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Resumo: O presente trabalho parte do princípio de que trabalhar, em Língua Portuguesa, as dificuldades 

de interpretação de textos na escola pública é essencial, pois esse problema é muito comum e acredita-se 
que isso ocorra no país inteiro, com variada motivação. A maioria desses problemas vem desde as séries 
iniciais, nas quais o aluno raramente é motivado a ler e não sabe identificar na leitura as informações 
essenciais para a compreensão do texto, e isso se agrava ainda mais com a associação a um vocabulário 
não condizente à complexidade necessária à série estudada. A escola deve oferecer uma nova abordagem 
ao ensino da Língua Materna, propiciando a seus alunos, uma formação qualificada, formando sobretudo 
leitores competentes, aptos a compreender e interpretar diversos gêneros e tipos de texto, a partir de 
inúmeras estratégias de leitura. O que, por conseguinte, irá prepará-los para lidar com a competitividade da 
sociedade atual, em que o saber surge como diferencial para os indivíduos. Com o objetivo de desenvolver 
a capacidade de interação com os textos, possibilitando o desenvolvimento de habilidades de reflexão, 
interpretação, análise, síntese e avaliação na apreensão e sentido do texto. Realizou-se este trabalho a 
partir de aulas expositivas, pesquisas na internet, leituras de fábulas e mitos, atividades em grupos e 
individuais, interpretação de textos, produção escrita de fábula e mito. 

 
Palavras-Chave: Textos; interpretação; sentido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Professora do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, licenciado e especialista em Língua 

Portuguesa - atua no Colégio Estadual do Amâncio Moro, de Corbélia ,PR, como professor de Língua 
Portuguesa, 2014. E-mail: rosimeripacheco@seed.pr.gov.br 
2 Mestre em Letras pela Universidade de São Paulo (USP); Professor Assistente da Graduação em Letras 

da Unioeste, Campus de Cascavel. E-mail: ataide@usp.br 

mailto:ataide@usp.br


 

Introdução 

 
Trabalhando há quinze anos com Língua Portuguesa no colégio Estadual Amâncio 

Moro, do município de Corbélia, Paraná, após várias pesquisas e elaboração de 

atividades de interpretação de textos, percebe-se claramente a dificuldades que os alunos 

têm em interpretar os mais variados gêneros textuais. O que fazer? Quais metodologias 

poderiam superar esse problema que afeta até mesmo as outras disciplinas, pois para 

tudo na escola o aluno precisa interpretar, entender, fazer inferências dos mais variados 

assuntos e dialogar com o texto em questão?  

Sabe-se que a leitura é muito importante para a formação dos leitores, pois ela 

desperta nos alunos interesse e prazer em aprender, além de ajudá-los a aumentar seu 

vocabulário e suas expressões, envolvendo o aluno leitor com ideias que lhe darão 

enfoques abrangentes para o conhecimento cultural do qual depende o seu progresso na 

vida. A leitura é uma prática muito importante para a construção do conhecimento e 

exercício da cidadania.  

Com as mudanças do mundo moderno, a escola não é mais o único local de fonte 

do conhecimento, pois com os avanços da imagem, da cor, da tecnologia e do 

movimento, percebe-se que o adolescente desinteressou-se pela importância da leitura, a 

qual é trabalhada na escola sem recursos atrativos e com poucas formas de promover a 

interação com o tema dos textos. 

Segundo Ingedore Villaça Koch (2002), existem três concepções de leitura. Foco 

no autor, foco no texto e foco na interação autor-texto-leitor. Na concepção foco no autor, 

o texto é que exclusivamente veicula as ideias do autor, sujeito individual, psicológico e 

dono de suas vontades e ações. O leitor lê somente para entender a ideia do autor, não 

questiona e nem interage. Na concepção foco no texto, o sujeito é passivo e sem 

consciência; o autor codifica os vocabulários, e o leitor decodifica-os; Koch ainda destaca 

que: 

 

A concepção foco na interação autor texto leitor é a melhor, pois é uma leitura 

ativa, crítica contextualizada, o sujeito é ativo, o autor constrói o texto, o texto é 

um instrumento de interação com o autor e leitor. O leitor é responsável pela 

interpretação do texto. Nesta concepção o texto não é um código, e sim 

interpretações de sentidos. (KOCH, 2002, p.12) 

 

 

Ao iniciarem o 6º ano, os alunos apresentam um vocabulário bastante restrito, 



utilizam muito a linguagem coloquial e não conseguem apreender o sentido do texto. Não 

entendem o que está por trás do código linguístico. Outro fator que leva os alunos a não 

entenderem o sentido do texto são os livros didáticos que não contribuem 

significativamente na formação de leitores críticos, capazes de interpretar o que leram. O 

trabalho do professor, neste contexto, deve estar direcionado para a valorização da 

função da leitura, da apreciação do texto como manifestação social e cultural, trabalhando 

com vários gêneros textuais para estimulá-lo a ler e também integrá-lo ao meio social em 

que vive.  

Faz-se necessário buscar novas formas de ensinar, com metodologias 

diferenciadas, no sentido de promover o envolvimento e o interesse do aluno pelo texto. 

Acredita-se que tal envolvimento poderá contribuir para a promoção de uma leitura crítica 

do aluno, fazendo-o interpretar textos, formar sua própria opinião e despertar o seu 

interesse pelos estudos de Língua Portuguesa, tornando mais efetivas as suas produções 

escritas e promovendo um discurso mais coerente e significativo. 

Pensando nesta possibilidade, percebeu-se a viabilidade de uma proposta de 

ensino e aprendizagem no trabalho com a interpretação de textos junto aos alunos do 

Ensino Fundamental. Pretendeu-se, portanto, por meio deste trabalho, utilizar estratégias 

de ensino que possibilitem o aprimoramento da compreensão de textos a partir do 

trabalho com os gêneros textuais fábulas e mitos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

É cada vez mais frequente entre os estudantes ler e não entender, ter dificuldades 

de comentar o que leu não conseguir passar sua opinião sobre filmes, músicas e textos. 

Diante disso, como formar alunos que saibam interpretar um texto dando-lhe sentido? 

Segundo a linguista Eunice Lopes de Souza Toledo (2001), o texto, nesse caso, 

não se limita à palavra escrita, mas engloba discursos que fazem parte do cotidiano, 

como música, cinema, televisão, jornal, literatura e legislação. 

Irandé Antunes (2003) afirma que é preciso ter em mente, ainda, que, “o grau de 

familiaridade do leitor com o conteúdo veiculado pelo texto interfere, também, no modo de 

realizar a leitura” (ANTUNES, 2003, p.77).                    

 Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná 

(PARANÁ, 2008), somente uma leitura aprofundada, na qual o aluno é capaz de enxergar 

os implícitos, permite que ele depreenda as reais intenções que cada texto traz. Sabe-se 

das pressões uniformizadoras, em geral voltadas para o consumo ou para a não-reflexão 

sobre problemas estéticos ou sociais, exercidas pelas mídias. Essa pressão deve ser 

explicitada a partir de estratégias de leitura que possibilitem ao aluno “percepção e 

reconhecimento – mesmo que inconsciente – dos elementos de linguagem que o texto 

manipula” (LAJOLO, 2001, p. 45). Desse modo, o aluno terá condições de se posicionar 

diante do que lê.  

 Bakhtin e Volochinov (1999) destacam que: “As palavras estão carregadas de 

conteúdo ideológico, elas são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e 

servem de trama todas as relações sociais em todos os domínios”. (BAKHTIN e 

VOLOCHINOV, 1999, p.41). 

 Ângela Kleiman diz que ensinar a ler é: 

 

Criar uma atitude de expectativa prévia com relação ao conteúdo referencial do 

texto, isto é, mostrar ao aluno que quanto mais ele provir o conteúdo, maior será 

sua compreensão; é ensinar o aluno a se auto-avaliar constantemente durante o 

processo para detectar quando perdeu o fio; é ensinar a utilização de múltiplas 

fontes de conhecimento (...). Isso implica em ensinar não apenas um conjunto de 

estratégias, mas criar uma atitude que faz da leitura a procura da coerência. 

(KLEIMAN, 2008, p. 151) 

 

 



Para os teóricos da Estética da Recepção, o leitor é o elemento fundamental no 

processo da leitura. A interpretação que este dará ao texto lido com certeza estará 

atrelada à sua experiência de vida e a sua experiência como leitora. Segundo Jauss, para 

a Estética da Recepção a relação do leitor com o texto se dá da seguinte maneira: 

 

Assim, para a Estética da Recepção, o leitor e suas experiências de leitura, sua 

experiência de mundo, enfim, toda sua relação com o texto escrito servirão como 

base para se repensar o fenômeno literário e a história da literatura, pois “a 

historicidade da literatura não repousa numa conexão de “fatos literários” , mas no 

experimentar dinâmico da obra literária por parte de seus leitores”. (JAUSS, 1994, 

p. 24). 

 
 

 Neste sentido, o autor entende que sua obra é um objeto variável, a qual o leitor e 

observador darão uma feição não apenas dinâmica, viva, mas também responsável por 

seu caráter de transformação, mudando-a de acordo com o tempo, com o espaço e com 

as diferentes leituras, dando-lhe uma forma sempre renovada. Destarte, constatamos que 

“o significado da obra literária é apreensível não pela análise isolada da obra, nem pela 

relação da obra com a realidade, mas tão só pela análise do processo de recepção, em 

que a obra se expõe, [...] na multiplicidade de seus aspectos.” (STIERLE, 1979, p. 134). 

Assim, a teoria da Estética da Recepção efetiva-se como uma teoria dos pontos de vista 

relevantes da recepção e da história. 

Na perspectiva da Estética da Recepção “a obra é um cruzamento de apreensões 

que se fizeram e se fazem dela nos vários contextos históricos em que ela ocorreu e no 

que agora é estudada” (BORDINI e AGUIAR, 1993, p.81). A literatura, fechada e 

definitiva, que é um simples objeto escrito, ao entrar em contato com o leitor abre-se para 

um mundo histórico extra texto, dialogando com a memória de outros textos. 

Assim, para que o aluno cresça em termos da expansão de seu horizonte de 

expectativas, primeiramente ele deve se disponibilizar a aceitar o contato com novas 

leituras. E para isso é muito importante que conheça determinados conceitos, como 

 

Receptividade, disponibilidade de aceitação do novo, do diferente, do inusitado; 

concretização, atualização das potencialidades do texto em termos de vivência 

imaginativa; ruptura, ação ocasionada pelo distanciamento crítico de seu próprio 

horizonte cultural, diante das propostas novas que obra suscita; questionamento, 

revisão de usos, necessidades, interesses, ideias, comportamentos; assimilação, 

percepção e adoção de novos sentidos integrados ao universo vivencial do 

indivíduo. (BORDINI e AGUIAR,1993, p. 88). 



 
 

O processo receptivo de leitura engloba a participação ativa e criativa do leitor, sem 

modificar a autonomia textual. Quanto maior for a distância entre os horizontes de 

expectativas do texto e do leitor, mais o texto servirá para trazer o novo a esse leitor. 

 

A experiência estética não se inicia pela compreensão e interpretação do 

significado de uma obra; menos ainda, pela reconstrução da intenção de seu 

autor. A experiência primária de uma obra de arte realiza-se na sintonia com [...] 

seu efeito estético, i.e., na compreensão fruidora e na fruição compreensiva. 

(JAUSS, 1979, p. 46). 

 

 

 

Deve-se valorizar o saber que o aluno traz como resultado de suas vivências, de 

suas visões de mundo e instrumentalizá-lo a partir de várias leituras que vão transpor seu 

saber comum numa linguagem bem mais elaborada e convencionada nas diferentes 

esferas sociais para poderem interagir com esses discursos. 

Um texto pode ter várias interpretações, mas não está aberto a qualquer 

interpretação, ele é cheio de pistas e estruturas de apelo, as quais levam o leitor a uma 

leitura coerente. Pode também trazer lacunas, vazios que o leitor preencherá conforme 

seu conhecimento de mundo, as experiências vividas, as ideologias, crenças, valores que 

carrega consigo. 

Segundo Liliane Soares Ferreira (2001), interpretar é um processo gradual. 

Interpreta-se conforme se consegue perceber as ideias que alicerçam o que é lido, tanto 

principais, como secundárias. Interpretar implica identificar ideias essenciais e ideias 

irrelevantes. 

 O livro didático, uma das ferramentas mais utilizadas pelo professor de Língua 

Portuguesa, nem sempre leva o aluno a ser um leitor crítico, pois não promove o estudo 

da língua por meio de uma perspectiva textual-discursiva, pois o aluno deveria tornar-se 

apto a compreender e a interpretar diversos gêneros e tipos de textos, por meio do 

trabalho com diversas estratégias de leitura. 

 O educador e escritor Rubem Alves comenta: 

 

Na vida estamos envolvidos o tempo todo em interpretar. Um amigo diz uma coisa 

que a gente não entende. A gente diz logo: "O que é que você quer dizer com 

isso?” Aí ele diz de uma outra forma, e a gente entende. E a interpretação, todo 

mundo sabe disso, é aquilo que se deve fazer com os textos que se lê. Para que 

sejam compreendidos. Razão por que os materiais escolares estão cheios de 



testes de compreensão. Interpretar é compreender. (ALVES, 2004, p.23) 

 
 

  Kleiman afirma que 

 

A prática de sala de aula, não apenas de aula de leitura, não propicia a interação 

entre professor e aluno. Em vez de um discurso que é construído conjuntamente 

por professor e alunos, temos primeiro uma leitura silenciosa, ou em voz alta do 

texto, e depois, uma série de pontos a serem discutidos, por meio de perguntas 

sobre o texto, que não levam em conta se o aluno de fato o compreendeu. Trata-

se, na maioria dos casos, de um monólogo do professor para os alunos 

escutarem. Nesse monólogo o professor tipicamente transmite para os alunos 

uma versão que passa a ser a versão autorizada do texto. (KLEIMAN,1992, p.24) 

 
 

Pode-se dizer que precisa haver uma interação do aluno com o texto, pois só assim 

ele o compreenderá. Cabe aos professores de Língua Materna levar os alunos a 

refletirem sobre o texto a partir de debates que iluminarão os pontos obscuros quando se 

constrói em conjunto essa compreensão. 

Esta proposta de trabalho tem por objetivo trabalhar com estratégias de 

interpretação de textos, possibilitando uma formação crítica do leitor, atuante, construtor 

de múltiplos significados. 

 Sabe-se que muitas vezes é na escola o único local onde o aluno tem a 

oportunidade de entrar em contato com os diferentes gêneros discursivos. Então é 

responsabilidade do professor de Língua Portuguesa mostrar a gama de textos que 

circulam na sociedade. É também responsabilidade desse mesmo professor criar a 

oportunidade de o aluno interagir com o texto. Souza (1999) comprova esta perspectiva, 

ao afirmar que 

 

A escola é um espaço privilegiado de formação de leitores, é imprescindível que 

ela ofereça diversidade de autores e textos. Na maioria dos casos, é na escola 

que a criança tem seu primeiro encontro com a literatura infanto-juvenil. Apesar de 

todos os problemas funcionais e estruturais, é na escola que a maioria das 

crianças aprende a ler. Muitas têm no ambiente escolar, o primeiro (e, às vezes, o 

único) contato com a literatura. (SOUZA, 1999, p. 63). 

 
 

É imprescindível que o docente de Língua Portuguesa leve ao aluno textos 

realmente significativos para sua idade e série. A biblioteca deve se tornar um lugar de 



contínuo acesso na escola pela busca de leituras e pesquisas. É também tarefa do 

professor e da escola incentivar os alunos a lerem, pesquisarem e assim ampliarem seus 

horizontes. Como o professor é o conhecedor do acervo bibliográfico de sua escola, 

deverá orientar aos alunos que façam leituras relevantes, oportunizando a construção de 

leitores que saibam interagir com os diversos textos. 

Segundo Suzana Vargas (2000), a educação no Brasil tem formado apenas ledores 

e não leitores, para a autora, a diferença entre ledor e leitor está 

 

Na qualidade de decodificação, no modo de sentir e de perceber o que está 

escrito. O leitor diferentemente do ledor, compreende o texto na sua relação 

dialética com o contexto, na sua relação de interação com a forma. O leitor 

adquire através da observação mais detida, da compreensão mais eficaz, uma 

percepção mais crítica do que é lido, isto é, chega à política do texto. A 

compreensão social da leitura dá-se na medida dessa percepção. Pois bem, na 

medida em que ajudo o meu leitor, meu aluno, a perceber que a leitura é fonte de 

conhecimento e de domínio real, ajudo-o aperceber o prazer que existe na 

decodificação aprofundada do texto. (VARGAS, 2000, p. 7-8) 

 

 
Nas escolas, o trabalho com interpretação é norteado pelos gêneros textuais, 

material de trabalho necessário e inesgotável. Porém o que se percebe é que em muitas 

salas de aula o texto torna-se apenas um pretexto para o ensino gramatical, não sendo 

explorado em seus múltiplos sentidos. Sobre esse problema Kleiman afirma que 

 

Se o aluno é capaz de decodificar o texto escrito, se ele é capaz de utilizar a 

informação sintática do texto na leitura, e se, ademais, ele já completou a 

aquisição da língua materna, as dificuldades que ele revela na compreensão do 

texto escrito são decorrentes de estratégias inadequadas de leitura. A prática 

mencionada, a utilização do texto como pretexto na aula de gramática, certamente 

contribui para a formação de estratégias de leitura inadequadas, pela ênfase que 

coloca nos aspectos sequenciais e distribucionais dos elementos linguísticos do 

texto, justamente aqueles elementos que não são constitutivos do texto enquanto 

unidade de significação. (KLEIMAN, 2004, p.56) 

 

 

 
 Segundo as DCEs, “a escola precisa ser um espaço que promova, por meio de 

uma gama de textos com diferentes funções sociais, o letramento do aluno, para que ele 

se envolva nas práticas de uso da língua” (PARANÁ, 2008, p. 50). 

 Neste trabalho propõe-se, então, ao professor de Língua Portuguesa, trabalhar 



várias estratégias de interpretação de textos, para que os alunos sejam capazes de ler, 

compreender os gêneros fábulas e mitos, tornando-se um leitor que consiga perceber as 

sutilezas em um texto ultrapassando a compreensão, sentido da língua e chegando a 

interpretação que é a produção de sentidos. 

 

 

 

Descrição das atividades  

 

O caderno de atividades proposto por este projeto contou com oito etapas, as quais 

relato brevemente o desenvolvimento de algumas. A Equipe Pedagógica do Colégio 

Estadual Amâncio Moro achou o Projeto interressante e bastante pertinente para a 

realidade da escola. As turmas ficaram atentas no momento da apresentação, gostaram 

da escolha dos gêneros: Fábula e Mito. Entenderam a importância do Projeto para sua 

aprendizagem, mostrando-se bastante interessados. 

Na primeira etapa, intitulada “Porque precisamos melhorar a interpretação de 

texto”. Os alunos dos 6ºs anos foram levados ao laboratório de informática e fizeram uma 

leitura da Prova Brasil de 2011 e analisaram os resultados obtidos pelos 5ºs anos das 

escolas do município de Corbélia, nos quais o nível de interpretação na prova deixou a 

desejar. Conscientizando-os de que podem melhorar neste aspecto, entendendo assim a 

importância do projeto e da participação de cada um para uma melhoria do ensino-

aprendizagem, principalmente no que diz respeito à interpretação de textos. Neste mesmo 

dia assistiram slides com dicas de como interpretar um texto com facilidade. As turmas 

participaram ativamente da aula, pois tiveram que fazer pesquisas no laboratório de 

informática, analisar os resultados da Prova Brasil e também assistir um vídeo com dicas 

para interpretar com facilidade. 

Na segunda etapa, intitulada “Conhecendo o gênero”, a professora iniciou uma 

sondagem do conhecimento prévio dos alunos a respeito do gênero textual fábula com 

questionamentos e, assim, antecipou possíveis dificuldades enfrentadas no decorrer das 

atividades que foram desenvolvidas para a compreensão dos textos.  

A seguir, pediu que em grupos de quatro alunos registrassem a fábula que mais 

gostavam ou lembravam. Depois lhes proporcionou a leitura de várias fábulas. 

Na terceira etapa, “O que é fábula?”, estudou-se as características do gênero 

proposto, para que ampliassem suas leituras a respeito do gênero, incentivando, 

questionando e dando informações sobre autores e obras, levando-os para o laboratório 



de informática para lá pesquisarem mais fábulas. Nesta etapa da Implementação, 

percebeu-se que os alunos tiveram um pouco de dificuldade em reconhecer os gêneros e 

suas características e confundiam muito as fábulas com Conto de Fadas. 

Predições, perguntas, comentários, foram realizados, fazendo com que os alunos 

interagissem com o texto, articulando seus conhecimentos de mundo com as informações 

presentes no texto, reconhecendo fatores fundamentais da textualidade e as marcas 

linguísticas que a estabelecem. Os alunos encontraram dificuldades em entender algumas 

questões de interpretação, mas com a mediação da professora os pontos obscuros foram 

iluminados e conseguiram perceber os sentidos do texto. Foi visível o avanço dos alunos 

no que diz respeito à interpretação de texto. O gênero mais atrativo para os estudantes foi 

o mito por se tratar de histórias que lhes chamam muito a atenção na adolescência. 

 Na quarta etapa, que levou o título “Entendendo fábulas”, realizaram-se oficinas de 

leitura, e interpretação de algumas fábulas; O sapo e o boi, O lobo e o cordeiro, O caracol 

e a pitanga, A cigarra e a formiga. A partir da leitura dos textos selecionados, os alunos 

deveriam fazer leituras, questionamentos, inferências, reconhecendo estruturas, dando 

significado a elas, partindo de algumas pistas, do conhecimento sobre o assunto, o autor, 

a época em que ele escreveu para chegarem a entenderem realmente o que leram. 

 Na quinta etapa, “Reconhecendo o gênero”, concretizou-se a aprendizagem do 

gênero fábula, na qual os alunos realizaram atividades de reconhecimento da estrutura 

desse gênero como leituras, preenchimento de tabelas, questionamentos escritos. 

 A seguir, realizaram-se produções escritas de fábulas. Nelas os alunos tiveram que 

reescrever uma fábula conhecida, dando-lhe uma nova versão, modernizando-a, porém, 

antes a professora passou alguns “passos para escrever bem”, revisando a estrutura da 

fábula. 

Para a correção a turma recebeu uma tabela para observar se os aspectos do texto 

criado pelo aluno estavam de acordo ou precisariam melhorar. Houve a troca de textos 

entre alunos e a averiguação final pela professora para destacar as contribuições 

necessárias. 

Na sexta etapa, intitulada “O que você sabe sobre mito?”, iniciou-se o gênero mito 

com conversações sobre o conhecimento prévio dos alunos sobre este tema. 

Apresentaram-se textos e vídeos na TV pendrive e no laboratório de informática sobre o 

que é mito, mitologia e as características do gênero. Os estudantes pesquisaram o 

conceito, histórias nas sociedades antigas e modernas, importância dos mitos para a 

preservação da história-memória dos povos. 



Na TV pendrive com o vídeo Minotauro, os alunos conheceram essa figura 

mitológica. Cópias do texto Teseu e o Minotauro foram entregues aos alunos para leitura 

e análise. 

Entreguei para os estudantes cópias de imagens de personagens da mitologia 

grega, Dividindo-os em grupos de  quatro alunos e entreguei uma imagem para cada 

grupo. No laboratório de informática, os alunos deveriam pesquisar sobre o relato 

mitológico a que se relacionava a imagem e em seguida contaram a própria versão da 

história apresentando-a oralmente para os colegas e professora. 

Na sétima etapa estudaram-se os seguintes mitos: Eco e Narciso; Pandora; com 

vistas ao entendimento do momento histórico de produção da obra e as intenções 

ideológicas que marcam a semântica discursiva utilizada. Tornou-se uma atividade 

comunicativa, em que a professora fez comentários, perguntas orientando os alunos a 

utilizarem seu próprio conhecimento de mundo focalizando sempre o sentido do texto. 

 Na oitava e última etapa os alunos produziram um texto sobre a “Caixa de 

Pandora”, escrevendo o que esconderiam lá, ou se tivessem a chance de descobrir um 

segredo como reagiriam, ou ainda sobre a origem dos males e sentimentos  do mundo 

(inveja, orgulho, entre outros…), e Ilustraram a história. Houve também a reprodução por 

escrito de um mito (de conhecimento de todos) que foi divulgada no jornal eletrônico do 

colégio em que apresentaram outras versões dos mitos lidos anteriormente, confrontando 

as diferentes versões e propondo que a turma discutisse e justificasse aquela que mais 

lhe agradava. 

Nesta etapa pude perceber o quanto cada aluno havia entendido sobre cada 

gênero, pois as produções foram bem interessantes. A divulgação dos textos no jornal 

eletrônico da escola os motivou a fazerem um trabalho muito bom. 

  Para a correção a turma recebeu uma tabela para observar se os aspectos do 

texto criado pelo aluno estavam de acordo ou precisariam melhorar. A revisão do texto 

ocorreu à medida que as ideias foram colocadas pelos estudantes, sempre chamando 

atenção para a necessidade de se fazer compreender pelo leitor, mantendo-se também 

fiel às características do gênero mito. A professora fez observações individuais sobre as 

dificuldades específicas de cada um. Para tratar de questões comuns à turma como um 

todo, propôs uma discussão coletiva. 

 

 

 

 



Considerações Finais  
 
 

As novas propostas curriculares concebem o ensino de língua por meio de uma 

perspectiva textual-discursiva, opondo-se a prática tradicional de frases soltas e isoladas 

de um contexto situacional (CEREJA; MAGALHÃES, 2005). Entretanto, em boa parte dos 

casos, essa nova abordagem do ensino de língua não se faz presente na maior parte das 

escolas públicas, ou seja, diversas escolas não trabalham com base nessa nova postura 

teórico-metodológica do ensino de língua, e o resultado é a dificuldade para interpretar 

textos. 

Interpretar é entender e compreender o que é lido, é saber extrair do texto a sua 

essência, suas ideias e depois saber transferi-las, ler as entrelinhas. Encontrar a ideia 

principal do texto, contextualizar. Saber refletir sobre o que leu, seja texto verbal, não-

verbal. É questionar o que leu e posicionar-se argumentando contra ou a favor, vale dizer 

que a localização de informações explícitas favorece a familiarização do aluno com o 

texto, assim quanto mais o leitor estiver familiarizado com o texto, mais facilmente poderá 

realizar inferência e chegar a informações novas. 

A interpretação de um texto só se realiza quando há, por parte do leitor, a produção 

de inferências e também quando o leitor faz uso de seus conhecimentos prévios, isto é, 

relacionar as informações da vida pessoal do leitor ao texto lido, para isso é necessário 

que ele tenha uma gama de conhecimentos.  

 De acordo com as discussões dos professores no GTR, Grupo de Trabalho em 

Rede constata-se que a contemporaneidade está sendo marcada por uma gama de 

informações. As diversidades literárias (jornais, revistas, propagandas, livros) estão ao 

alcance das crianças competindo acirradamente com a mídia (TV, rádio, DVD, 

computador, MP3, MP4, entre outros). E a escola, o que pode oferecer em termos de 

incentivo à leitura no Ensino Fundamental? Este é o grande desafio do professor. Dar 

encaminhamentos que provoquem no aluno o interesse pela leitura. Despertar para o 

querer ler, entender o que se lê e saber escrever o que se deseja escrever. Percebe-se 

nos textos, a grande dificuldade de expressar-se através da escrita.  

Paulo Freire afirma que “ler não é só caminhar sobre as palavras, e também não é 

voar sobre as palavras. Ler é reescrever o que estamos lendo. É descobrir a conexão do 

texto, e também como vincular o texto/ contexto com meu contexto, o contexto do leitor” 

(FREIRE, 1986, p. 22). Neste sentido, a prática em sala de aula contribui de forma 

significativa para o desenvolvimento desse processo. 

A leitura deveria ser vista como um processo de ensino/aprendizagem que vai além 



de um simples ato de decodificar, pois envolve uma complexidade e exige sacrifício, é 

também descobrir e descobrir-se. 

Despertar o interesse pela leitura e ajudar nossos alunos a interpretarem o texto 

lido é um trabalho que exige muita paciência e persistência dos professores, 

independente da disciplina que atuam. Trazer o texto para a realidade do aluno é uma 

maneira mais rápida para fazê-lo entender o que leu. As fábulas, por serem textos curtos, 

chamam a atenção dos estudantes e ajudam a levá-los à interpretação das entrelinhas. É 

de suma importância letrarmos nossos alunos para que possam analisar, refletir, 

argumentar, participar mais ativamente na sociedade. O educando não se posiciona 

simplesmente por não entende o que lê. 

   O leitor – no nosso caso os alunos – tem conhecimento, porém percebe-se que o 

mesmo tem muitas informações sobre "tudo" e pouco conhecimento e isso é um grande 

desafio para o educador deste século.  

  Um dos grandes problemas é que os alunos não têm mais paciência para fazer 

leitura, os avanços permitem maiores agilidades e facilidades para os jovens se 

comunicarem, por isso, nós educadores precisamos repensar nossa prática em sala de 

aula, criando estratégias de leitura para desenvolver a leitura. Para haver mudanças é 

preciso que o professor tenha um novo olhar para sua prática pedagógica e que o aluno 

esteja interessado em aprender.    

Os professores precisam estabelecer objetivos a serem cumpridos no ensino e 

aprendizagem de interpretação de texto. O docente precisa ter consciência do que seja 

um texto e do seu funcionamento como estrutura produtora de sentido, pois ensinar a ler 

e interpretar é perceber os conteúdos e os conhecimentos que se tornam dizíveis por 

meio dos textos. 

Linguistas conceituados afirmam que a solução para a dificuldade de interpretação 

na escola está em propor um trabalho em que a leitura seja trabalhada de diversas 

formas, mostrando que um texto pode apresentar diversas maneiras de ser trabalhado e 

com funções diversificadas, dando ao aluno a oportunidade de interagir não só com os 

colegas, mas com o próprio texto, levando-o a questionar-se em relação às intenções do 

autor em abordar o tema, levantar hipóteses, ter um posicionamento positivo ou negativo, 

dentre outros aspectos. 

“Um ensino sistematizado, mas criativo e dinâmico, para que esse nosso aluno da 

‘Era Digital”, sinta vontade e gosto em aprender mais e mais. 

Pode-se afirmar que essa intervenção pedagógica veio ao encontro de nossa 

necessidade em ajudar o aluno com dificuldade em interpretar textos, a qual precisa ser 



sanada para que o aluno consiga entender o que lê. O trabalho com as fábulas e mitos foi 

adequado para caminhar rumo a esses objetivos educativos. 

Ao final do projeto, os alunos sentiram-se valorizados, motivados e preparados 

para realizar leituras de outros gêneros textuais e desenvolveram habilidades de 

interpretação, tornaram-se leitores mais ativos e competentes, capazes de inferirem nas 

mais variadas situações de leitura. Esse estudo, além de ter sido um trabalho produtivo, 

foi também muito prazeroso, trouxe uma experiência nova, dando satisfação pessoal e 

profissional. 
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