo limitado e limitante.
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PRODUÇÃO E PERSPECTIVAS DE (RE)VER OS RECURSOS 
LINGUÍSTICOS: POSSIBILIDADES TEXTUAIS

Daniela Trotta Tavares (UERJ)
Diana Almeida de Sousa Andrade (UERJ)

Miriam Durante Pacheco (UERJ)

Resumo: Este trabalho tem por objetivo discutir uma perspectiva para 
o ensino de língua portuguesa na produção textual. O estudo volta-se 
para uma abordagem funcionalista da língua, apresentando formas de 
interações discursivas nas relações de comunicação. A proposta é trabalhar 
as atuações comunicativas como parte das condições de produção dos 
alunos, abordando a prática em conjunto com a leitura e a escrita a partir 
da análise do livro História de amor, de Regina Coeli Rennó. Justifica-se 
a escolha do livro pelo fato de se constituir uma narrativa ilustrativa, 
oferecendo possibilidades de leitura e de produções textuais que vão 
além do ensino da gramática em sala de aula. O trabalho terá como aporte 
teórico as obras Muito além da gramática e Aula de português, de Irandé 
Antunes, Gramática e interação, de Luiz Carlos Travaglia, e Comunicação 
em prosa moderna, de Othon M. Garcia.

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Funcionalismo linguístico.

Abstract: This communication aims to discuss the perspective for the 
teaching of portuguese language in textual production. The paper then 
turns to a functionalist language approach, presenting forms of discursive 
interactions, within the relations of communication. The proposal is to 
work on the communicative actions as part of the students production 
conditions. Addressing the practice in conjunction with reading and 
writing from an analysis of the book História de amor, from Regina Coeli 
Rennó.  The book’s choice is justified by the fact that it is an illustrative 
narrative, offering possibilities of reading and textual productions, that go 
beyond the teaching of grammar in the classroom. The work will be based 
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on Muito além da gramática and Aula de português, by Irandé Antunes, 
Gramática e interação, by Luiz Carlos Travaglia, and Comunicação em 
prosa moderna, by Othon M. Garcia.

Keywords: Reading. Writing. Linguistic functionalism.

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo discutir as perspectivas de produção 
textual na sala de aula de uma escola estadual do Rio de Janeiro. Considera-se 
essa tarefa difícil, visto que muitas vezes nos deparamos com impossibilidades 
de realizar as atividades devido ao círculo vicioso de justificativas que se 
propaga dentro de algumas instituições públicas. Tendo em vista que ora 
os professores são tidos como culpados por não reconhecerem os perfis 
dos alunos ao preparar material e reavaliar suas práticas, ora os estudantes 
são compreendidos como agentes responsáveis por não desejarem realizar 
as tarefas devido à falta de interesse, nota-se, então, que o PIBID tem 
atuado com um papel fundamental intervindo nesses conflitos, uma vez 
que compreende as dificuldades dos professores e também reconhece a 
necessidade de transformar e adaptar material, conteúdos e práticas de 
acordo com o perfil dos alunos e da comunidade escolar.

O projeto PIBID é uma iniciativa para os licenciandos em formação 
que traz uma preocupação em apresentar como de fato é um ambiente 
escolar. Os futuros professores conseguem entender e ampliar os 
conhecimentos adquiridos dentro da universidade e abordá-los nas 
escolas. Com tal aprendizado, os bolsistas do PIBID são observadores, 
bem como participam da elaboração dos materiais e das aulas 
ministradas, isto é, o bolsista consegue apreender na prática como lidar 
com as matérias que lecionará.

Ao entender que a instituição escolar é a porta principal para 
transformar as crianças e/ou jovens em cidadãos conscientes em potencial, 
capazes de modificar a realidade, que infelizmente ainda é entendida por 
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vezes de forma incoerente, busca-se atingir a conscientização de que é 
preciso trabalhar as noções de escrita e leitura, compreendendo os possíveis 
equívocos e as dificuldades da escola, que não consegue atingir os objetivos 
do trabalho. Muitas são as razões que impedem o avanço de professores 
e alunos, e a maior de todas hoje, na escola, é a superlotação nas salas de 
aula. Os professores reclamam das dificuldades em trabalhar a produção de 
texto tendo de analisar e acompanhar a produção de cada aluno em suas 
particularidades em turmas de cinquenta ou mais. Tendo em vista todas 
as possíveis pedras encontradas no meio do caminho, que impossibilitam 
o caminhar dos docentes e dos discentes, o PIBID age como motivador e 
condutor desse caminhar, sugere outros caminhos e ainda permite as 
subidas e descidas nas pedras mais altas encontradas, ou seja, o projeto 
ajuda o professor a trabalhar a produção de texto, com esses cinquenta ou 
mais alunos, visualizando de perto o que é preciso melhorar em cada texto 
de acordo com cada aluno em questão. Para aqueles que dizem ser o jovem 
o “futuro do país”, há, então, muito por se dizer e aprender. Consideramos 
que a leitura, bem como a escrita, é uma ferramenta eficaz de pensamento 
e conscientização do aprendiz. Lidar com as palavras torna-os capazes 
de reflexão diante da sociedade em que vivemos. Explicar, sobretudo no 
contexto de sala de aula, que a escrita é uma importante ferramenta do 
discurso – trabalhamos com os alunos notícias, discursos, legendas de 
chamadas da mídia. Questionando-nos sobre a possibilidade de trabalhar a 
produção da escrita, observamos que os alunos têm dificuldades extremas, 
que vão desde não saber o que é um texto até discordar da necessidade da 
escrita na sala de aula. Nas questões pertinentes ao ensino, sabemos que 
os aprendizes nem sempre acompanham de imediato as tarefas pedidas em 
sala; por isso, saber lidar e demonstrar que o aprendizado é uma grande 
conquista para o aluno é um bom atrativo.

A ideia neste trabalho é promover a reflexão sobre o estudo da 
leitura e da prática escrita do texto em sala. É de suma importância 
ressaltar o fato de que os alunos quase não têm contato com textos 
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integrais, mas com fragmentos textuais e frases soltas. Propõe-se, então, 
um planejamento consciente que atenda a essa necessidade e ajude 
simultaneamente na formação de opinião desses alunos para uma escrita 
mais clara e consciente. O nosso trabalho também tem a função de 
aumentar o conhecimento de mundo daqueles que estão completamente 
“desinteressados” em aprender, e revigorar o “professor que resiste às 
novas possibilidades”. Afinal, a leitura promove o entendimento, a cultura, 
a reflexão, o conhecimento, o aumento do vocabulário, a melhoria na 
escrita, a diversão, a informação. Possibilitar uma interação maior 
dos aprendizes com o professor e a disciplina em questão é de suma 
importância, por isso o ciclo de debates para a realização da tarefa é algo 
pertinente. Buscamos analisar os efeitos expressivos produzidos pelo uso 
de diferentes recursos linguísticos e desenvolver a habilidade do aluno 
para posicionar-se criticamente diante de um tema, justificando pontos de 
vista de forma coerente, a partir de argumentos claros e objetivos. A ideia 
é de trabalhar a construção dos textos para apresentar aos alunos uma 
base sólida dos requisitos básicos de como se constitui um texto.

ENSINO DE LÍNGUA NA ESCOLA PARCEIRA

Conforme Irandé Antunes, “a escrita varia, na sua forma, em 
decorrência das diferenças de função que se propõe cumprir e, 
consequentemente, em decorrência dos diferentes gêneros em que se 
realiza” (2003). A partir de tal concepção, nosso objetivo é ensinar aos 
alunos a grande importância da escrita, demonstrando que, em cada 
contexto em que se insere, podemos fazer dela usos diferenciados.

Partimos do princípio de que, como educadores, enfrentamos 
muitos obstáculos, tanto para desenvolver nossos projetos quanto para 
compartilhar os conhecimentos com os aprendizes que apresentam 
certas dificuldades. Assim, nossa pesquisa/proposta visa contribuir com 
o desenvolvimento das práticas tanto de leitura quanto de escrita. Por 
vezes, nós, como professores, não temos tempo suficiente para trabalhar 
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a leitura do texto pelos próprios alunos – no sentido mais amplo da 
palavra, esmiuçar as partes do texto na sala de aula – por causa do curto 
espaço que os professores destinam ao trabalho do projeto PIBID em 
suas aulas. Infelizmente, os alunos só conseguem observar uma parte da 
tarefa, e, diríamos, sinalizada apenas pela leitura do professor, o que pode 
prejudicar a visão da tarefa como um todo, reduzindo-a, assim, apenas à 
leitura conduzida pelos licenciandos.

Toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada 
tanto pelo fato de que procede de alguém como pelo fato 
de que se dirige para alguém. [...] a palavra é uma espécie 
de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia 
sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre 
o meu interlocutor. A palavra é o território comum do 
locutor e do interlocutor. (BAKHTIN, 1995, p.).

Considera-se o ato comunicativo que forma uma unidade de sentido 
um texto, com o enfoque tanto no oral como no escrito, uma vez que 
a oralidade e a escrita são as duas modalidades mediante as quais a 
língua se realiza. Assim, propomos situar para o aprendiz que trabalhar 
a palavra é muito mais do que saber construir um parágrafo. Temos 
que demonstrar que as escolhas estruturais, semânticas e sintáticas 
estabelecem, na composição textual, sentidos específicos, que são 
trocados por meio dos textos.

Os equívocos e as pedras no meio do caminho, como bem menciona 
Antunes (2007), fazem pensar e repensar as práticas de se ensinar a 
língua. Muitos são os casos de professores que “quebram a cabeça” para 
tentar fazer o aluno saber e dominar tudo sobre a gramática (conceitos e 
definições) da língua, mas será mesmo que isso é ensinar a língua? Será 
que é mesmo a gramática (nomenclatura) o que o professor tanto almeja 
ensinar? Acredita-se que língua e gramática são indissociáveis, e de fato 
são. Claro que nem todos dominam todas as normas gramaticais existentes 
na língua, é evidente. Então, será mesmo importante preocupar-se tanto 
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com o ensino de normas gramaticais? Elas estão presentes em todos os 
textos orais e escritos. Entretanto, ressaltando que essa preocupação deve 
estar associada ao trabalho textual, verifica-se a importância das normas 
na construção do sentido específico de um texto. Levar os estudantes a 
pensar como essa gramática se apresenta em diversas produções escritas, 
nas combinações de uns termos com outros, é fundamental, pois os 
alunos já estão cansados da prática de se encher o quadro com normas 
e classificações que não lhes oferecem instrumentos para melhorar seu 
desempenho na escrita de textos.

Outro equívoco dos professores é apresentar somente os gêneros e 
tipos textuais e acreditar que está trabalhando texto. Se os alunos não 
possuem contato direto e gradual com a leitura desses textos apresentados, 
o trabalho é em vão, visto que é por meio da leitura contínua que se 
observa o mínimo, os detalhes, que se esmiúça o texto e se compreende a 
leitura por detrás da leitura:

A leitura e a análise de textos ganham relevância na 
perspectiva do que ora se discute. Não são as frases 
soltas nem as listas de palavras que vão promover o 
desenvolvimento de uma competência comunicativa, 
a qual se desdobra, naturalmente, numa competência 
gramatical, numa competência lexical, numa 
competência textual e discursiva. De tanto ver nos 
textos coisas bem escritas, bem ditas (benditos textos!) 
e de tanto analisá-las, discutir sobre elas, acabamos 
por incorporar – pelo menos como parâmetros - esses 
padrões. Que o foco do ensino seja a reflexão linguística, 
o pensar sobre a linguagem; centrados na dimensão 
discursiva e interacional da língua. Daí que, como se tem 
dito, o texto não é uma opção entre outras. É a opção. 
(ANTUNES, 2007, p.).

Partindo do que Antunes (2007) nos diz acerca da importância de se 
conviver com a produção textual dentro da “concepção interacionista, 
funcional e discursiva da língua”, (ANTUNES, 2003, p.), foi possível pensar, 
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estudar e propor um trabalho que realmente atingisse o estudo textual 
da gramática da língua portuguesa na execução, na apresentação e 
diretamente na produção textual do aluno. Como bem nos sugere Luiz 
Carlos Travaglia:

A proposta é também trabalhar a gramática numa 
perspectiva formal mais ampla, na dimensão do 
funcionamento textual-discursivo dos elementos da língua, 
uma vez que a língua funciona em textos que atuam em 
situações especificas de interação comunicativa e não em 
palavras e frases isoladas e abstraídas de qualquer situação 
ou contexto de comunicação. (2009).

REALIZAÇÃO DO TRABALHO

Quando nascemos, somos expostos a um mundo de possíveis leituras, 
que nos obriga a compreender e a desenvolver a nossa língua de acordo 
com o decorrer do tempo. Essa prática de estar a todo o momento lendo e 
interpretando o mundo e de adquirir distintas estruturas lexicais e gramaticais 
complexas da língua nos proporciona pensar, refletir e ser agente desse 
processo discursivo tanto oral quanto escrito. Por essa razão, procuramos 
fazer dialogar, nesse trabalho, a leitura com a escrita, o texto verbal com 
o não verbal, a fim de abordar toda a complexidade da língua vinculada à 
produção de textos dos alunos, o que se deu de forma oral e escrita.

O trabalho, pensado e desenvolvido no âmbito do projeto PIBID, foi 
realizado com alunos do 1o ano do ensino médio num dos colégios estaduais 
do Rio de Janeiro. A fim de tomar conhecimento do que os estudantes 
dessa turma em especial entendiam por produção textual, resolvemos 
destacar, como objetivo principal, a elaboração de uma atividade que 
revelasse as dificuldades em ler, interpretar e produzir textos.

Para realizar a atividade, recorremos à descrição da obra História de 
amor, de Regina Coeli Rennó (1992). Fizemos a leitura imagética das páginas 
questionamos, juntamente com os discentes, as características do livro, suas 
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possíveis interpretações, e evidenciamos traços distintivos da transformação 
da leitura visual para a leitura oral (produção da interpretação).

Eis o livro trabalhado (RENNÓ, 1992):
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Analisamos e comentamos as estruturas narrativas visuais 
utilizadas pela autora para provocar as leituras dos alunos, a princípio 
apresentadas no âmbito oral, e deixamos o questionamento sobre se 
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essa produção oral se diferenciaria muito da produção escrita, que 
seria elaborada posteriormente.

Os alunos receberam bem o material e a proposta, uma vez que essa 
atividade visava também estimular o desejo e a criatividade dos discentes 
por meio da prática da leitura e da escrita. A proposta que elaboramos como 
atividade inicial funcionou como uma espécie de “avaliação diagnóstica”, 
dando-nos conhecimento de que tipos de interferências imediatas seriam 
necessárias para trabalhar posteriormente os conteúdos relevantes sobre 
produção textual. Entendemos que o trabalho com produção de textos 
não se dá de forma rápida, mas trata-se de um processo contínuo de 
longo prazo, que parte do todo, esmiuçando e analisando a integração e a 
“desmontagem” do texto.  

Por essa razão, nosso trabalho tem por finalidade proporcionar aos 
alunos o estímulo, a criatividade e a reflexão crítica sobre o texto. E, 
para a formação de um bom leitor/escritor, é necessário compreender 
as funções comunicativas do texto, bem como pensar e refletir sobre os 
aspectos da textualidade.

Realizamos a exposição de outros exemplos de textos verbais e não 
verbais e verificamos que os alunos já compreendiam muito bem as 
diferenças entre eles. Em seguida, disponibilizamos a mesma obra literária 
inicialmente trabalhada, História de amor, de Rennó (1992), para que 
realizassem uma leitura silenciosa e individual e depois compartilhassem e 
discutissem os detalhes das interpretações que surgiram, fazendo reflexões 
acerca do conteúdo. Ao mesmo tempo, fomos conduzindo as indagações 
sobre a compreensão do texto, dos detalhes, das cores, das margens, 
dos traços, de certos objetos, entre outros. Os discursos orais que foram 
surgindo foram muito ricos em argumentos e observações. Assim, feita 
toda a discussão oral, partimos, por fim, para a proposta de uma versão 
escrita da interpretação pessoal dos alunos, que de imediato ofereceram 
resistência. Notamos que muitos sentiram dificuldades ao tentar passar 
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toda a riqueza da produção oral para a escrita, o que tornou nosso 
trabalho bastante produtivo, visto que este a princípio tinha o objetivo 
de diagnosticar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o texto 
e a sua produção. Agora, além de salientar com clareza que elementos 
trabalhar em sala como prioridade, teremos como atividade contínua o 
prazer de refletir e de estudar práticas importantes na produção escrita.

E foi por meio do PIBID que saímos da teoria de todas as obras até aqui 
lidas para estar de fato na prática, o que é difícil, mas possível. E, como 
ainda nos diz Antunes (2007, p.), “só se aprende a escrever, escrevendo”, e 
é escrevendo sempre que se perde o medo de “errar”.

PRODUÇÕES TEXTUAIS DOS ALUNOS

Seguindo o objetivo da atividade como diagnóstico, analisamos 
as produções dos alunos e as utilizamos para discutir e expor alguns 
conteúdos, como texto, parágrafo, tipo e gênero textuais, ressaltando 
como cada aluno compreende determinado conteúdo e como o põe em 
prática durante sua escritura. Observamos e discutimos que alguns textos 
foram construídos apenas com um parágrafo, enquanto outros tinham 
mais de dois, e quais perdas e ganhos as escolhas para a estrutura do texto 
poderiam levar para a compreensão do conteúdo deste por parte do leitor.
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Sem pretender utilizar o material como pretexto para a leitura, a 
ideia ampliou-se na tentativa de promover a reflexão e aumentar os 
conhecimentos dos alunos, a fim de auxiliá-los na descoberta de suas 
distintas competências. Além de expandir as diversas formas de que a 
linguagem pode ser trabalhada, com o objetivo de estimular os alunos 
à ação da escrita/leitura, partimos do que Evanildo Bechara nos diz: 
“O ensino linguístico na escola deverá partir da atividade oral, pois que 
constitui a base para a aquisição ideal de quase todas as competências 
linguísticas.” (2006, p. 46).

Embora possa não parecer à primeira vista, obtivemos bons 
resultados em nossa tentativa de fazer com que os alunos escrevessem, 
produzissem textos. Não é uma tarefa fácil solicitar a escrita de 
estudantes que chegaram ao ensino médio sem essa prática construída. 
Por isso nossa satisfação em relação às respostas de cada um deles ao 
trabalho desenvolvido: uns mais econômicos e tímidos na produção de 
seus textos, outros mais à vontade, tentando ampliar mais a sua escrita, 
como nos exemplares que agora apresentamos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prática de estabelecer o contato com os textos proporciona a 
aproximação dos alunos tanto com a leitura quanto com a escrita. É 
preciso que o aluno entenda a importância social da escrita e de seu 
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próprio empoderamento quando se torna senhor de sua palavra, sendo 
capaz de ler todo e qualquer gênero fora da escola. Na sala de aula, a ideia 
é que possamos entender e produzir textos não para a escola, mas para a 
vida, para o mundo, tornando viável a exploração do texto em sala de aula 
como maneira eficiente de ensinar a língua portuguesa.

Apesar das dificuldades encontradas pelos alunos para produzir o 
texto escrito, percebemos que a atividade foi animadora, visto que todos 
participaram e, mesmo não tendo familiaridade com a prática da escrita, 
deram o melhor de si, além de termos proporcionado um momento que 
só existia antes em dias de provas.

Conforme a proposta inicial de analisar todas as produções escritas 
dos alunos, realizamos juntamente com a professora titular da turma 
um programa dos conteúdos a serem trabalhados como prioridades 
nas oficinas de produção de texto que estavam tendo início no colégio. 
Verificamos que os alunos precisavam de noções sobre os elementos que 
compõem o corpo do texto e a sua organização estrutural. Baseando-
nos nas avaliações dos textos produzidos, iniciamos um trabalho de 
observação para agregar possíveis temas e obras literárias que fossem 
pertinentes ao perfil da turma e, consequentemente, realizar de forma 
gradativa o hábito da leitura e da escrita. É importante declarar que 
sabemos que a efetivação dessa nova concepção de ensino de língua 
não se dará de forma fácil e rápida. Entretanto, confiamos também 
que a parceria feita entre o colégio de atuação e a instituição de 
ensino que oferece o projeto, bem como a relação de cumplicidade 
entre professores titulares, bolsistas e professores coordenadores, 
oferecerá trocas de saberes e experiências ricas para ambas as 
partes, além de atingir o ponto que consideramos mais importante 
no desenvolvimento educacional: o aluno, por sua vez, deixa de ser 
o sujeito passivo do processo e passa a ser ativo e participativo, bem 
como autor e compositor na vida.
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O programa PIBID como um caminho para os alunos de licenciatura 
permite apreender da melhor maneira como ministrar os conteúdos, 
enfrentar as dificuldades e exercitar os conhecimentos acadêmicos. A 
experiência dos alunos que participam como bolsistas é uma via de mão 
dupla, uma vez que ajuda na oportunidade de adquirir mais conhecimentos 
e não os restringe a ficar na teoria, isto é, eles conseguem entender a 
área de atuação na prática. Nessa troca, ganham alunos, professores, 
coordenadores e bolsistas. O PIBID tem caráter determinante na escolha 
profissional dos bolsistas, visto que estes, ao atuar direta e efetivamente 
nas instituições de ensino, percebem se sua escolha de fato é a correta e a 
em que desejam realmente atuar, além de oferecer experiências e saberes 
fundamentais na formação.
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O TEXTO ARGUMENTATIVO DO ESTUDANTE DE PERIFERIA COMO 
DEFLAGRADOR DO MODELO DE ENSINO DE PRODUÇÃO TEXTUAL

Silvia Adélia Henrique Guimarães (UERJ).

Resumo: A partir da concepção da cultura letrada como uma forma 
de inserção social, a descrição de textos do aluno de periferia pode 
apresentar-se como forma de reflexão sobre práticas de ensino. Com 
vistas a pesquisar que modelo de ensino a construção textual desses 
alunos revela, procedi à análise de dez redações referentes ao 9o ano 
de uma periferia da Zona Norte do Rio de Janeiro. Pautada nos estudos 
de referenciação da linguística textual (KOCH, 1999) e embasada na 
reconstituição histórica do ensino formal da língua portuguesa (FARACO, 
2015), a análise apontou para textos com aspectos de encadeamento 
anafórico, em nível discursivo, aquém do proposto para a série/idade dos 
alunos, prejudicando o projeto argumentativo dos produtores e revelando 
a escassez do repertório lexical destes. Tais resultados reforçam que ler/
escrever precisa ser ensinado como processo, além de poderem auxiliar a 
reflexão didático-metodológica dos professores de língua(gens).

Palavras-chave: Alunos de periferia. Referenciação. Texto argumentativo.

Abstract: From the conception of lettered culture as a way of social inclusion, 
the description of essays from periphery students can present itself as a 
way of reflection about teaching methods. In order to research what kind of 
educational model these students’ texts construction reveal, I’ve proceeded 
to the analysis of ten essays made by ninth year students from a periphery 
located in the Northern Zone of Rio de Janeiro. Guided by the studies of text 
linguistics’ referral (KOCH, 1999) and based on the historical reconstitution of 
portuguese language’s formal teaching (FARACO, 2015), the analysis pointed 
out to texts with aspects of anaphoric chain, in discursive level, falling short 
of what’s proposed for the students’ grade/age, impairing the argumentative 
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project of the producers. Furthermore, the result has revealed the lack of 
lexical repertoire of these producers. Such results reinforce that reading/
writing needs to be taught – as a process. Moreover, they can aid the 
methodological-didactic reflection of language teachers.

Keywords: Periphery students. Referral. Argumentative text.

Ora, o que os intelectuais descobriram recentemente 
é que as massas não necessitam deles para saber; 

elas sabem perfeitamente, claramente, muito melhor 
do que eles; e elas o dizem muito bem. Mas existe 

um sistema de poder que barra, proíbe, invalidade 
esse discurso e esse saber. Poder não se encontra 

somente nas instâncias superiores da censura, mas 
que penetra muito profundamente, muito sutilmente 

em toda a trama da sociedade.

(Michel Foucault)

Introdução

A universalização do ensino formal nas últimas décadas tem 
possibilitado o acesso à educação a um grande número de pessoas de 
diferentes classes e regiões do Brasil. Com essa inserção, a escola ganhou 
um novo formato e deparou-se, consequentemente, com novas demandas, 
desde as físicas – como a construção de unidades escolares, o acesso 
e a permanência dos estudantes via transporte e alimentação –, até as 
imateriais – como a formação de professores e a mudança na ideologia 
do acesso (quando responsáveis, por exemplo, não compreendem a 
importância da escola na vida prática de seus filhos).

Essas novas demandas criaram um novo viés de pesquisas científicas, 
as quais passaram a abordar o tema e a se concentrar nessa nova realidade 
(CASSAB, 2001; PAPA, 2008; SOBREIRA, 2010). Trata-se de uma realidade 
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que não só recebe os alunos que se enquadram nos modelos teóricos 
padronizados (já estudados no Brasil nas décadas de 1980 e 1990, por 
exemplo), mas também atende à diversidade sociocultural em meio ao 
ideal planejado.

Conforme defende a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Brasileira (LDB 9394/96), observamos, além dos indígenas e de outras 
minorias inseridas nessa nova realidade escolar, um grupo cada vez mais 
presente na escola: os alunos das periferias1, que, apesar de estarem 
nos grandes centros urbanos, podem também evidenciar necessidades 
específicas em relação ao processo de ensino-aprendizagem – no caso 
deste estudo, necessidades relacionadas à linguagem.

Por considerar a cultura letrada como uma forma de inserção 
social, entendo também que a inserção desse grupo nas escolas levanta 
questões específicas para seu tratamento em nível científico: eles trazem 
a mesma bagagem linguística que os alunos de outras esferas sociais? 
Acessam o mesmo acervo sociocultural? Alcançam os objetivos mínimos 
listados nos Parâmetros Curriculares Nacionais? Questões essas que 
me levaram aos objetivos específicos deste trabalho: “O que o texto 
do aluno de periferia tem a dizer, linguisticamente, sobre a perspectiva 
discursiva do ensino de produção textual?” e “Como as estratégias 
anafóricas evidenciam o ensino da gramática para o desenvolvimento 
discursivo do texto?”.

Pautada nessas perguntas e nesses objetivos, analisei dez produções 
textuais de alunos do 9o ano de uma periferia da Zona Norte do Rio de 
Janeiro. Embasada na linguística do texto, especificamente na teoria da 
referenciação, observei: 1) como esses alunos constroem seu objeto de 
discurso, a partir das retomadas anafóricas; e 2) como o encadeamento 
referencial de seus textos constrói sua argumentatividade.

Para promover a organização do trabalho, o artigo está dividido 
em seções. Em um primeiro momento, trarei um embasamento teórico, 
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seguido de uma contextualização metodológica, para, finalmente, 
apresentar e discutir os dados.

Antecipo que os primeiros resultados apontam para um embrião 
argumentativo pautado basicamente em mecanismos trazidos da oralidade 
e sinalizam textos com retomadas aquém das esperadas para a série/faixa 
etária desses alunos. Apesar de este trabalho se limitar a observar textos 
de apenas uma periferia, aponta que o ensino da retomada anafórica em 
nível discursivo pode elevar o nível de letramento e, assim, oportunizar 
inserção social aos alunos.

Referencial teórico

O conhecimento histórico da escrita na escola possibilita a reflexão 
crítica de alguns fatores que inviabilizam a efetivação do atual projeto 
nacional de ensino. Isso porque, como representantes de um sistema 
político de reprodução e manutenção de poderes vigentes (FOUCAULT, 
2010), os modelos educacionais formais sempre foram pivôs de exclusão. 
Essa exclusão pode ser vista desde a cultura de educação linguística greco-
romana, que, apesar de apresentar um modelo pleno, embasado no tripé 
alfabetização, gramática e retórica (FARACO, 2010), dava acesso à escrita 
apenas a alguns núcleos do poder econômico, político e religioso.

Por outro lado, o desenvolvimento humano sempre abriu portas 
para a possibilidade de inclusão: os séculos XV e XVI possibilitaram 
a primeira grande onda moderna de alfabetização de expressivos 
segmentos sociais. O surgimento de tecnologias como o design do códice 
e a encadernação, viabilizando a integralização das obras escritas; a 
emergência do papel compacto e da prensa, possibilitando a produção 
de livros em larga escala; os ideais humanistas do Renascimento, o 
estímulo do saber letrado e a Reforma Protestante conduzida por Lutero; 
todos foram ocorrências fundamentais para a culminância da primeira 
onda moderna de alfabetização.
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Com o surgimento do primeiro tratado pedagógico moderno (a 
Didática Magna, de 1627), Jan Comenius ratificou suas principais defesas 
sobre a educação, postulando um projeto de aprendizagem contínua para 
o desenvolvimento da fala, da leitura e da escrita (FARACO, 2010). Assim 
sendo, nesse período, entendia-se a gramática como suporte auxiliar da 
educação linguística. Contudo, esse desenvolvimento se tornou dicotômico 
no período da Reforma Protestante. Por um lado, o contexto religioso do 
movimento tinha como objetivo central alfabetizar o maior número de 
pessoas para a leitura dos textos bíblicos (levando à tradução dos textos 
para as línguas vernáculas). Por outro, esse tipo de educação linguística 
alcançou apenas os países da Europa e outros que aderiram à reforma: o 
ideal pedagógico medieval continuou ratificado na pedagogia dos jesuítas, 
orientando, até o século XVIII, a educação linguística dos países católicos 
(FARACO, 2010).

Deflagrada pela economia e pelo pensamento político, uma segunda 
onda alfabetizadora alcançou o mundo no século XIX. Se de um lado 
havia a crescente produção industrial, que esbarrava na necessidade de 
trabalhadores cada vez mais qualificados, de outro havia a democratização 
social oriunda das revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII (inglesa, 
americana e francesa, respectivamente), que culminou na democratização 
da escola como requisito para o exercício da cidadania (FARACO, 2010).

Contudo, essa segunda onda alfabetizadora possibilitada pelo 
contexto histórico mundial não alcançou de imediato os países periféricos, 
gerando os atrasos educacionais atualmente conhecidos (FARACO, 2010). 
No caso específico do Brasil, a razão desse atraso não se ateve apenas 
ao fator histórico-temporal, mas também ao histórico-cultural, já que se 
trata de um país cuja herança escolar é jesuíta.

No percurso da educação linguística no Brasil ao longo do século 
XX, a elaboração textual foi vista na escola pela perspectiva da escrita 
correta, em que se observavam prioritariamente os aspectos gramaticais 
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e ortográficos. Nesse modelo de ensino da língua, o texto era visto ainda 
como o agrupamento de fraseados que possibilitavam, portanto, o ensino 
das categorias gramaticais e sintáticas (MARCUSCHI, 2010).

Já o século XXI foi marcado por algumas mudanças paradigmáticas em 
relação ao ensino da língua. No Brasil, os anos 1960 e 1970 marcaram o 
ensino da língua materna a partir de duas mudanças sociais: 1) a ampliação 
do acesso da população às escolas, cujo público passa a ser composto não 
apenas pelas classes sociais elitizadas, mas também pelas desfavorecidas; 
e 2) a explosão dos meios de comunicação de massa, relegando o 
ensino propedêutico a segundo plano, enquanto se passou a valorizar 
a capacidade de comunicação clara, lógica e fluente nas interações 
cotidianas. Assim, entraram em voga os gêneros escolares, que, apesar 
de já existirem anteriormente, passaram a ser utilizados na perspectiva da 
língua como código claro e lógico, cujo objetivo central era evitar ruídos 
na comunicação. Nesse período, portanto, o ensino da produção textual 
passa pelo processo de didatização (MARCUSCHI, 2010).

Sinalizando a falta de efetividade dos textos produzidos pelos alunos, 
entendeu-se, a partir dos anos 1980, que não pode haver textualidade 
no “produto artificial desprovido das características interlocutivas 
próprias dos textos que circulam fora de sala de aula” (MARCUSCHI, 
2010, p. 73). Passou-se, então, a valorizar características textuais como 
articulação, situação, informação, coesão e coerência. Mas, ainda que 
essas características apontassem para o modelo de texto contextualizado, 
primava-se ainda pelos aspectos formais da produção.

Desde os anos 1980, com o desenvolvimento das pesquisas 
linguísticas no Brasil, principalmente as aplicadas, percebemos que 
várias teorias têm ganhado forma por meio dos livros didáticos e dos 
professores do ensino básico com acesso à pós-graduação. E o principal 
ganho tem sido a possibilidade de voltar a pensar o desenvolvimento 
discursivo do aluno pelo enfoque da gramática e do texto como 
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aspectos igualmente necessários à formação do aluno. Para assegurar 
isso, os PCNs afirmam:

Uma vez que as práticas de linguagem são uma 
totalidade e que o sujeito expande sua capacidade de 
uso da linguagem e de reflexão sobre ela em situações 
significativas de interlocução, as propostas didáticas 
de ensino de Língua Portuguesa devem organizar-se 
tomando o texto (oral ou escrito) como unidade básica 
de trabalho, considerando a diversidade de textos que 
circulam socialmente. Propõe-se que as atividades 
planejadas sejam organizadas de maneira a tornar 
possível a análise crítica dos discursos para que o aluno 
possa identificar pontos de vista, valores e eventuais 
preconceitos neles veiculados. (BRASIL, 1998, p. 59).

Assim sendo, o papel teórico e oficial da escola é o de proporcionar 
ao aluno o trabalho com e sobre o texto, instrumentalizado pelos diversos 
gêneros como textos socialmente efetivos. Entretanto, a crítica que 
se faz é que as novas propostas vêm caindo novamente na armadilha 
da metalinguagem, em que o professor ensina sobre as novas teorias, 
novamente as conceituando, mas não as aplicando às práticas de linguagem 
dos alunos nas aulas.

As orientações dos PCNs revelam, por fim, o modelo de educação – 
em nosso caso, da linguística – que se espera para o aluno brasileiro. Um 
modelo acompanhado do desenvolvimento integral do aluno, pautado 
em valores, normas e atitudes objetivados para o egresso (no caso desta 
pesquisa, os do 9o ano), tais como o “Interesse por ouvir e manifestar 
sentimentos, experiências, ideias e opiniões” e a “Segurança na defesa de 
argumentos próprios e flexibilidade para modificá-los, quando for o caso” 
(BRASIL, p. 81). Quer-se, portanto, mais do que o ensino-aprendizagem de 
regras e prescrições, um ensino que possibilite ao aluno de fato refletir 
com e sobre a língua, a partir de textos socialmente orientados e com 
propósitos realmente sociais.
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A linguística textual, linha teórica desenvolvida a partir dos 
anos 1960, tem contribuído para essas questões. O modelo assume 
o texto como unidade básica de observação que extrapola os limites 
do enunciado. Embasadas nessa teoria, muitas pesquisas chegam a 
conclusões que permitem avanços no estudo do português brasileiro, já 
que possibilitam estudos como a correferenciação, a pronominalização, 
a seleção/uso dos artigos e a relação de sentenças não ligadas por 
conjunções (FÁVERO, 2012).

De natureza sociointeracionista, a teoria entende que os sujeitos (re)
significam o mundo a partir das práticas socioculturais (DUBOIS, 2003), 
observando, portanto, os contextos em que esses textos são produzidos. 
Contudo, para chegar a esse nível mais macro da linguagem em uso, partirei 
da análise micro dos dados, a partir dos mecanismos de referenciação.

No processo de referenciação podem se formar cadeias anafóricas 
ou referenciais, que se constroem a partir de entidades designadas: 
“objetos do discurso que vão sendo construídos à medida que o discurso 
se desenvolve” (KOCH, 1999, p. 5). Elas acontecem “quando remetemos 
seguidamente a um mesmo referente ou a elementos estreitamente 
ligados a ele” (KOCH; ELIAS, 2012, p. 144).  

Uma das formas de retomada dá-se pela reiteração, que tem como 
objetivo retomar ou antecipar segmentos do texto. A reiteração pode 
ocorrer por meio da repetição (quando o referente é retomado por 
paráfrase, paralelismo e repetição per se) e da substituição (seja gramatical, 
pela retomada por pronomes e advérbios, ou lexical, mediante sinônimos, 
hiperônimos e caracterizadores situacionais), ou pela retomada por elipse 
(ANTUNES, 2005; FÁVERO; KOCH, 2012).

As estratégias que possibilitam a reiteração (ou remissão) são as 
formas de valor pronominal (sejam pessoais, possessivas, demonstrativas, 
indefinidas, interrogativas ou relativas); os numerais; certos advérbios 
locativos (“aqui”, “lá”, “ali”...); a elipse, ou omissão de um elemento 
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incluído na interpretação semântica; formas nominais reiteradas; formas 
nominais sinônimas ou similares; formas nominais hiperonímicas; e 
nomes genéricos.

A expressão nominal (definida ou indefinida) é outra estratégia de 
retomada possível. Nas expressões definidas, encontram-se sintagmas 
nominais formados por um determinante (artigo definido ou pronome 
demonstrativo) e um nome; ou por um determinante, um modificador e 
um nome (podendo os dois últimos ter a ordem invertida). Nas operações 
indefinidas, encontraremos um artigo indefinido e um nome. Essa 
estratégia discursiva é importante porque sinaliza opiniões, crenças e 
atitudes do produtor textual, auxiliando o leitor/ouvinte na construção de 
sentidos do texto (KOCH; ELIAS, 2006). Além dessas, há o encapsulamento 
(ou sumarização) de uma expressão – estratégia responsável por sintetizar 
um trecho anterior ou posterior por meio de uma forma nominal ou 
pronominal, ou dos pronomes demonstrativos neutros.

Para a especificidade deste trabalho, adotamos o texto argumentativo 
como objeto de análise. A escolha desse tipo textual, materializado 
no gênero escolar dissertação-argumentação, justifica-se pelo fato 
de observarmos, empiricamente, que textos de outra tipologia, como 
narração e descrição, parecem ser mais fluidos para nossos alunos. 
Percebo, em minha prática docente, que no segundo segmento do ensino 
fundamental o texto argumentativo vem sendo trabalhado apenas em um 
ano escolar específico e muitas vezes deslocado de sua intencionalidade 
original – convencer.

Ao assumir o termo dissertativo-argumentativo2, estarei assumindo-o, 
assim como Neves (2009), como um gênero discursivo que cumpre 
propósitos comunicativos inseridos em uma ação sociodiscursiva – no 
caso específico dos sujeitos desta pesquisa, uma avaliação escolar. Enfatizo 
ainda que, ao abordar a argumentatividade presente na produção escolar 
dos alunos, não a assumo na perspectiva da tipologia ou da sequência 
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textual, mas como processo de interação humana (KOCH, 2002), conforme 
passo a detalhar a seguir.

A argumentação perpassa toda a comunicação humana (CAVALCANTI, 
2010). Sendo assim, a argumentação na escola não deveria limitar-
se a um componente do programa de língua portuguesa, trabalhado 
isoladamente dos demais conteúdos gramaticais. Isso porque não se trata 
de um conteúdo isolado, a ser ensinado em um determinado segmento 
educacional ou por determinada disciplina. Entretanto, ao contrário de 
propor uma mudança paradigmática nesse sentido, o que ocorre é que 
a escola vem servindo como modelo reprodutor das ideologias vigentes 
(GIDDENS, 1991; HALL, 2006; VAN DIJK, 2010) – e a escrita desvinculada da 
autonomia que possibilita real participação no mundo é uma delas.

Cavalcanti (2010, p. 142) denuncia o fato de a escola não desenvolver 
“habilidades que levem à formação da competência textual dos alunos”, 
quais sejam: i) selecionar argumentos e contra-argumentos; ii) antecipar 
possíveis objeções e refutá-las; iii) agenciar recursos adequados para 
conferir ao texto determinada orientação argumentativa.

Por ser um lugar privilegiado para o desenvolvimento das habilidades 
interacionais, a escola pretende contribuir para o desenvolvimento dos 
tipos textuais lá estudados (“dissertativo”, “descritivo” e “narrativo”...). 
Contudo, a instituição o faz de modo equivocado, com relação tanto 
aos propósitos comunicativos quanto às terminologias utilizadas – 
possibilitando que se confundam o conceito de gênero e o de sequências 
textuais, por exemplo.

Essas reflexões contribuem para entendermos que o fazer docente 
deveria estar para além da escola; contribuem para ensinar aos alunos 
que cada texto que circula circula em outros meios e não apenas na sala 
de aula; contribuem para a superação de textos que servem estritamente 
para a “função-aluno” e a “função-professor” (CAVALCANTI, 2010, p. 141). 
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Aplicando esses conceitos à proposta deste trabalho, entendo que a 
relação entre a) o trabalho com argumentatividade nas salas de aula de 
periferia e b) a aplicação discursiva das estratégias de retomada do objeto 
de discurso reside na possibilidade de as estratégias coesivas trabalharem 
(também) para a orientação argumentativa de um texto.

2. Pressupostos metodológicos

A seleção do corpus desta pesquisa deu-se a partir da escolha de 
textos argumentativos produzidos por alunos do 9o ano de uma escola de 
periferia, localizada na Pavuna – Zona Norte do Rio de Janeiro.

Após explicar a dissertação como gênero escolar (parte do conteúdo 
programático para os alunos egressos do ensino fundamental II), a 
professora trabalhou a leitura de textos argumentativos e, também, 
de textos cujo conteúdo amparasse o tema da redação proposta. Das 
redações recebidas, selecionei dez, cujo tema foi “droga na adolescência”, 
as quais foram codificadas de (RED_01) a (RED_10).

Para as análises, selecionei o objeto de discurso “drogas” e, em 
seguida, mapeei os recursos anafóricos utilizados por esses alunos. Optei 
por não estudar um recurso específico, mas todas as retomadas que 
surgissem. Meu objetivo com essa escolha foi conhecer as sequências 
anafóricas e o nível de proficiência desses alunos em relação ao texto. Por 
haver redações mais extensas, optei por avaliar não apenas o número das 
ocorrências, mas também o percentual dessas estratégias anafóricas.

Somados aos dados linguísticos, os aspectos contextuais dos alunos 
e da comunidade escolar foram discutidos com base nos parâmetros 
estabelecidos, tanto para o ensino do português quanto para o 
desenvolvimento escolar integral – em uma perspectiva de inclusão. 
Esse encaminhamento metodológico cumpriu os propósitos aqui 
estabelecidos; e o mapeamento possibilitou os resultados que serão 
discutidos na seção subsequente.
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3. Análise dos dados e discussão dos resultados

Esta seção objetiva apresentar o mapeamento dos recursos 
anafóricos utilizados pelos alunos, de forma que se encontrem pistas para 
depreendermos a forma como estes foram apresentados aos estudos da 
gramática. Além disso, o mapeamento desses recursos na construção de 
um texto argumentativo pode sinalizar como esses alunos foram expostos 
ao ensino da produção textual.

Iniciemos com a apresentação do mapeamento, no quadro 2.1 a seguir.

EXPRESSÃO 
NOMINAL 
DEFINIDA

ELIPSE SUBSTITUIÇÃO 
LEXICAL PRONOMES ENCAPSULAMENTO

EXPRESSÃO 
NOMINAL 

INDEFINIDA
TOTAIS TOTAIS 

EM %

(RED_01) 5 3 3 11 11%

(RED_02) 4 1 1 2 3 3 14 13%

(RED_03) 5 3 1 9 9%

(RED_04) 3 1 1 5 5%

(RED_05) 4 1 6 1 3 15 15%

(RED_06) 2 5 3 10 10%

(RED_07) 2 4 2 8 8%

(RED_08) 4 3 2 9 9%

(RED_09) 5 3 1 9 9%

(RED_10) 4 6 10 10%

TOTAIS 38 21 20 8 7 6 100 100%

% 38% 21% 20% 8% 7% 6% 100%

Quadro 3.1. Mapeamento dos recursos linguísticos presentes no corpus.

O ranking das estratégias utilizadas para a retomada do objeto de 
discurso “droga” revela que a expressão nominal, recurso mais utilizado 
no total geral das redações (44% das ocorrências), foi basicamente 
constituída da repetição do termo “droga/s”. Conforme apresentei no 
referencial teórico, espera-se, nessa estratégia, que o definidor seja 
acrescido de um novo termo, o que ressignificaria o objeto do discurso e 
ampliaria o projeto de dizer do aluno, reforçando sua argumentatividade. 
Contudo, no corpus em análise, expressões nominais, como a grifada em 
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“Logo, percebe-se que as drogas, lícitas e ilícitas, são grandes males na 
vida destes adolescentes.” (RED_09), foram encontradas em apenas 4 das 
37 ocorrências de expressões nominais.

O mecanismo de repetição do termo “droga/s”, seguido do definidor, 
reproduziu a primeira construção, mantendo a “neutralidade” do 
produtor, por assim dizer. Essa repetição presente nos dados inviabilizou 
o surgimento de termos e expressões que a) evidenciassem crenças e 
ideologias dos produtores sobre o tema e, consequentemente, b) que 
ampliassem o caráter persuasivo da argumentação, conforme os seguintes 
exemplos: “Muitos jovens abandonam suas casas e famílias para viver nas 
ruas dependentes do uso das drogas” (RED_01); e “Muitos adolêcentes 
possuem drogas e não mudam o corpo e nem a aparência tem corpo de 
criança por causa das drogas.” (RED_03).

Uma análise do uso desses textos sugere que, apesar de os produtores 
não terem lançado mão de diferentes escolhas lexicais, os artigos por 
eles escolhidos contribuíram para o arranjo argumentativo do corpus, 
levando o leitor a acompanhar a linha argumentativa de: a) drogas 
lícitas ou ilícitas; b) drogas ilícitas ou necessárias; c) drogas genéricas/
específicas, por exemplo, conforme o seguinte excerto, acrescido de 
análises entre parênteses: “Acredito que a droga (retomada precedida 
pelo artigo definido, referenciando as drogas ilícitas encontradas 
anteriormente nesse texto exemplar) não deveria ser usada por jovens e 
nem adultos, o uso de drogas (novo objeto de discurso = drogas lícitas) 
em uso medicinais em casos de uso necessário da droga (retomada de 
drogas lícitas), como casos como câncer para amenizar as dores como 
anestesias” (RED_01).

Por outro lado, sabemos que os artigos são invariavelmente 
utilizados na linguagem cotidiana dos falantes, constituindo sua 
gramática, a despeito do saber formal da língua. Esse fato contribui para 
não concluirmos se houve efetivamente uma contribuição significativa 
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da escola para o uso dos artigos na construção discursiva do texto ou se 
houve uma estratégia intuitiva desses alunos para driblar a escassez de 
substitutos para o termo “droga/s”.

A repetição lexical ganha papel de destaque no corpus em análise. 
Apesar dos diversos mecanismos de retomada utilizados pelos produtores, 
ela conduziu o projeto de dizer dos alunos gerando poucas ocorrências 
de substituição. Das 59 ocorrências lexicais para a retomada do objeto de 
discurso “drogas”, 18 (cerca de 30%) foram por substituição de termos, 
fosse por hiponímia ou por expressões semânticas equivalentes, conforme 
os seguintes exemplos: “a única coisa a ser feita é o apoio da família, 
para que juntos possam procurar tratamento de tentar seguir em frente 
sem aquela ilusão” (RED_06) e “Os jovens que entram pra essa vida 
normalmente só tem dois caminhos” (RED_04). Nas outras 41 ocorrências 
(cerca de 70%), utilizou-se o recurso da repetição do léxico “droga/s”.

Outro recurso anafórico observado no corpus foi a elipse, somando 
20%, conforme estes exemplos: “alguns lutam contra Ø” (RED_04) e “podem 
causa doenças ou até mata ainda mais na adolescência” (RED_07). Entendo 
que a escolha pela elipse pode apresentar função discursiva, já que no 
corpus a maior dificuldade dos produtores foi a retomada por substituição. 
Nesse sentido, a elipse pode apresentar-se como mecanismo importante 
para esses produtores, pois, além de representar um conhecimento 
gramatical de retomada sem perda do referente, desobrigam o produtor 
de pensar em substituições, por exemplo, para as palavras.

O alto índice de utilização desse recurso não amplia nem reforça 
o valor argumentativo do objeto de discurso dessas produções, uma 
vez que os termos retomados pelas elipses já haviam recebido valor 
de repetição. Ou seja, as elipses encontradas no corpus não retomam 
expressões ressignificadas.

Quanto às retomadas por pronomes, estes foram os menos usados pelos 
produtores (apenas quatro das dez produções apresentam essa categoria). 
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Além disso, os utilizados foram os pessoais do caso reto, sem manutenção 
com oblíquos, por exemplo. Esse dado sugere que os alunos dessa periferia 
tiveram contato com esse conteúdo gramatical (já que consta do currículo 
de língua portuguesa da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro) sem, 
contudo, assumi-lo como ferramenta em nível discursivo.

Apesar de ser uma estratégia mais complexa, o encapsulamento surgiu 
em quatro das dez produções textuais, sugerindo que esses produtores do 
9o ano já apresentam alguma maturidade discursiva, principalmente em 
nível de abstração, para a elaboração de textos mais complexos3. Neste 
excerto exemplar, “por isso saibam a quem ouvir e atender” (RED_02), 
o recurso retoma e encapsula todo o eixo argumentativo do texto, 
construído pelos dois parágrafos anteriores.

Defendo que a utilização de recursos gramaticais (como pronomes, 
artigos e elipse) não pode ser desvalorizada na composição das produções 
argumentativas em análise, uma vez que demonstra a maturidade 
linguística dos alunos. Outrossim, as ocorrências desses mecanismos no 
corpus sinalizam que o ensino da gramática para esses alunos ainda tem 
ocorrido de forma isolada, apontando, consequentemente, para um ensino 
datado, ultrapassado, que não integra o ensino de produção textual e de 
conceitos gramaticais; antes, os subordina.

Os dados contextuais dos geradores desse corpus mostram que 
esses alunos não tiveram muito contato com textos argumentativos. 
O contato mais próximo ocorreu de forma específica, quando, no 9o 
ano, eles foram inseridos no contexto específico do gênero escolar 
dissertação-argumentação. Perto de egressarem do ensino fundamental, 
foram apresentados às técnicas argumentativas e à construção dos 
parágrafos referentes ao gênero em questão. Contudo, parece não ter 
havido uma reflexão mais aprofundada sobre a argumentatividade em 
sentido retórico, nem um pouso mais detido sobre a argumentatividade 
constante em diversos gêneros discursivos, como no artigo de opinião 
ou em uma carta do leitor.
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No caso dos sujeitos desta pesquisa, esperava-se que o tema “droga” 
pudesse ser discutido, defendido ou refutado pelos produtores em questão. 
São adolescentes que, de acordo com suas respostas a este levantamento, 
conhecem os nomes de várias drogas lícitas e ilícitas, as gírias relacionadas 
ao tema, as consequências dos usos dessas substâncias e as várias causas 
que levam os toxicômanos a iniciarem o uso delas, entre outras informações.

Por não ser fácil, o processo de escrita deve ser ensinado arduamente, 
como um processo que considera a formação sociocognitiva dos alunos – 
não podendo, portanto, ter início e fim em si mesmo. Defendo, por fim, a 
dificuldade não apenas do processo de escrita, mas também do processo 
de ensino sobre a produção escrita. E foram essas duas dificuldades que se 
revelaram nos dados desta pesquisa: apesar de relatarem o conhecimento 
contextual do tema, os alunos produziram um texto argumentativo aquém 
do esperado de egressos do 9o ano do ensino fundamental; e, embora os 
professores tivessem acesso aos conhecimentos teóricos sobre o ensino 
da produção textual contextualizada e processual, os dados denunciam 
que isso não ocorreu na formação desses alunos.

Algumas considerações

A partir da breve reconstrução histórica do ensino da língua e das 
análises do encadeamento referencial nos textos argumentativos de 
alunos de uma periferia, percebi, neste trabalho, textos com aspectos 
de retomadas anafóricas aquém do que é proposto para a série/idade 
dos alunos, principalmente na construção argumentativa a partir dos 
encadeamentos analisados.

Esses resultados sinalizam que o ensino da gramática é importante 
para o desenvolvimento discursivo do aluno, mas também que é preciso 
realizá-lo de forma contextualizada e significativa para ele. Reforçam 
também que ler/escrever precisa ser ensinado como processo, 
possibilitando a esses estudantes reais oportunidades de inserção nas 
diversas formas de intervir e participar do mundo.
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Em última análise, os resultados sugerem que a apresentação do texto 
dissertativo-argumentativo como conteúdo isolado no 9o ano de escolaridade 
não é suficiente para desenvolver a habilidade de argumentação dos alunos, 
o que faz o professor se limitar ao conteúdo formal do texto argumentativo: 
o gênero redação escolar dissertativo-argumentativa estanque dos aspectos 
linguísticos necessários para a construção desses argumentos, que é pautada 
em uma construção de sentidos possíveis.

Nesse sentido, os alunos dessa periferia parecem apenas cumprir o 
protocolo da redação argumentativa como conteúdo do 9o ano de ensino, e 
não argumentar de fato sobre determinado tema, demonstrando inquietação 
ou participação em relação a ele – proposta constante nos PCNs. Assim 
sendo, entendo que, apesar das propostas teóricas atuais e atualizadas, os 
alunos são levados a escrever sob um modelo que ainda reproduz o que era 
visto nas décadas anteriores: estudo da prescrição linguística e, de forma 
estanque, dos modelos de textos sem objetivos significativos para esses 
alunos, sem construção efetiva de redes sociais de significado.

Apesar de reconhecer algumas limitações do trabalho – análise de 
apenas uma turma e de uma periferia –, os resultados sugerem que em 
trabalhos futuros se conheçam a relação do contexto/conhecimento de 
mundo desses adolescentes e a construção de seus textos. Conhecer, 
enfim, o padrão discursivo dos alunos dessas zonas de exclusão pode 
jogar luz sobre um tipo de exclusão que perpassa os demais: a exclusão 
do aluno frente à possibilidade de escrever um texto coeso e coerente – o 
que acaba impossibilitando o acesso deste a outras esferas socioculturais, 
financeiras e mesmo acadêmicas. Além disso, os resultados encontrados 
podem, também, viabilizar materialidade didático-metodológica para os 
professores de língua(gens), o que possibilitará a esses alunos inserção 
real nas diversas formas de intervir e participar do mundo.
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afastamentos diferenciados.

2  Koch critica essa classificação, considerando-a redundante. Estou mantendo-a 
para diferenciá-la do tipo textual. Em seu artigo, Neves utiliza, além dessa classificação, o 
termo “gênero dissertação”.

3  Saliento que as ocorrências dessa estratégia não revelaram qualquer associação 
entre o encapsulamento e a fluência dos demais recursos anafóricos. Isso se revelou porque 
os textos que apresentaram encapsulamento (anafórico ou catafórico) não recorreram, 
por exemplo, à substituição lexical por termos que demonstrassem um projeto do dizer 
argumentativamente eficaz. Alguns produtores que usaram o encapsulamento limitaram-
se a repetir o léxico “drogas” em todo o texto.

http://www.ucs.br/ucs/tplSiget/extensao/agenda/eventos/vsiget/portugues/anais/textos_autor/arquivos/dissertacao_de_tipologia_a_genero_textual_uma_proposta_sob_o_olhar_da_interacao.pdf
http://www.ucs.br/ucs/tplSiget/extensao/agenda/eventos/vsiget/portugues/anais/textos_autor/arquivos/dissertacao_de_tipologia_a_genero_textual_uma_proposta_sob_o_olhar_da_interacao.pdf
http://www.ucs.br/ucs/tplSiget/extensao/agenda/eventos/vsiget/portugues/anais/textos_autor/arquivos/dissertacao_de_tipologia_a_genero_textual_uma_proposta_sob_o_olhar_da_interacao.pdf


PIBID, políticas públicas E ensino de Língua Portuguesa  | 161

sumário

GÊNERO, CURRÍCULO E ENSINO:UMA PROPOSTA DE TRABALHO 
COM A CARTA DO LEITOR E A CARTA RESPOSTA

Andressa Oliveira (UFRRJ)
Stefanio Tomaz (UFRRJ)

Resumo: Discute-se, neste trabalho, os gêneros textuais e sua relação 
com o ensino. Para isso, perpassa-se pela noção de gênero apresentada 
por Marcuschi e como os currículos do ensino fundamental trabalham 
a questão. Propusemos, ainda, uma abordagem para o tratamento do 
assunto, para os gêneros carta do leitor e carta resposta. Essa escolha 
justifica-se pelo fato de que são textos de grande circulação e relevância 
social e, além disso, do ponto de vista do ensino, servem bem a trabalhos 
que perpassem a leitura, a análise linguística e a escrita em sala de aula, 
atendendo, dessa forma, aos pilares básicos para o ensino de Língua 
Portuguesa propostos pelos PCN’s. A escolha das cartas ainda, vista sua 
natureza retórica de gêneros que marcam a opinião dos seus enunciadores, 
atende as propostas curriculares do nono ano do ensino fundamental, que 
é o estudo mais acentuado com textos de predominância argumentativa.

Palavras-chave: gêneros textuais, currículo, carta do leitor, carta resposta

Abstract: In this paper we argued the textual genders and their relation 
with the school. For this, we work with Marcuschi’s notion of gender and 
how the curriculum of elementary school work this issue. We propose 
an approach to treat this subject, for “the reader’s gender letter” and 
“reply letter” genders. This choice is justified by the fact both genders 
are types of textual production with a widely circulation, and social 
relevance and, moreover, from the teaching’s point of view, they serve 
well for jobs that passes by the reading, the linguistic analysis and the 
writing in the classroom, answering the basic pillars for the teaching of 
Portuguese language proposed by the PCN’s. The choice of the letters, for 
theirs rhetoric nature of genders that mark the opinion of theirs authors, 
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answers the curriculum proposals of the ninth year of elementary school, 
which is the steepest study of argumentative predominance of texts.

Keyswords: textual genders, curriculum, reader’s letter, reply letter

Introdução 

Neste trabalho, abordaremos a noção de gêneros textuais e sua 
relação com o ensino, tendo em vista os PCN`s, o currículo mínimo da rede 
estadual de ensino do Rio de Janeiro, como também da rede municipal 
da capital fluminense. Para esse trabalho, foram escolhidos os gêneros 
carta do leitor e carta resposta, visto que são textos de grande circulação 
e relevância social e, além disso, do ponto de vista do ensino servem-se 
para prática de leitura, análise linguística e escrita em sala de aula.  Feita 
essa discussão, propusemos uma unidade de exercícios numa sequência 
de aulas que envolvem (re)conhecimento e leitura do gênero, análise 
linguístico-textual e produção escrita. 

1. Gêneros Textuais e os PCN`s

O ensino atual de Língua Portuguesa na educação básica que antes 
privilegiava uma abordagem taxonômica da língua – regras e nomenclaturas 
– desviou o foco para um trabalho pautado nos gêneros textuais.

Marcushi (2008, p. 155) define gêneros textuais como “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”. Schneuwly e Dolz 
(2014, p. 62), na perspectiva do ensino, complementam afirmando que 
“as diversas práticas de linguagem podem ser relacionadas, no ensino, por 
meio de gêneros”, sendo uma “‘megaferramenta’ que fornece um suporte 
para a atividade nas situações de comunicação e constitui uma referência 
para os aprendizes” (DOLZ; SCHNEUWLY, p.65).
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Esse estudo baseado no trabalho com os gêneros textuais se deve 
à implantação dos Parâmetros Nacionais Curriculares (PCN’s), em 1997, 
que são orientações curriculares básicas com o objetivo de orientar os 
professores na busca por novas abordagens e metodologias do ensino. 
Além disso, pressupõem a existência de habilidades e competências a 
serem desenvolvidas pelos educandos durante o processo de ensino-
aprendizagem. 

Segundo Santos, Riche e Teixeira (2013, p. 15-16), os PCN’s “defendem 
a ideia de que ensinar português nos níveis fundamental e médio só faz 
sentido com base em textos orais e escritos, buscando uma interação 
entre leitura, produção textual e análise linguística”.  Com isso, conforme 
destacado pelos PCN’s, é necessário fazer com que o aluno tenha contato 
com um universo de diferentes textos a fim de favorecer a “reflexão 
crítica e imaginativa”. No livro Aula de português, Antunes (2003), também 
propõe o ensino de língua voltado para a diversidade dos gêneros textuais

é importante que o aluno, sistematicamente, seja 
levado a perceber a multiplicidade de usos e de funções 
a que a língua se presta, na variedade de situações em 
que acontece. Compete ao professor ajudar o aluno a 
identificar os elementos típicos de cada gênero, desde 
suas diferenças de organização, de sequenciação 
(por exemplo, quantos blocos o gênero apresenta e 
em que sequência eles costumam aparecer) até suas 
particularidades propriamente linguísticas (lexicais e 
gramaticais). Desse modo, se alarga a visão de uso da 
língua, ou seja, se deixa ver a língua apenas como uma 
coisa uniforme e apenas podendo ser ou “certa” ou 
“errada”. (ANTUNES, 2003, p. 118)

Sendo assim, nota-se que o trabalho com diferentes gêneros orais 
ou escritos dá possibilidade ao aluno de construir e refletir sobre seu 
conhecimento, através não só da leitura de textos diversificados, mas 
também da sua produção escrita. Esta é a melhor forma de aliar de 
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forma funcional nas aulas de Língua Portuguesa o tripé leitura, gramática 
e escrita. Além disso, o trabalho com os gêneros vale-se também de 
uma forma de “integração do aluno com a vida de seu meio social” 
(ANTUNES, 20013, p.119), isto é, sua relação com o mundo.

Por conta disso, em consonância com as orientações dos PCN’s 
no trabalho com os gêneros textuais, diversos órgãos educacionais 
têm se baseado neles para a elaboração de sua matriz curricular. É 
o caso da Secretaria Municipal de Educação do Rio de janeiro (SME) 
e a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC) 
que já adotaram em seus currículos esse método de ensino, inclusive 
avaliações externas, como Prova Brasil, Saerj, Saeb e ENEM produzem 
itens baseados nas habilidades e competências, sendo quesitos 
fundamentais na aprendizagem dos gêneros. Por conseguinte, serão 
tomadas como base matrizes, a nível de comparação em relação ao 
tratamento dado ao estudo dos gêneros.

2. Gêneros textuais e os currículos 

Embora os PCN’s tenham sido implementados na segunda metade 
da década de 90, os currículos das redes estaduais e municipais em 
todo o país não foram atualizados de forma imediata. Muitas foram as 
discussões e resistências, por parte dos profissionais de educação, para a 
implementação de um currículo unificado nacional. Por esse motivo, houve 
uma demora para que os currículos se moldassem a esse mais recente 
modelo de ensino. Foi o caso do Currículo Mínimo da rede estadual do Rio 
de Janeiro, que surgiu em meio a muitas críticas e polêmicas na época.

O Currículo Mínimo das escolas da rede estadual do Rio de Janeiro 
foi implantado a priori em 2011, no entanto foi alvo de diversas críticas 
na época, sendo remodelado no ano seguinte. Seu foco volta-se para o 
trabalho com as habilidades e competências, pautadas no estudo dos 
gêneros textuais. Conforme o documento, sua principal concepção diz 
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respeito às “aulas de Língua Portuguesa e Literatura como laboratórios 
de leitura e produção textual”, isto é, sua organização em geral tem 
como foco a aprendizagem das estratégias de leitura e o trabalho com a 
produção dos gêneros estudados em cada bimestre. Abaixo segue uma 
imagem da estrutura bimestral do Currículo mínimo e sua organização por 
habilidades e competências, divididas em três eixos: leitura, uso da língua 
e produção textual. 

Figura 1: retirada do currículo mínimo SEEDUC/RJ (2012, p. 12)

Cabe ressaltar que o Currículo Mínimo, além da disciplina Língua 
Portuguesa, também abarca dentro de suas matrizes curricular a disciplina 
Produção Textual, criada em 2013, que, diferentemente da primeira, tem 
um propósito mais autônomo no trabalho com os gêneros, uma vez que 
professor não precisa focalizar os mesmos gêneros já trabalhados nas 
aulas Língua Portuguesa. Segundo o texto inicial do Currículo Mínimo de 
Produção Textual,

O enfoque metodológico da disciplina Produção 
Textual aponta enfaticamente, nesta perspectiva, para 
o desenvolvimento e para a aquisição de habilidades 
e de competências que levem não apenas a codificar e 
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decodificar textos, mas principalmente à reflexão sobre 
os usos da linguagem para expansão da capacidade 
comunicativa nos diferentes gêneros discursivos que 
medeiam as práticas sociais de leitura e de produção de 
textos orais e escritos, dentro e fora da escola. (Currículo 
Mínimo de Produção Textual, 2013, p. 5)

As Orientações Curriculares da rede de ensino municipal do Rio de 
Janeiro, por sua vez, também seguem o mesmo caminho do trabalho com 
os gêneros, sendo que não há uma limitação de bimestre para o estudo 
dos mesmos. Há um estudo também baseado nas habilidades, sendo 
organizadas em: objetivos, conteúdos, habilidades, bimestres e sugestões 
de atividades. Nota-se, como se vê na figura abaixo, que o estudo dos 
gêneros é mais autônomo e a organização da matriz é mais completa, se 
comparada ao Currículo Mínimo, merecendo destaque ao fato da imagem 
abaixo representar apenas uma parte das orientações curriculares do 
nono ano:

Figura 2: retirada das orientações currículares SME-RJ (2013, p. 53)

Vale dizer que a SME disponibiliza aos professores e aos alunos um 
material didático bimestral – cadernos pedagógicos –, a fim de ser utilizado 
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em sala de aula diariamente. Esse material é atualizado anualmente pela 
equipe de produção.

No que concerne ao nono ano do ensino fundamental, por exemplo, 
nas Orientações Curriculares (2013, p. 53), um dos objetivos é “desenvolver 
a leitura, em níveis mais profundos, de diferentes gêneros discursivos, 
fazendo uso das estratégias de leitura” e sugerem, dentre os conteúdos, 
trabalhar com gêneros de natureza argumentativa, como editorial e 
cartas argumentativas. Já no caso do Currículo Mínimo (2012) ainda em 
relação ao nono ano, é sugerido um estudo da carta do leitor e seu teor 
argumentativo, levando em conta os mesmos recursos já apontados, nas 
Orientações Curriculares da SME. Isso deixa claro que o trabalho com 
textos argumentativos nessa etapa escolar é de fato relevante, devido 
ao exercício da reflexão crítica e o desenvolvimento da capacidade 
argumentativa do aluno. 

Considerando o exposto, a fim de figurar uma proposta de atividade com 
os gêneros textuais para uma turma de nono ano do ensino fundamental, 
foram escolhidos dois gêneros textuais que se complementam: a carta do 
leitor e a carta resposta.

4. Os gêneros carta do leitor e carta resposta

Conforme abordado na seção I do presente artigo, o ensino dos gêneros 
textuais em sala de aula é de grande relevância, uma vez que o texto está 
presente em todas as práticas sociais. Dessa forma, a melhor maneira 
de materializar o ensino da língua é mostrando seu funcionamento em 
diferentes tipos de textos e contextos. Considerando esse fator, sugere-se 
um trabalho com o gênero carta – mais especificamente carta do leitor 
e carta resposta – levando em conta que os currículos aqui discutidos 
apontam o trabalho deste gênero no 9º ano do ensino fundamental.
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4.1 A carta do leitor

Segundo Bakhtin (1986, apud BAWARSHI & REIFF, 2013, p. 42), levando 
em conta a gama de gêneros que temos contato diariamente, podemos 
classificá-los em gêneros primários ou em gêneros secundários. Sendo 
assim, considerando essa lógica organizacional, entenderíamos o gênero 
carta incluído na categoria dos gêneros primários e suas demais vertentes 
(carta do leitor, carta resposta) contidas no grupo dos secundários. Sendo 
assim, pode ser entendido que o gênero carta do leitor é um subgênero 
do gênero carta.

Por ser um subgênero, a carta do leitor vai aproximar-se em alguns 
aspectos do gênero carta tradicional e diferenciar em outros. A primeira 
grande diferença tem a ver com seu meio de circulação que é propriamente 
jornalístico, sendo publicada em jornais e revistas impressos ou online. 
Possui um teor opinativo/argumentativo, localizando-se geralmente 
em um espaço reservado em determinada coluna no jornal voltada à 
opinião. Aproximam-se quanto à estrutura que – embora não seja algo 
rígido, pois varia conforme o veículo em que estiver sendo publicada – 
costumam apresentar local e data, vocativo (prezados editores), corpo 
do texto (o assunto em si), despedida e assinatura (nome e local de 
origem do remetente).

O objetivo da carta do leitor é aproximar o leitor do jornal ou da revista, 
de modo que ele possa opinar, agradecer, criticar, solicitar, reclamar sobre 
algo relacionada a determinada matéria exposta anteriormente. É uma 
forma de estabelecer contato de forma indireta com o leitor. De acordo com 
Mello (2008, p. 1953), a carta do leitor possui dois tipos de interlocutores: 
o direto e o indireto. O interlocutor direto é o jornal ou a revista em que 
será publicada a carta; e o interlocutor indireto são os leitores - público-
alvo -  do veículo em que ela será publicada.  No entanto, apenas parte 
da carta é publicada, uma vez que o espaço é restrito, portanto pode 
sofrer alterações, como eliminação de informações, paráfrases e resumos, 
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a fim de caber no espaço reservado para a publicação e/ou atender aos 
propósitos do jornal/revista (BEZERRA, 2010, p. 228).

No que tange ao assunto das cartas, este vai depender do propósito 
comunicativo do jornal/revista. Corrêa (2014, p. 144), fez um levantamento 
acerca dos propósitos mais frequentes das cartas do leitores do jornal 
Folha de São Paulo, e foram identificados cinco: a) carta para o jornal ou 
um de seus envolvidos, com elogio ou crítica; b) carta para outro leitor, 
com questionamento ou apoio; c) carta para a sociedade, com crítica de 
comportamento; d) carta para envolvido (s) em um fato, com comentário 
positivo ou negativo; e) carta para os leitores do jornal com esclarecimento 
sobre texto publicado anteriormente. 

Se for feita uma análise mais profunda, perceber-se-á que o propósito 
comunicativo vai variar de acordo com os temas frequentes em dado jornal 
ou revista, o que vai impactar também na linguagem a ser utilizada, indo 
da mais formal ou cuidada, a uma mais informal. Por exemplo, a sessão de 
carta de leitores do jornal O Globo certamente vai abordar assuntos de 
interesse nacional, com uma linguagem mais cuidada, acerca de matérias 
ou artigos publicados anteriormente. Em contrapartida, a revista Capricho 
– voltada para adolescentes – no campo destinado às cartas, costumam 
ser solicitados conselhos ou informações por parte do leitor, utilizando 
uma linguagem mais informal, com uso frequentes de gírias próprias do 
público alvo. Em alguns casos, dependendo da coluna, as cartas são em 
formas de perguntas, a fim de que a colunista apresente sua resposta – a 
carta resposta que veremos no próximo subitem.

É interessante o trabalho com a carta do leitor na medida em que é 
uma forma de auxiliar no desenvolvimento da capacidade argumentativa do 
educando, contribuindo com ideias no exercício de sua cidadania. Além disso, 
é um gênero, ainda que curto, rico em recursos linguísticos para se mostrar na 
prática o funcionamento da língua: como o uso da primeira pessoa, o emprego 
dos verbos, as expressões adverbiais modalizadoras, dentre outros.
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4.2 A carta resposta

A carta resposta, assim como a carta do leitor, é um subgênero do 
gênero carta. Ela complementa a carta do leitor, já que é a resposta do 
editor ou colunista sobre um dado questionamento apresentado pelo 
leitor. Assim como a carta do leitor, também há um recorte em sua 
publicação pela mesma questão do espaço.

Esse tipo de carta corresponde a respostas dadas pelo colunista sobre 
reclamações, dúvidas, conselhos enviados pelo leitor, sendo publicadas 
de forma a dar uma satisfação e/ou simplesmente orientar algo solicitado 
por meio da carta do leitor. Utiliza, geralmente, uma linguagem de caráter 
impessoal e mais cuidada por parte do jornalista, caso seja uma carta 
resposta acerca de alguma reclamação. Se forem casos de respostas a 
conselhos e dúvidas, como, por exemplo, as publicadas em revistas para 
adolescentes, como Capricho e Todateen, a linguagem tende a ser mais 
subjetiva e despojada, de modo a aproximar-se mais de seu público alvo. 

O gênero carta resposta, além dos aspectos apontados acima, não 
possui uma estrutura fixa, uma vez que depende do propósito da carta do 
leitor – se é reclamação, dúvida, conselho, etc. Além disso, assim como a 
carta do leitor, também é rica em recursos linguísticos, como por exemplo 
a carta resposta de reclamação que vai apresentar caráter impessoal (uso 
da 3ª pessoa); concisão; elementos conclusivos; linguagem semiformal; 
presença de contra-argumento.

5. A concepção e a proposta do material didático

A ideia da proposta de atividades com os gêneros cartas do leitor e 
carta resposta é que o aluno tenha o máximo de contato com os textos em 
leitura, análise linguística e escrita. A intenção é, portanto, fazer compreender, 
analisar os aspectos linguístico-textuais e escrever, possibilitando um trabalho 
em que o texto seja o protagonista da sala de aula. Para isso, é importante 
criar condições que governem o contato entre esses gêneros. 
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Uma forma simples e fácil é o uso de questões orientadas e 
contextualizadas, visto que elas tendem a fomentar e criar condições 
cognitivas para a construção de conceitos sobre o gênero, estrutura e 
marcas linguísticas prototípicas. As questões, estrategicamente, foram 
organizadas assim, conforme o quadro abaixo:

Grupo Questões Conteúdos

1 - Atividades de (re)
conhecimento e de 
leitura do gênero

Q. 1 a Q.8 

Definição do gênero;

Contexto de circulação;

Propósito comunicativo; 
Estrutura dos gêneros; 

Leitura/Significado de 
palavras, expressões, 
enunciados e passagens.

2 - Atividades de 
análise linguístico-
textual

Q.9 a Q.12

Marcas do locutor e 
interlocutor com uso de 
pronomes, vocativo e verbos;

Sequências textuais: 
argumentativa e descritiva;

Relações de sentido;

Coesão referencial;

Coesão sequencial. 

3 - Atividade de 
produção textual Q. 13 Elaboração de cartas

Quadro Sinóptico – Grupamento Questões e Conteúdo

A forma como foram agrupadas as questões parte da tentativa de 
que a leitura e o conhecimento sobre o gênero são o pontapé inicial do 
trabalho com o texto. Feito esse trabalho, deve-se, no mesmo texto, 
desenvolver um trabalho com as microestruturas, ou seja, palavras, frases 
“organizadas como elementos e mecanismos de coesão”.  (GUIMARÃES, 
2009, p.35). E, por fim, chegar ao momento maior, que é a produção do 
gênero em estudo.
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Como as questões estão distribuídas em três grandes grupos, são 
muitas e com diferentes conteúdos, é certo que em uma só aula não dê 
para trabalhá-las de uma só vez. Uma sugestão, neste caso, é estruturar 
as aulas em sequência didática. Essa forma de organização é um 
procedimento em módulos que ajuda o trabalho com o gênero em sala de 
aula progressivamente. Na perspectiva do aluno, as sequências são úteis 
ao acesso a novas práticas de linguagem ou mesmo práticas que tenderiam 
a gerar dificuldades. Por outro lado, na perspectiva do professor, algumas 
etapas da sequência permitem “avaliar as capacidades já adquiridas 
e ajudar as atividades e os exercícios previstos [...] às possibilidades e 
dificuldades reais de uma turma.”. (DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEUWLY, 2004, 
p. 82-84). Para compreender detalhadamente a forma de estruturação por 
sequências didáticas, é imprescindível a leitura dos autores citados.  

Retornando, especificamente, no que diz respeito às questões e à 
concepção do material didático, a tentativa também foi direcionar um 
trabalho “quase” pronto para a sala de aula e que seja, no mínimo, de 
interessante para faixa etária do aluno, visto a escolha da temática dos 
textos. Diz-se “quase”, porque também se acredita que um trabalho com 
questões e propostas não encerra em si mesmo, quer dizer: no simples 
fazer os exercícios e ponto final. O trabalho deve culminar nos eixos da 
reflexão sobre o tema proposto, da reflexão sobre o gênero e uso da língua 
e da reflexão sobre o processo da escrita.

Finalmente, já próximo de apresentar o material, antecipa-se uma 
objeção provável: a extensão dos enunciados de algumas questões. De 
fato, os alunos costumam implicar com tamanho dos textos e também dos 
enunciados das propostas de atividades. Porém, acreditamos que a leitura 
do enunciado também é um evento da aula de Língua Portuguesa, como 
de qualquer outra disciplina. Assim, devem-se notar dois pontos em nossa 
proposta didática. O primeiro é que os enunciados foram construídos 
na ancoragem daquilo que se propõe como situação-problema para o 
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aprendiz e, na sequência, aquilo que deve ser concretizado para responder 
o problema – o comando. O segundo ponto é que adaptamos, na medida 
do possível, a linguagem científica dos estudos linguísticos para que os 
enunciados também sejam uma aprendizagem da área.

Veja o material completo com as questões no apêndice após as 
referências bibliográficas. 

Considerações finais

O estudo dos gêneros textuais, conforme exposto aqui anteriormente, 
permite-nos não só um trabalho com textos variados, mas uma reflexão 
crítica sobre o uso da língua em diversos contextos sociais.

A proposta que apresentamos é uma tentativa de aliar um trabalho 
que, não somente, restrinja-se a um aspecto. O pressuposto, portanto, 
é que a partir do gênero, o texto na aula de Língua Portuguesa vá além 
daquilo que se comumente faz – prescrever, descrever, classificar, dizer 
qual é o gênero etc. 

Para encerrar, cabe comentar, especificamente, o que foi proposto 
para o trabalho de produção textual. Pensamos numa atividade de 
interação e dinâmica. Dessa forma, negando a restrição de que ensinar 
produzir texto é somente fazer moldes e esquemas prontos. 

De modo geral, com toda essa discussão teórica e a sugestão 
proposta, a ideia é, portanto, apresentarmos um trabalho viável, concreto 
e exemplificativo de como realmente colocar o texto como protagonista 
nas aulas de Língua Portuguesa. 
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Apêndice – Material didático

Carta do Leitor e Carta Resposta

Estou fazendo atividade física entre cinco e seis vezes por semana. Controlo a 

alimentação desde o início de 2014, quando li uma coluna sua. Emagreci, estou mais 

disposta, forte e o resultado dos meus exames são exemplares. Tenho 1,68 metro e peso 

60 quilos. Minha percentagem de gordura é 18%. Com tudo isso, ainda fico extremamente 

desanimada quando vejo blogueiras e celebridades com corpos esculturais. Nunca vou 

atingir esse padrão de beleza.

Flávia Antunes, Belo Horizonte, MG.

Flávia, o que você está fazendo é ótimo para sua saúde e para sua 
vida. Está de parabéns! Observe como em um ano você colheu enormes 
benefícios. Tenho certeza de que isso também influenciou, de forma 
positiva, sua vida emocional e social.

O padrão de beleza está associado à época. Nos tempos 
renascentistas, as formas eram mais roliças. O padrão era quadril largo 
e seios maiores. Essa estética refletia o estilo de vida que as pessoas 
levavam. Hoje, ocorre o oposto. O padrão de beleza atual é totalmente 
desconexo do estilo de vida que temos. Por um lado, vivemos tempos 
de sedentarismo, com menos movimento, o que resulta em corpos 
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mais gordos e menos saudáveis. O sedentarismo é responsável por 
13,2% das mortes no mundo. Por outro lado, existe uma obsessão pela 
forma perfeita, que, mesmo com muita atividade física e sacrifício na 
alimentação, pode não ser conquistada, se aquele não for o tipo físico 
do indivíduo – depende também da genética. A contradição entre a 
forma como vivemos e o ideal de beleza que temos é uma verdadeira 
fábrica de infelicidade. As pessoas se frustram e acabam desistindo ou 
partindo para um vale-tudo. Recorrem a medicamentos e hormônios 
para ganhar músculos e emagrecer. Num primeiro momento, esses 
recursos podem até levar ao corpo desejado, mas com um custo 
muito alto para a saúde. É tentador acreditar que com apenas sete 
minutos de exercício o corpo passará 48 horas queimando calorias, 
ou que tal alimento emagrece, ou que existe um medicamento que 
resolva tudo. É mais fácil fazer o que você fez: mudar o estilo de 
vida. O caminho que você seguiu é o único possível, qualquer outro é 
efêmero e perigoso. Faça as pazes com seu corpo. Você está saudável 
e seu estilo de vida é ótimo. Não se prenda a padrões inalcançáveis 
e não acredite em milagres. Não há uma única forma de beleza.

Disponível: <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/marcio-atalla/noticia/2015/04/
nao-existe-bum-jeito-so-de-ser-bonitab.html> Acesso em 04. Jun. 2015

Atividades de (re)conhecimento e de leitura 

1. A carta do leitor é um texto escrito para jornais e revistas impressos 
ou online. Ela pode ser escrita com algumas finalidades específicas. Na 
carta lida, a finalidade que melhor reflete a intenção da leitora é:

a. posicionar-se a favor ou contra a ideia de outros leitores.

b. recorrer ao jornal para uma reclamação de um órgão público.

c. criticar o próprio jornal, a fim de questionar sua posição sobre um 
fato ou assunto.

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/marcio-atalla/noticia/2015/04/nao-existe-bum-jeito-so-de-ser-bonitab.html
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/marcio-atalla/noticia/2015/04/nao-existe-bum-jeito-so-de-ser-bonitab.html
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d. participar da coluna do articulista, a fim de discutir uma situação 
pessoal e talvez comum ao público leitor da seção.

2. Vimos acima que as cartas do leitor possuem finalidades específicas, 
dependendo do interesse de quem a escreve. O interesse da leitora e 
o que o articulista escreve como resposta define que o tema da coluna 
é voltado para

a. discussão de questões de política e economia do país

b. informações culturais sobre artes, espetáculos, música e cinema.

c. dicas sobre relacionamentos amorosos.

d. dúvidas sobre os cuidados com o corpo, bem estar e atividade 
física.

3. O perfil da leitora e a temática dos assuntos sugerem que a revista e, por 
sua vez, a coluna do articulista sejam voltados para qual público geral?

4. As cartas, de modo geral, possuem elementos característicos bem 
marcados – a saudação inicial, a introdução/situação-problema, o 
desenvolvimento/ações para a solução do problema, a conclusão junto 
da despedida e assinatura. Nas duas cartas, porém, foi suprimida a 
maioria desses elementos.

a. Retorne as duas cartas novamente e indique, respectivamente, 
o único elemento que mantiveram na primeira e o único elemento 
que mantiveram na segunda.

b. Considerando o contexto de circulação das cartas nos jornais 
impressos e, especialmente, no online, levante as hipóteses sobre a 
supressão dos demais elementos de ambas as cartas.

5. Abaixo, apresentamos um esquema textual da carta do leitor que serve 
para organizar as informações. Mais uma vez, retorne a leitura da carta 
da leitora e complete no espaço as informações do texto.
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Situação-problema Momento em que...

Ações para solução do problema Momento em que...

Conclusão Momento em que...

(Baseado e adaptado de Santos, Riche e Teixeira, 2012, p. 111)

6. A leitora mostra-se disciplinada nas atividades físicas, porém, segundo 
ela sem muitos êxitos. Transcreva do texto passagens que indicam essa 
oposição.

7. Considera-se uma contradição uma atitude oposta ao que se diz ou ao 
que se pratica. Na carta resposta, o colunista considera uma contradição 
a forma como atualmente vivemos e o ideal de beleza que temos.  
Explique por que.

8. Nos trechos “a forma como vivemos e o ideal de beleza que temos é 
uma verdadeira fábrica de infelicidade.” e as “pessoas se frustram e 
acabam desistindo ou partindo para um vale-tudo.”, as expressões 
grifadas possuem valor conotativo. Considerando o contexto, explique 
o significado dessas expressões.

Atividades de análise linguístico-textual 

9. No enunciado da carta da leitora “Estou fazendo atividade física entre 
cinco e seis vezes por semana”, a palavra grifada é um verbo em 
primeira pessoa que imprime ao texto um tom de relato pessoal. Nessa 
mesma carta, há outras marcas de primeira pessoa. Retorne ao texto 
e, a seguir, transcreva dois exemplos de uso da primeira pessoa, um de 
marca verbal, outro de pronominal. 

10. Em alguns momentos de sua carta resposta, o colunista dialoga 
diretamente com a leitora, utilizando diversas marcas gramaticais. 
Retorne ao texto, transcreva trechos com essas formas de diálogo e 
nomeia-as.
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11. A carta-resposta do colunista é um texto predominantemente 
argumentativo. Para a construção de sua argumentação, o colunista 
lança mão de uma tese – ponto de vista defendido – e de argumentos – 
fundamentação para a tese. No quadro abaixo, há a tese e há também 
espaços para os argumentos utilizados pelo colunista. Levante os 
argumentos e, depois, preencha o quadro. 

Obs.: faça as adaptações necessárias nos enunciados.

Tese: “Não há uma única forma de beleza.”.

Argumento:

Argumento:

Argumento:

12. Nas cartas, foram destacados os principais elementos de coesão. Alguns 
retomam outros elementos, expressões e enunciados já mencionados. 
Outros ligam e denotam valores semânticos entre enunciados dos textos.

Observe a primeira situação: 

(1) Nunca vou atingir esse padrão de beleza.  
“esse padrão de beleza” retoma “corpos esculturais”

Expressão

retoma

Informações ou 
elementos retomados

“(...) tudo isso” (l.3)

“essa estética” (l.10)

“a contradição”(l.17)

“esses recursos” (l.20)

“o caminho” (l.24)
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Observe a segunda situação:

(2) Controlo a alimentação desde o início de 2014, quando li 
uma coluna sua. 
 desde” e “quando” denotam ideia de tempo

“e” (l.3), “também” 
(l.8)

denota(m) a 
ideia de

“por um lado” (l.13)/ 
“por outro”(l.15)

“mesmo” (l.15)

“se” (l.16)

“ou” (l.19)

“para” (l.19)

“mas” (l.21)

Atividade de Produção Textual – Trocando Cartas 

13. Agora é sua vez de produzir uma carta resposta. Siga as instruções:

Suponhamos que no local onde você mora tenha um jornal do bairro e 
nele há uma coluna destinada a perguntas dos moradores acerca de 
fatores como saúde, lazer, cultura, culinária, economia, ou seja, assuntos 
sociais em geral.

1º) Em uma folha em branco redija uma pergunta a fim de que seja enviada 
a esse jornal. Lembre-se de elaborar uma pergunta contextualizada 
explorando sua capacidade argumentativa.

2º)  Após a produção, entregue sua pergunta ao professor;

3º) Posteriormente, com a mediação do professor, você receberá uma 
pergunta produzida por outro colega da turma e vice–versa, a fim de que 
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responda o questionamento feito pelo mesmo, figurando, assim, o papel 
do colunista. Nessa etapa, também tenha atenção à produção da resposta, 
respeitando as características estruturais e linguísticas do gênero;

4º) Ao final das produções, será feita uma dinâmica, de modo que cada 
aluno lerá a pergunta que recebeu e a resposta criada.

Observação: Cabe ao professor mediar a atividade e comentar cada 
uma das produções com os alunos, no momento da dinâmica, fazendo 
as intervenções ou correções necessárias no que tange tanto às 
características estruturais dos gêneros, quanto aos aspectos linguísticos 
que os compõem. Ao final, recolhê-las e corrigi-las, a fim de pedir a 
reescrita com as alterações solicitadas, caso houver.
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PEDAGOGIA DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA: FUNCIONALISMO E 
GRAMATICALIZAÇÃO NO ENSINO DE LÍNGUA MATERNA

Suéli Aparecida Levandoski1 (Unespar)
 Fernanda Rosário de Mello2 (Unespar)

Resumo: Este trabalho traz um recorte de nossa pesquisa de iniciação 
científica e propõe uma análise acerca das contribuições do funcionalismo, 
em geral, e da gramaticalização, em particular, no ensino de língua materna. 
O objetivo da pesquisa é investigar de que forma as teorias funcionalistas 
são encontradas nas Diretrizes Curriculares de Educação Básica (DCEs/PR) 
e como elas são abordadas em materiais didáticos utilizados no Paraná, 
a fim de discutir algumas implicações dessa abordagem para o processo 
de ensino e aprendizagem de língua materna. Aqui, discutiremos as 
bases teóricas encontradas nas DCEs e o quanto delas encontra respaldo 
em uma orientação funcionalista. A metodologia adotada é a de uma 
pesquisa qualitativa, em uma investigação bibliográfica e documental. Os 
resultados obtidos indicam que os pressupostos descritos nas DCEs têm 
embasamento no funcionalismo, principalmente pela noção de língua 
como interação. 

Palavras-chave: Funcionalismo. Gramaticalização. DCEs. Ensino. Língua 
materna.

Abstract: This paper presents a cutout of our scientific initiation research 
and proposes an analysis of the functionalism of the contributions in 
general and grammaticalization, particularly in mother tongue teaching. 
The objective of the research is to investigate how the functionalist theories 
are found in the Guidelines Curriculum of Basic Education (DCE’s / PR) and 
how they are addressed in teaching materials used in Parana, to discuss 
1 Graduação em Letras: Português/Inglês. Universidade Estadual do Paraná. 
Campus União da Vitória. Bolsista PIC – Fundação Araucária.
2 Professora adjunta. Departamento de Letras: Português/Inglês. Universidade 
Estadual do Paraná. Campus União da Vitória. Doutora em Linguística. 
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some implications of this approach to the teaching process and learning 
of mother tongue. Here, we discuss the theoretical bases found in DCE’s 
and how much of them is supported by a functionalist orientation. The 
methodology is a qualitative research, a bibliographical and documentary 
research. The results indicate that the assumptions described in DCEs are 
based in the functionalism, especially the language of notion as interaction. 

Keywords: Functionalism. Grammaticalization. DCE’s. Education. Mother 
tongue.

1 Introdução

O funcionalismo é uma vertente dos estudos linguísticos que, de 
maneira geral, focaliza a língua como um instrumento de interação social, 
dependente de contextos de uso. Em virtude disso, incorporar pressupostos 
funcionalistas às aulas de português é uma opção produtiva para o ensino 
de língua materna, já que nessa vertente a estrutura gramatical é analisada 
contextualmente, dependente da situação de uso, não havendo lugar para 
classificações e categorizações rígidas e estanques.

Consequentemente, a gramática passa a ser vista como a regularização 
de estruturas linguísticas recorrentes no uso (Cf. HOPPER, 1993), ou seja, 
como algo maleável, dinâmico, produtivo e criativo. Não é custoso perceber 
que essa concepção de língua e de gramática caminha em uma direção 
oposta àquela adotada pelo ensino tradicional de língua materna em nossas 
escolas, segundo o qual língua e gramática são estáticas e homogêneas.

Encontramos em documentos oficiais, como os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (1998), a sinalização de que a língua é uma forma 
de interação social e, por isso, não deve ser ensinada de forma estanque 
e descontextualizada, por meio de regras gramaticais prescritivas fora de 
qualquer situação de uso. Embora essa concepção já esteja reiterada em 
diversos documentos, sua inclusão de fato nas aulas de língua materna 
ainda é algo pretendido, porém pouco concretizado.
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Ainda que pareça ser um ponto pacífico esse da necessidade de 
rever o ensino de língua portuguesa em geral e o ensino de gramática 
em particular, o fosso estabelecido entre as teorias linguísticas e a prática 
pedagógica em nossas escolas justifica a necessidade de realizarmos um 
estudo que busque analisar de que maneira escolas públicas do estado do 
Paraná conduzem as aulas de língua portuguesa, por meio da verificação 
do documento oficial que legisla sobre a educação no estado (DCEs) e 
da confrontação deste com os materiais didáticos de língua portuguesa 
utilizados por essas escolas. Buscamos verificar em que medida os 
postulados presentes nas DCEs são refletidos nas escolhas dos materiais 
didáticos utilizados nas salas de aula. Aqui, apresentaremos uma primeira 
discussão, a análise das DCEs com a verificação das bases funcionalistas 
que nelas podem ser encontradas.

Antes de apresentarmos a base teórica que fundamenta nossa 
discussão, ressaltamos aquilo que justifica a realização de nosso trabalho: 
no que se refere a ensino de língua (Cf. BAGNO, 2007, p. 14), quando 
saímos da esfera acadêmico-científica e entramos na sala de aula da 
grande maioria das escolas brasileiras, o que ainda encontramos é uma 
prática pedagógica que revela pouca ou nenhuma influência das novas 
perspectivas de abordagem do fenômeno da linguagem.

2 Fundamentação teórica 

Segundo Fernanda Rosário de Mello (2014), a improdutividade dos 
métodos de ensino ancorados pela abordagem tradicional tem sido 
evidenciada mediante um número expressivo de trabalhos sobre a urgência 
na melhoria da qualidade de ensino de língua materna. A língua focalizada 
a partir de uma única variedade – a que espelha os padrões vistos como 
socialmente prestigiados – afeta sensivelmente o desenvolvimento das 
habilidades linguísticas dos estudantes. Preocupados com esse cenário, 
muitos estudiosos vêm ressaltando que o estreitamento entre a didática 
do ensino e a realidade linguística do aluno pode funcionar como uma 
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solução viável para a efetivação de um ensino de português eficiente e 
produtivo, o que gera uma mudança de foco do estudo da língua em si 
mesma para um estudo da língua contextualmente situada, afetada por 
diversos fatores linguísticos e sociais (Cf. SILVA, 2007, p. 67).

Sob esse viés, a parceria entre linguística e ensino se torna amplamente 
fecunda, sobretudo a parceria entre as concepções do funcionalismo e as 
concepções para o ensino de língua materna.

2.1 Funcionalismo/gramaticalização e ensino de língua materna 

Atualmente, contamos com diversos estudos que sugerem uma 
aproximação dos pressupostos funcionalistas, sobretudo os que dizem 
respeito à gramaticalização, ao ensino de língua materna e de gramática, 
como Carlos Sebastião Leite Gonçalves, Maria Célia Lima-Hernandes, 
Vânia Cristina Casseb-Galvão (2007); Maria Angélica Furtado da Cunha, 
Mariângela Rios de Oliveira, Mário Eduardo Martelotta (2003); Maria 
Elizabeth Affonso Christiano, Camilo Rosa Silva, Dermeval da Hora (2004); 
Lima-Hernandes (2010); Maria Helena de Moura Neves (2002; 2003), Silvia 
Rodrigues Vieira e Silvia Figueiredo Brandão (2009), etc.

A corrente funcionalista centrada no uso entende o fenômeno 
linguístico como processo e produto da interação humana, da atividade 
sociocultural (THOMPSON; COUPER-KUHLEN, 2005). “A relação entre 
forma e função é motivada, o que significa que as estruturas da língua são 
moldadas em termos dos usos a que servem na interação verbal” (CUNHA 
et al, 2014). As autoras defendem o estudo da língua a partir de contextos 
reais de uso: 

A proposta de ensino de língua numa vertente 
funcionalista objetiva trabalhar questões linguísticas 
com base em seus propósitos discursivo-pragmáticos, 
vinculados a práticas sociais situadas. Essa proposta 
consubstancia-se nas atividades de análise e reflexão 
sobre a língua, por meio das quais se aprimoram as 
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capacidades de compreensão e expressão dos alunos, ou 
seja, sua competência comunicativa. (CUNHA et al, 2014). 

A orientação funcionalista afirma que a análise da língua prima pela 
observação das estruturas mais regulares verificadas no desempenho 
discursivo. O destaque, então, fica para as regularidades encontradas em um 
feixe de tempo, já que são elas que permitem a interação entre os falantes. 
Essa orientação muda completamente o foco do trabalho em sala de aula. 
Ao invés de um trabalho prescritivista, pautado nas regras tradicionais 
normativas, tem-se um ensino pautado na observação das diversas situações 
sociointeracionais de uso da língua (OLIVEIRA; COELHO, 2008).

Para Cunha et al (2014), o ensino de língua baseado em princípios 
funcionalistas está vinculado à diversidade de uso que fazemos dela; 
ao papel dos contextos comunicativos e da interação na organização 
estrutural dos textos; ao desenvolvimento da competência comunicativa 
do aluno; ao respeito à pluralidade linguística que caracteriza nossas 
comunidades de fala.

Centrar a análise da língua em uso é um dos pilares da teoria 
funcionalista, e isso traz inúmeras contribuições para o ensino de língua 
materna. A língua em uso revela o caráter heterogêneo, dinâmico, 
variável e múltiplo da linguagem, mostrando regularidades e estabilidades 
provisórias que definem sua estrutura. Entender e respeitar esse princípio 
possibilita que o ensino de língua seja redimensionado, deixando-se 
de praticar atividades fragmentadas sobre regras descontextualizadas 
para passar a atividades que operam sobre a linguagem, em toda a sua 
complexidade de forma de interação social. Neves (2003), Cunha e Tavares 
(2007); e Oliveira e Cezario (2007) afirmam que são os princípios teóricos 
funcionalistas que podem oferecer contribuições mais significativas para o 
tratamento dos aspectos gramaticais da língua portuguesa.

Um dos pontos mais nevrálgicos no ensino de língua materna é o 
tratamento dado ao trabalho com a gramática. Nossa tradição escolar tem 
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um apego excessivo ao ensino de gramática, de modo que língua passa a 
equivaler inteiramente a gramática, como se as duas fossem algo único. 
Além disso, o modo de entender gramática é bastante enviesado, uma 
gramática de regras estanques, descontextualizadas, irrefutáveis, fora de 
qualquer situação de uso real da língua. Pelo viés funcionalista, o trabalho 
com a gramática altera sensivelmente a prática pedagógica em sala de 
aula. Como diz Silva (2012, p. 4):

O trabalho com a gramática deixa de ser um exercício 
de “militância”, mecânico, de classificação, no qual o 
aluno apenas recebe as informações, memorizando 
nomenclaturas gramaticais, e no lugar da classificação e 
da identificação de termos em orações e períodos, por 
exemplo, ganha espaço a reflexão com base em atividades 
que envolvam o aluno, de forma que ele aprenda a função 
dos aspectos linguísticos no ato discursivo. Assim, passa-
se a trabalhar com o funcionamento da língua.

Diante do que foi aqui exposto, podemos concluir que um ensino de 
língua embasado pelos fundamentos sociolinguísticos e funcionalistas 
pode corresponder àquilo que preconizam os PCNs de língua portuguesa, 
apontando a importância de uma educação que se comprometa com o 
exercício da cidadania atrelada ao desenvolvimento das capacidades 
de uso eficaz da linguagem que satisfaçam as necessidades pessoais, 
relacionadas às ações dos indivíduos no dia a dia, à transmissão e à busca 
de informação e ao exercício da reflexão (BRASIL, 1998, p. 30).

3 Metodologia 

Para a realização desta pesquisa e, consequentemente, para o alcance 
dos objetivos propostos, a metodologia adotada é de cunho descritivo, 
em uma investigação de base bibliográfica e documental. Foi feita uma 
abordagem qualitativa – por meio de análise e interpretação dos dados 
obtidos, atribuindo-lhes os devidos significados e relevâncias. Em 
consonância com o problema e com os objetivos propostos, o corpus do 
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qual serão retirados os dados para análise foram as Diretrizes Curriculares 
de Educação Básica – DCEs – de língua portuguesa (PARANÁ, 2008). 

Durante o desenvolvimento do estudo, formulamos categorias de 
análises que nos auxiliassem a visualizar nos documentos em questão 
alguns aspectos basilares para o ensino de língua materna, sobretudo a 
concepção de língua/linguagem, a concepção de gramática e a concepção 
de texto neles presentes. 

Em um primeiro momento, analisamos e descrevemos as diretrizes 
curriculares, buscando compreender essas categorias de análises 
anteriormente citadas pelo viés teórico do funcionalismo1. Passaremos, 
agora, à descrição e à análise dos dados.

4 Descrição e análise dos dados 

4.1 As DCEs do estado do Paraná (2008)

As Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCEs) são documentos 
oficiais que legislam sobre a educação como um todo e que visam conduzir 
melhorias para o ensino no país. Nosso primeiro objeto de análise são as 
DCEs do Estado do Paraná. Nelas, iremos discutir pontos ligados à teoria 
do funcionalismo e da gramaticalização, englobando questões referentes 
ao ensino de língua materna e de gramática.

Sabemos como as aulas de língua materna são de fato importantes 
para o aprimoramento das competências linguísticas dos alunos, pois é 
por meio delas que se prepara o aluno para as práticas sociais. Nas DCEs, 
temos a configuração dessa relação:  

É nos processos educativos, e notadamente nas aulas 
de Língua Materna, que o estudante brasileiro tem a 
oportunidade de aprimoramento de sua competência 
linguística, de forma a garantir uma inserção ativa e 
crítica na sociedade. É na escola que o aluno, e mais 
especificamente o da escola pública, deveria encontrar o 
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espaço para as práticas de linguagem que lhe possibilitem 
interagir na sociedade, nas mais diferentes circunstâncias 
de uso da língua, em instâncias públicas e privadas. Nesse 
ambiente escolar, o estudante aprende a ter voz e fazer 
uso da palavra, numa sociedade democrática, mas plena 
de conflitos e tensões. (PARANÁ, 2008, p. 38). 

Podemos encontrar relação entre o funcionalismo e o que dizem as 
DCEs por meio da noção de competência linguística, já que ela possibilitará 
aos alunos a interação na sociedade nos mais diferentes contextos de 
uso. Como visto em Martellota (2003, p. 29): “A abordagem funcionalista 
procura explicar as regularidades observadas no uso interativo da língua 
analisando as condições discursivas em que se verifica esse uso”. Ou, 
ainda, conforme encontramos em Cunha (2008, p. 157): “O Funcionalismo 
é uma corrente linguística que [...] se preocupa em estudar a relação entre 
a estrutura gramatical das línguas e os diferentes contextos comunicativos 
em que elas são usadas”. 

Essa noção de interação/uso, tão cara para o funcionalismo, pode 
ser encontrada ainda em: “Não basta dar a palavra ao outro, é necessário 
aceitá-la e devolvê-la ao outro” (PARANÁ, 2008, p. 38).

É evidente que o surgimento de teorias linguísticas como a 
funcionalista resultou em uma nova visão sobre o ensino de língua 
portuguesa, que até então era pautado no ensino tradicional de 
gramática. Como visto nas DCEs:

Dessas teorias, resultou o questionamento sobre a 
autoridade e a eficácia das aulas de gramática no 
ensino. Porém, apesar das discussões acadêmicas, os 
livros didáticos continuavam porta-vozes da concepção 
tradicional de linguagem. (PARANÁ, 2008, p. 44).

Já se pode perceber uma preocupação das diretrizes com a 
contradição entre teoria e prática. Embora as discussões teóricas sobre 
língua materna já tenham ganhado corpo, sobretudo na esfera acadêmica, 
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podemos dizer que o fazer diário no ensino também tem acompanhado 
essas alterações, essa mudança de foco? Certamente seria uma ótima 
escolha se fossem inseridos pressupostos funcionalistas nas práticas 
de ensino, pois, dessa forma, o professor teria novas alternativas na 
construção de um ensino pautado não apenas em categorias rígidas e 
estanques, possibilitando aos alunos uma aprendizagem contextual e 
dinâmica. Encontramos, ainda, um ponto próximo ao funcionalismo e à 
gramaticalização, quando as DCEs sugerem um trabalho com a língua em 
movimento, em uso e produtiva.

As diretrizes assumem uma concepção de linguagem que não se 
fecha “na sua condição de sistema de formas [...], mas abre-se para a sua 
condição de atividade e acontecimento social, portanto estratificada pelos 
valores ideológicos” (RODRIGUES, 2005, p. 156 apud PARANÁ, 2008, p. 
49). A linguagem é vista como fenômeno social, pois nasce da necessidade 
de interação (política, social, econômica) entre os homens. Tendo como 
base teórica as reflexões do Círculo de Bakhtin a respeito da linguagem, 
defende-se que:

A verdadeira substância da língua não é constituída 
por um sistema abstrato de formas linguísticas nem 
pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 
psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno 
social da interação verbal, realizada através da enunciação 
ou das enunciações. A interação verbal constitui 
assim a realidade fundamental da língua. (BAKHTIN/
VOLOCHINOV, 1999, p. 123 apud PARANÁ, 2008, p. 49).

Vemos, assim, uma relação entre o funcionalismo e as DCEs pela 
oposição feita entre formas e funções. Para o funcionalismo, é a função 
quem determina a forma, e não o contrário: a forma da língua está ligada 
a funções cognitivas e comunicativas. Conforme sugere Cunha (2007, p. 
17): “A ideia central é que a língua é usada, sobretudo, para satisfazer 
necessidades comunicativas [...] e sua forma deve refletir, em alguma 
medida, a função que exerce”.
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As DCEs apresentam ainda princípios do funcionalismo quando 
discutem as variedades existentes na sociedade, o que se reverte para um 
entendimento de língua como fenômeno também heterogêneo:

Pode-se dizer, então, que os nossos enunciados são 
heterogêneos, uma vez que emergem da multidão 
das vozes sociais. Faraco (2003) destaca que é nessa 
atmosfera heterogênea que o sujeito vai se constituindo 
discursivamente. (PARANÁ, 2008, p. 52). 

As DCEs orientam como trabalhar as três práticas basilares: leitura, 
oralidade e escrita, indicando pontos relevantes para o ensino de língua, 
valorizando as variedades linguísticas presentes no repertório linguístico 
dos alunos e conservando a heterogeneidade existente na língua:

Na prática da oralidade, estas Diretrizes reconhecem as 
variantes linguísticas como legítimas, uma vez que são 
expressões de grupos sociais historicamente marginalizados 
em relação à centralidade ocupada pela norma padrão, pelo 
poder da fala culta. (PARANÁ, 2008, p. 65).

É nesse sentido que a gramática nunca pode ser considerada um 
processo pronto e acabado, pois ela está frequentemente sendo renovada 
em consequência das mudanças ocorridas na língua. Portanto, não existe 
gramática, mas sim gramaticalização, um movimento de regularização dos 
usos (HOPPER, 1993).

Acerca da escrita, as DCEs mostram certa relação com o 
funcionalismo quando se referem ao texto como forma de interação 
social: “O exercício da escrita, nestas Diretrizes, leva em conta a relação 
entre o uso e o aprendizado da língua, sob a premissa de que o texto 
é um elo de interação social e os gêneros discursivos são construções 
coletivas” (PARANÁ, 2008, p. 68).

Sobre práticas de leitura, as DCEs definem esse processo como 
uma forma de criar cidadãos críticos, capazes de argumentar e de se 
expressar na sociedade, por meio de troca de saberes, resultando na 
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interação sociocultural. Percebemos aqui, também, certa vinculação com 
pressupostos funcionais, já que ambas as orientações são sociais: 

Na concepção de linguagem assumida por estas Diretrizes, 
a leitura é vista como um ato dialógico, interlocutivo. O 
leitor, nesse contexto, tem um papel ativo no processo 
da leitura, e para se efetivar como co-produtor, procura 
pistas formais, formula e reformula hipóteses, aceita 
ou rejeita conclusões, usa estratégias baseadas no seu 
conhecimento linguístico, nas suas experiências e na sua 
vivência sócio-cultural [...] Deve-se considerar o contexto 
de produção sócio-histórico, a finalidade do texto, o 
interlocutor, o gênero. (PARANÁ, 2008, p. 71-72).

Referente à análise linguística, as DCEs abordam o conceito, 
discorrendo sobre sua relevância para o ensino, relacionando-a com as  
três práticas básicas – leitura, oralidade e escrita:

A análise linguística é uma prática didática complementar 
às práticas de leitura, oralidade e escrita, faz parte do 
letramento escolar, visto que possibilita “a reflexão 
consciente sobre fenômenos gramaticais e textual-
discursivos que perpassam os usos linguísticos, seja no 
momento de ler/escutar, de produzir textos ou de refletir 
sobre esses mesmos usos da língua” (MENDONÇA, 2006, 
p. 204). (PARANÁ, 2008, p. 77).

Aqui também podemos perceber pontos de orientação funcionalista nas 
DCEs. É uma preocupação da vertente explorar dados reais de uso, retirados 
de contextos efetivos de interação verbal, descartando frases que sejam 
dissociadas de sua função na interação (CUNHA, 2012). Na análise linguística 
funcionalista, toda a situação de comunicação é considerada, englobando-se o 
evento da fala, os participantes envolvidos, a situação discursiva, os propósitos 
e toda a influência extralinguística. Também é uma preocupação funcionalista 
a capacidade de adequação do usuário; portanto, em um ensino que tenha 
essa corrente como orientação, é crucial a necessidade de habilitar os alunos 
a adequarem sua língua às situações de interação das quais participam.
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5 Considerações Finais

Nessa etapa da pesquisa, nossa preocupação foi a análise da diretriz 
curricular de língua portuguesa do estado do Paraná. Para fazê-la, 
elencamos, primeiramente, as características basilares do funcionalismo 
e da gramaticalização. Depois, mediante a leitura e a discussão do 
documento, foram listados os pontos em que a teoria funcionalista pôde 
ser reconhecida nas DCEs.

O principal ponto encontrado no qual pudemos reconhecer a relação 
entre o funcionalismo e as DCEs diz respeito à valorização da língua em 
uso, sendo a linguagem uma forma de interação social.  Está nas DCEs:

É nos processos educativos, e notadamente nas aulas 
de Língua Materna, que o estudante brasileiro tem a 
oportunidade de aprimoramento de sua competência 
linguística, de forma a garantir uma inserção ativa e 
crítica na sociedade. É na escola que o aluno, e mais 
especificamente o da escola pública, deveria encontrar o 
espaço para as práticas de linguagem que lhe possibilitem 
interagir na sociedade, nas mais diferentes circunstâncias 
de uso da língua, em instâncias públicas e privadas. 
(PARANÁ, 2008, p. 38).

Cunha e Tavares (2007, p. 157), ao salientarem a importância 
de um ensino de língua que privilegie o funcionamento desta nas 
interações comunicativas, dizem que:

A língua é determinada pelas situações de 
comunicação real, em que falantes reais interagem e, 
consequentemente, seu estudo não pode se resumir à 
análise de sua forma, já que essa forma está relacionada 
a um significado e a serviço do propósito pelo qual é 
utilizada, o que depende de cada contexto específico de 
interação.

Acreditando nos benefícios de trazer para o ensino de língua uma 
orientação funcionalista da linguagem, diz Casseb-Galvão (2011, p. 871) 
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ser possível despertar “uma sensibilização do aluno para o fenômeno 
linguístico a partir de uma experiência singular com o texto”. Isso pode 
ser feito 

explorando a sua discursividade e os recursos linguístico-
discursivos, através de um processo interativo, suscitando 
no aluno a capacidade de agir refletidamente, discutir 
questões, argumentar, contra-argumentar, e perceber a 
funcionalidade das escolhas linguísticas promovidas nos 
textos. (DUARTE; CASSEB-GALVÃO, 2014, p.).

Como dissemos anteriormente, as discussões trazidas neste texto 
fazem parte de uma pesquisa maior, que buscou investigar de que forma 
as teorias funcionalistas são encontradas nas Diretrizes Curriculares 
de Educação Básica e como elas são abordadas em materiais didáticos 
utilizados no Paraná, a fim de discutir algumas implicações dessa 
abordagem para o processo de ensino e aprendizagem de língua materna.

Podemos perceber com a análise realizada que o documento legislador 
do ensino no estado do Paraná, a DCE, discute o ensino de língua materna 
trazendo para o centro do debate a noção de interação e a necessidade 
de fazer da língua em uso o foco do ensino de português em nossas salas 
de aula. Entretanto, apenas esse fato não é suficiente para alcançarmos 
em nossa educação básica níveis satisfatórios de um ensino e de uma 
aprendizagem em língua materna capazes de formar alunos que sejam de 
fato sujeitos críticos, atuantes na sociedade na qual se inserem. 
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(Endnotes)
1 Depois disso, procedemos a uma análise contrastiva entre os resultados obtidos 
com a observação das DCEs e o livro didático selecionado. Analisamos primeiramente o 
Manual do Professor, para verificar em que medida as concepções presentes nas DCEs 
correspondem às concepções adotadas no material didático. Em seguida, examinamos 
o restante do livro, o material destinado aos alunos, comparando a teoria apresentada 
no manual com os encaminhamentos e atividades propostos para o trabalho com língua 
portuguesa no Caderno dos Alunos. Por limitações de espaço, optamos pelo recorte de 
apresentar, neste texto, apenas a análise das diretrizes curriculares.
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