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RESUMO

Este artigo é fruto da implementação do projeto “Desenvolvendo a Competência
Leitora”,  desenvolvido  o  Programa  de  Desenvolvimento  Educacional  (PDE)
2016/2017.  A proposta  de intervenção didático-pedagógica  tem como tema de
estudo “A leitura enquanto prática social”. Nesse sentido, tivemos o propósito de
fornecer  subsídios  para  desenvolver  a  competência  leitora   a  professores  das
diversas  áreas  do  conhecimento,  sendo  estes,  docentes  do  Colégio  Estadual
James Patrick Clark da cidade de Terra Rica - PR, local onde a implementação foi
desenvolvida.  A  proposta  foi  concretizada  por  meio  de  encontros  de  estudos
semanais, a fim de que os referidos educadores internalizassem conceitos básicos
sobre o ensino de leitura, bem como tivessem conhecimentos relevantes sobre a
importância desta em todas as disciplinas. Oportunizamos estratégias de leituras
para serem utilizadas no dia a dia, no contexto escolar, a fim de que contribuíssem
para a melhoria do ensino de leitura e consequentemente para o progresso do
ensino e aprendizagem. Os pressupostos teóricos assumidos na implementação
apoiam-se  nos  estudos de Solé  (1998),  Menegassi  (2005),  Lajolo(1999),  Leffa
(1996), Morrison (2006), Bakhtin( 2003, 2004
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1- INTRODUÇÃO

Este  artigo  foi  resultado  das  atividades  desenvolvidas  durante  a

participação  no  PDE  do  ano  de  2016/2017,  sendo  elaborado  na  fase  de

conclusão,  com  o  objetivo  de  apresentar,  de  forma  sucinta,  as  atividades

realizadas  na  implementação  da  proposta  de  intervenção  didático-pedagógica

intitulada “Desenvolvendo a competência  leitora”,  com professores de diversas

áreas do conhecimento.

A escolha da proposta de intervenção pedagógica deu-se por verificarmos

que,  a  cada  ano,  aumenta  os  problemas de aprendizagem que,  por  sua  vez,

assinalam a leitura como sendo um fator relevante na defasagem do ensino, visto

que a leitura é um eixo central e significativo para aquisição do conhecimento em

todas as áreas do ensino escolar.

Desta forma, pode-se perceber que a falta de práticas pedagógicas e/ou

conhecimentos  sobre  conceitos  e  concepções  de  leitura  nos  aparentavam ser

fatores  que  contribuem  para  o  fracasso  do  ensino  aprendizagem.  Diante  do

exposto, percebe-se que alguns professores demonstravam encontrar dificuldades

em desenvolverem, em suas aulas, práticas diferenciadas de leitura, capazes de

promover nos alunos a utilização de estratégias que lhes permitam interpretar e

compreender os textos escritos. 
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Constatamos ainda que um número significativo desses professores não

tiveram, em sua formação inicial e ou continuada, a oportunidade de refletir ou até

mesmo de adquirir conhecimentos básicos sobre como trabalhar com leitura em

sua aulas.

Viu-se então a necessidade de agregar contribuições para a melhoria do

ensino aprendizagem, disponibilizando algumas técnicas e estratégias de leitura

que acordem para amenizar as dificuldades desses profissionais.

Assim, foi propósito deste trabalho desenvolver a competência leitora por

meio de estudos teóricos e atividades práticas, envolvendo professores da rede

Estadual de Ensino, ofertando suportes teórico-metodológicos que contribuíssem

na melhoria do ensino de leitura. Dessa forma, a intervenção realizada junto aos

professores  proporcionou  momentos  de  estudos  em  que  foram  sugeridas

metodologias e estratégias de leitura relevantes, a fim de cooperar para que os

educadores internalizassem conceitos básicos sobre a importância da leitura na

formação  humana,  além  de  conhecimentos  sistematizados  sobre  o  ensino  de

leitura. 

 Desta  forma,  procuramos  enfatizar  o  processo  de  leitura  como  um  ato

dialógico e interlocutivo, visando aprimorar a formação sociocultural e intelectual

de educadores das diferentes áreas do conhecimento, quanto a “prática de leitura”

e suas implicações no processo de ensino e aprendizagem.

2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Concepção de leitura

Por inúmeras vezes a leitura é tomada como obrigação, cobrança de uma

atividade. Segundo Góes (1991), muitos alunos leem sem entusiasmo, mas como

mera obrigação, apenas para conseguir nota. 

 Ressaltamos com essa inferência a importância de um ensino de leitura

com  estratégias  competentes  e  motivadoras,  abordando  diferentes  formas  de

trabalhar com o ensino de leitura no contexto escolar. Para essa efetivação vê-se

a  necessidade  de  promover  a  utilização  de  estratégias  que  permitam que  os

alunos leiam e compreendam de forma autônoma os textos lidos. 

Segundo Leffa (1996), ler é conhecer o mundo transversalmente, ou seja,

através de espelhos, pois estes nos oferecem uma visão fragmentada do mundo.

Desta forma, a verdadeira leitura só é possível quando se tem um conhecimento

anterior adquirido por vivências no mundo. Ler o mundo, mesmo antes do acesso

ao mundo letrado, frequentemente realizamos este tipo de leitura. Crianças muito

pequenas ainda, ou pessoas que não tem o domínio da linguagem escrita, usam

esse recurso para realizar a leitura. Ainda segundo a autora, sem triangulação não

há leitura, ou seja, é preciso associar a leitura a um conhecimento internalizado.

Por  exemplo,  um bebê associa a  imagem da mãe ao ato da alimentação,  ao



aconchego ou sensação de bem-estar, por isso chora quando não a vê e sorri ou

manifesta contentamento quando esta está presente.  Desta forma, uma mesma

imagem pode trazer diferentes percepções, de acordo com as experiências vividas

por cada indivíduo.

Conforme Paulo Freire

[...]  a  compreensão  crítica  do ato  de ler,  é  aquela  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” (FREIRE, 2001,
p.11)

Neste conceito torna-se evidente que linguagem e realidade se relacionam

dinamicamente.  Na  prática  da  leitura,  a  compreensão  do  texto,  alcançada  de

modo crítico, implica as relações do texto com o contexto, ou seja, para analisar o

texto o leitor precisa ter conhecimentos prévios do contexto que um determinado

texto está inserido.

Conforme ressalta Solé (1998) a leitura é um processo de interação entre o

leitor e o texto; nesse processo tenta-se obter uma informação pertinente para os

objetivos  que  guiam  sua  leitura.  Nessa  afirmação  podemos  fazer  várias

inferências,  primeiramente  expomos  o  envolvimento  de  um  leitor  ativo  que

incorpora e examina o texto, também nos sugere que o leitor deve ter um objetivo

para a leitura, ou seja, na leitura sempre se pretende alcançar uma finalidade.

Entende- se que o leque de objetivos e finalidades é amplo e variado e por meio

dele o leitor  consegue se situar perante o texto,  de maneira bastante ampla e

variada.  É  possível  devanear,  preencher  um  momento  de  lazer  e  desfrutar,

procurar uma informação concreta, seguir uma pauta ou instrução para realizar

uma atividade, informar-se sobre um determinado fato, etc. Enfim são inúmeras as

finalidades da leitura.

Vendo por outro lado, podemos perceber que a citação acima nos dá a

informação que o entendimento do leitor se dá de acordo com o objetivo da leitura.

É possível que dois leitores com finalidades diferentes leiam o mesmo conteúdo e

tirem  informações  diferentes.  Dessa  forma  entende-se  que  o  leitor  constrói  o

significado do texto.  Visto sobre esse ângulo o texto não é para o leitor, uma mera

tradução ou cópia fiel do significado que o autor quis lhe dar, mais uma construção

que envolve o texto e o conhecimento prévio do leitor.

Sobre  este aspecto,  Solé  (1998)  ressalta  que o problema do ensino da

leitura na escola não se restringe na condição do método, mas na própria forma

como se conceitua a leitura bem como a maneira como os professores veem ou

avaliam esse  processo.  Além de  ressaltar  a  importância  da  posição  que  esta

ocupa no projeto curricular da escola, e os meios que se utilizam para favorecê-la

de forma natural. Deve-se ainda levar em consideração a importância de saber

selecionar as propostas metodológicas adequadas que são adotadas para ensiná-

la. 



Para  contribuir  com o  entendimento  de  leitura,  podemos  defini-la  como

sendo um processo interlocutivo que acontece entre o leitor o texto e o autor. O

aluno  leitor  não  deve  ser  passivo,  mas  sim  ativo,  um  agente  que  busca

significações.  É  nesse  processo  que  o  professor  deve  ser  um  interlocutor

presente, capaz de responder as perguntas levantadas durante o procedimento da

leitura.

2.2 A formação do leitor

Para a formação de leitores é necessário que se tenha uma concepção de

linguagem  em  que  a  leitura  é  entendida  como  um  ato  dialógico  entre  os

interlocutores. 

O leitor deve ser visto como um sujeito ativo no processo de leitura que

consegue  efetivar-se  como  coprodutor  por  meio  de  pistas  e  formulação  de

hipóteses,  sendo  capaz  de  tirar  conclusões  e  fazer  uso  de  suas  experiências

acumuladas no decorrer da vida. 

No trabalho de leitura é importante avaliar  a maturidade do aluno leitor,

suas  experiências  de  leitura  bem  como  seus  horizontes  de  expectativas.  O

professor deve realizar leituras compreensivas e críticas. Deverá propor contato

com diferentes gêneros, proporcionando momentos de debates e reflexão.

O professor precisa atentar-se, aos textos não verbais que são comuns ao

nosso  meio  e  que  muitas  vezes  passam  despercebidos  em  nosso  plano  de

trabalho.  Como  exemplo  estaremos  mencionando:  as  charges,  as  figuras,  as

imagens, os símbolos dentre outras possibilidades de textos não verbais, mas que

carecem atenção, pois são meios diferentes dos acostumados no dia a dia, porém

necessários, pois além de proporcionar  múltiplas leituras, também é um material

muito rico para despertar a atenção, a criatividade, a curiosidade, etc.

Não  se  pode  excluir  dos  planejamentos  escolares  a  leitura  digital,  que

circula em nosso meio e representa mais uma oportunidade para motivar e ampliar

a prática de leitura no contexto escolar.

Acredita-se que

[...] a qualificação e a capacitação contínua dos leitores ao longo
das séries escolares, colocam-se como uma garantia de acesso ao
saber sistematizado, aos conteúdos do conhecimento que a escola
tem de tornar disponíveis aos estudantes” (SILVA, 2000, p.7).

2.3 Estratégias de leitura

Conforme Menegassi (2005), estratégias são procedimentos conscientes ou

inconscientes  que  são  usados  pelo  leitor  para  decodificar,  compreender  e

interpretar o texto além de definir os problemas encontrados durante o processo

de leitura.

 Já  na  abordagem  de  Isabel  Solé  (1998),  as  estratégias  de  leitura  são

instrumentos necessários para o desenvolvimento de uma leitura proficiente. Seu



emprego no ensino de leitura admite que o aluno compreenda e interprete de

forma  independente  os  textos  lidos,  permitindo  a  formação  de  um  leitor

independente, crítico e reflexivo.

Conforme Solé (1998), os professores utilizam as estratégias de leitura para

que o leitor consiga inconscientemente processar o que leu. 

Ainda segundo Solé (1998), uma importante característica das estratégias é

o fato de que não particularizam nem prescrevem totalmente o trajeto de uma

ação.  A  mesma  autora  indica  que  em  suas  exposições  as  estratégias  são

suposições inteligentes, muitas vezes ousadas, sobre o caminho mais acertado

que devemos seguir. As estratégias são ferramentas que devem ser usadas pelo

professor que irá mediar o ensino de leitura para seus alunos.

Como já tratamos anteriormente existem vários aspectos que devem ser

adequados para se conseguir um ensino de leitura em que o aluno consiga, de

maneira inconsciente processar o que leu e que tais procedimentos precisam ser

ensinados. Se estratégias de leitura são procedimentos, então é preciso ensinar

estratégias para a compreensão dos textos: não como métodos precisos, receitas

certas ou habilidades específicas, mas como táticas de compreensão leitora que

envolve a presença de objetivos e o planejamento das ações e consequentemente

sua avaliação.

Estas  estratégias  são  as  responsáveis  pela  construção  de  uma

interpretação para o texto.  É importante ressaltar que é uma construção feita de

forma autônoma.

Cabe ao professor  selecionar  que estratégias serão ensinadas.  Deve-se

sempre priorizar  aquelas  que permitem ao aluno planejar  sua tarefa  de modo

geral. Estas devem ser sugeridas como perguntas que o leitor deve fazer para

compreender o texto:

Compreender  os  propósitos  implícitos  e  explícitos  da  leitura.  O que/Por

que/Para que tenho que ler?

Ativar e trazer junto ao ato da leitura, os conhecimentos prévios relevantes

para o conteúdo em questão. O que sei sobre o conteúdo desse texto?

Dirigir atenção à ideia principal, em detrimento do que pode parecer menos

relevante.

Avaliar  a  consistência interna do conteúdo proclamado pelo texto  e sua

compatibilidade com o conhecimento prévio do leitor e com o “sentido comum”.

Este texto tem sentido? Qual a intenção dessa leitura?

Confirmar continuamente se a apreensão ocorre, mediante a revisão e a

recapitulação por meio de interrogações. Qual é a ideia fundamental desse texto?

Elaborar  e  provar  inferências  de  diversos  tipos,  como  interpretações,

hipóteses, previsões e conclusões. Qual poderá ser o final desta obra? 

Segundo  Baumann  (1990)  nos  processos  de  leitura  um  conjunto  de

propostas  para  o  ensino  de  estratégias  de  compreensão  leitora  pode  ser

considerado:



 Introdução.  Explicam-se  aos  alunos  os  objetivos  daquilo  que  será

trabalhado e a forma em que eles serão úteis para a leitura. 

 Exemplo. Exemplifica-se a estratégia a ser trabalhada mediante um texto.

 Ensino  Direto.  O  professor  mostra,  explica  e  escreve  a  habilidade  em

questão, dirigindo a atividade.

 Aplicação  dirigida  pelo  professor.  Os  alunos  devem  por  em  prática  a

habilidade aprendida sob o controle e supervisão do professor.

 Prática individual.  O aluno deve utilizar independentemente a habilidade

com  material  novo  e  aprender  a  partir  do  texto.  É  necessário  que  ele

consiga estabelecer relações entre aquilo que lê e o que faz parte de seu

acervo pessoal. 

Quando nos referimos a importância da formação de leitores competentes,

pensamos  na  escola,  pois  é  o  espaço  adequado  para  a  compreensão  desse

processo.  Para  que  possamos  atingir  os  objetivos  que  são  esperados,  é

necessário que os professores tenham criatividade e utilize-se  das estratégias,

que  acharem necessária  para  a  compreensão  leitora  até  que  seus  alunos  as

interiorizem  conseguindo usá-las inconscientemente para melhorar seu processo

de leitura.

2.4 Concepção de linguagem

         Para introduzir fundamentos significativos nessa proposta, abordaremos a

linguagem como princípio integrador, que faz parte do percurso da humanidade, e

que, por  meio  dela ,  o  ser  humano  se  comunica  e  interage  com  o  mundo,

tornando-se  capaz de garantir uma inserção ativa e crítica na sociedade.

É oportuno lembrarmos que

[...]  as  Diretrizes  Curriculares,  assumem  uma  concepção  de
linguagem que não se fecha na condição de sistema de formas
(...), mas abre-se para sua condição de atividade e acontecimento
social,  portanto  estratificada  pelos  valores  ideológicos
(RODRIGUES, 2005, p.156).             
 

Desta forma, a linguagem é vista  como fenômeno social,  pois nasce da

necessidade de interação (política, social, econômica) entre os homens.

Tendo como referências teóricas, a respeito da linguagem, as reflexões de

Bakhtin, assegura-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
(BAKTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 123) 



Há vários  estudiosos que apresentam a linguagem como uma atividade

sociointeracional,  dentre  estes  podemos  destacar  Geraldi  (1984)  e  Travaglia

(2005).

Podemos  inferir  com  Geraldi  (1984)  que  são  três  as  concepções  de

linguagem que influenciam no processo de ensino aprendizagem da nossa língua.

A primeira concepção trata a linguagem como sendo uma forma de expressão do

pensamento, desta forma entendemos que a linguagem é considerada como mera

tradução do pensamento humano. A segunda concepção versa a linguagem como

instrumento de comunicação. Desta forma a linguagem é considerada como sendo

um código, capaz de transmitir uma mensagem dizendo que esta, se concretiza

fora do nosso pensamento. A terceira concepção, aborda a linguagem como forma

de interação, afirmando que os sujeitos interagem por meio dela. Neste contexto

da linguagem a aprendizagem tem uma tendência mais efetiva. Aborda a língua

em  seu  sentido  real,  conforme  é  usada  em  nosso  cotidiano.  Nesta  fase  são

apresentadas diversas situações comunicativas, esclarecendo que o importante é

saber  empregar  a  linguagem  de  forma  correta,  adequando-a  a  situação  do

momento.

Com base nesses acertos, o emissor tem a liberdade de refletir sobre as

formas de linguagem adquirindo assim, uma certa independência intelectual, tendo

possibilidades  de  fazer  diversas  apreensões  de  um  tema,  atribuindo  os

significados  conforme  sua  visão  de  mundo  .  Por  meio  dessa  concepção  de

linguagem o indivíduo irá construir sua própria identidade.

As palavras estão carregadas de conteúdo ideológico, elas “são tecidas a

partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações

sociais em todos os domínios” (BAKHTIN/VOLOCHINOV 2004, p.41).

Nesse  aspecto,  o  ensino  da  linguagem  tem  a  função  de  aprimorar  os

conhecimentos  linguísticos  e  discursivos  dos  alunos,  tornando-os  capazes  de

compreender os discursos que os cercam, tendo condições de interagir  nesse

discurso.

A esse respeito, Bakhtin/Volochinov (2004, p.66) defende: 

[...] cada palavra se apresenta como uma arena em miniatura onde
se  entrecruzam  e  lutam  os  valores  sociais  de  orientação
contraditória. A palavra revela-se no momento de sua expressão,
como  produto  de  relação  viva  das  forças  sociais
(BAKTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 66)

Nestas diretrizes o processo dinâmico e histórico dos agentes na interação

verbal é considerado como dinâmico, tanto na instituição social da linguagem que

ocorre  nas  relações  sociais,  econômicas,  políticas,  etc.,  quanto  dos  sujeitos

envolvidos nesse processo.

Podemos inferir com as Diretrizes Curriculares da educação Básica (2008,

p.55) que 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.

Conforme Neves (2003, p. 89) pensar o ensino aprendizagem implica [...]

saber avaliar as relações entre as atividades de falar, de ler e de escrever, todas

elas práticas discursivas, todas elas usos da língua, nenhuma delas secundárias

em relação a qualquer outra, e cada uma delas particularmente configurada em

cada espaço em que seja posta como objeto de reflexão.

Desta forma, é preciso que a escola seja um espaço,  que por  meio de

textos diversos, com diferentes funções sociais, consiga promover o letramento do

aluno, a fim de que ele se envolva nas práticas de uso da língua (oralidade, leitura

e escrita). Destaca que o letramento vai além da alfabetização, pois este é visto

como uma atividade mecânica, que garante ao sujeito o conhecimento do código

linguístico (codificação e decodificação).  

Corroborando  com  esse  pensamento  os  professores  precisam,  então

propiciar ao aluno a discussão, a prática de leituras de textos de diferentes esferas

(jornalística, literária,  publicitária, digital, etc..). Sob o acerto, compreende-se que

as  práticas  discursivas  vão  além dos  textos  escritos  e  falados,  abrangendo  a

integração  da  linguagem  verbal  com  outras  linguagens  (multiletramentos):  as

músicas,  a  televisão,  o  cinema,  os  quadrinhos,  as  fotos,  e  demais  formas

infográficas criadas pelo homem.

A leitura dessas múltiplas linguagens, realizada com propriedade, garante o

envolvimento  do sujeito  com as práticas discursivas,  alterando “seu estado ou

condição  em  aspectos  sociais,  psíquicos,  culturais,  políticos,  cognitivos,

linguísticos e até mesmo econômicos” (SOARES, 1998, p. 18).

Diante de tais considerações sobre letramento, também é necessário dar

um conceito mais abrangente ao conceito de texto, pois este além de envolver a

formalização do discurso verbal e não verbal, abrange também o fato do antes ou

seja, as condições de produção e elaboração; e o depois, isto é, a leitura ou a

resposta ativa. Os textos são compostos de articulação do discurso, vozes que se

materializam e ato humano. Assim a linguagem se materializa e se efetiva. O texto

se constitui por meio de interações, por isso não deve ser entendido apenas em

seus limites formais (BAKTIN/VOLOCHINOV, 2004).

Podemos inferir com as Diretrizes Curriculares da educação Básica (2008,

p.55) que 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.

2.5 A linguagem no entendimento de Bakthin

A doutrina bakhtiniana sobre a linguagem está baseada no processo de

interação entre textos que ocorrem nas relações sociais por meio da interação

verbal  conceituada  por  ele  como  dialogismo.  Para  o  autor,  o  que  nos  leva  a

compreender  a  relação  que  estabelecemos  com o  mundo  é  a  semiótica.  “Os

signos  só  emergem,  absolutamente,  do  processo  de  interação  entre  uma

consciência individual e uma outra”,  diz Bakhtin (2004, p. 34).  Para o autor o

signo parte de uma realidade e também reflete e retrata uma outra realidade. 

Desta forma entende-se que o texto não é um objeto fixo, pronto e acabado,

num dado momento,  ele conquista seus sentidos no diálogo intertextual,  desta

forma pode-se perceber que um texto é sempre uma atitude responsiva (ajustável)

a outros textos, assim estes estabelecem relações dialógicas entre si.

2.6 Gêneros discursivos

Partiremos  do  conceito  de  que  a  comunicação  é  indispensável  para  os

seres humanos. Neste acerto ressaltamos que a comunicação acontece por meio

de diversas manifestações linguísticas, como a escrita, a oralidade, os sons, os

gestos, as mímicas, etc. 

Segundo  Bakhtin  (2003),  estas  manifestações  linguísticas  são  bastante

diversificadas,  pois  estão  relacionadas  às  mais  variadas  esferas  da  atividade

humana. 

Todos os campos da atividade humana, por mais modificados que sejam,

estão sempre ajustados com o uso da língua. É de conhecimento que o caráter e

os  modos  dessa  utilização  sejam  tão  variados  como  as  próprias  esferas  da

atividade humana (...) o emprego da língua se concretiza em forma de enunciados

(orais  e  escritos),  concretos  e  únicos,  que  emanam dos  integrantes  das  mais

diversas  esferas  da  atividade  humana.  O  enunciado  discorre  as  categorias

específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas (...) cada campo de uso

da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, isso compõe o

que denominamos gêneros do discurso.

Diante  do  exposto,  podemos  perceber  a  conceituação  destes  três

princípios básicos na visão de Bakhtin (2003):  língua, enunciado e gêneros do

discurso.  Nesta  concepção,  os  três  estão  intimamente  relacionados  e  são

fundamentais para a efetivação da comunicação humana. As diferentes formas de

atividades humanas dão origem aos variados gêneros do discurso que segundo

Bakhtin  resulta  em  formas-padrão  “relativamente  estáveis”  de  um  enunciado,

determinadas sócio - historicamente, segundo Bakhtin (2003, p. 282)”.

Bakhtin (2003) ainda vai mais além, ao se referir que só nos comunicamos,

falamos e escrevemos por meio de gêneros do discurso. Estes gêneros estão em



nosso cotidiano e dão origem a um infinito repertório de gêneros que são usados

de maneira inconsciente em todas as nossas construções linguísticas, sejam elas

formais ou informais. O discurso è modelado pelo gênero em uso.

Os gêneros do discurso sofrem constantes atualizações ou modificações. A

este respeito,  Bakhtin (2003,  p.  106)  diz  que “o gênero sempre é e não é ao

mesmo tempo, sempre é novo e velho ao mesmo tempo.” Esta transitoriedade, de

certa forma, explica o “relativamente estável”, pois, assim como a sociedade, os

gêneros também se transformam para atender às necessidades desta sociedade.

2.7 Gêneros discursivos e sua implicação no ensino de leitura

Após algumas pesquisas foi possível constatar que os gêneros discursivos

e  ensino  ganham  enfoque,  no  Brasil,  com  a  publicação  dos  Parâmetros

Curriculares a partir de 1997/1998. Esse documento aponta o ensino de gêneros

como sendo uma alternativa para a superação de práticas de ensino de língua

portuguesa, ditas “tradicionais” e que tem como foco a língua e suas unidades

sintáticas; priorizando, portanto, as unidades linguísticas e suas nomenclaturas.  

Rojo (2009), aponta os PCNs de Língua Portuguesa como um avanço nas

políticas  linguísticas  contra  o  analfabetismo e  em favor  da  cidadania  crítica  e

consciente.

O renascimento de uma nova concepção de linguagem e, portanto, de

ensino pode ser constatada. Segundo a autora, esse processo se dá por meio da

própria disposição e classificação dos conteúdos, que se encontram divididos em

dois  eixos  de  práticas  de  linguagem:  Num  primeiro  eixo,  são  abordados  os

aspectos  linguísticos  de  modo  abrangente,  ou  seja,  a  história  da  linguagem,

conjuntura  de  produção,  o  contexto  e  seus  efeitos  para  a  organização  dos

discursos.  Num  segundo  eixo,  estão  compreendidos  os  aspectos  ligados  à

variação linguística, à estruturação dos enunciados, ao léxico, à semântica e ao

modo de disposição dos discursos. Nessa perspectiva, os gêneros discursivos são

vistos como um objeto de ensino e o texto como a unidade de ensino.

 Mediante esse aspecto verificamos que o propósito principal da leitura é

que o leitor consiga por meio da interação com o texto que está interpretando,

assumir um posicionamento ativo frente à realidade que o cerca, sendo capaz de

questionar os acontecimentos da sociedade e assim ter uma postura reflexiva e

inteligente nas suas relações sociais. Mas, para que isso se efetive é necessário

que o aluno, ao trabalhar com o texto tenha sempre um olhar sobre o contexto,

identificando as pistas ou as referências construídas pelo autor,  entendendo a

mensagem por ele constituída sendo capaz de inferir conceitos referentes a ela. 

3- INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS



 O projeto foi implementado com professores da rede Estadual de Ensino

do Colégio James Patrick Clark EM, de Terra Rica e, neste mesmo período, porém

em outro horário, com alunas do quarto ano do FD (Formação de Docentes), do

mesmo colégio. Os encontros de estudo aconteceram no período noturno e no

período  matutino.  Por  solicitação  da  equipe  diretiva  da  escola,  o  projeto  foi

desenvolvido em duplicidade para atender as alunas da formação de docentes

que apresentaram necessidades de formação continuada em relação ao ensino de

leitura, a fim de que possam inseri-la na sua prática docente. 

O encaminhamento metodológico  da proposta de trabalho de ensino  de

leitura  teve  a  finalidade  de  nortear,  e  ou  intervir  no  processo  ensino  e

aprendizagem,  especificamente  na  prática  de  leitura,  proporcionando

embasamentos fundamentados e significativos para que os professores possam

ter melhores condições de trabalharem com a leitura em suas práticas do dia a

dia. 

     Buscaram-se aprimoramentos para que a leitura no contexto escolar seja

vista  como  um  processo  dialógico,  em  que  o  professor  tenha  condições  de

contribuir para a formação de um aluno leitor capaz de ler, compreender e inferir

junto ao texto e no seu contexto de inserção. Procurou-se deixar claro que quanto

maior  o  contato  com  a  linguagem,  nas  diferentes  esferas  sociais,  mais

possibilidades há de entender o texto, seus sentidos, suas intenções e assim ter e

compreender novas visões de mundo. 

A proposta de estudos oportunizou suporte teórico e prático, efetivados

em momentos de estudos, com sugestões de ensino de leitura, com a finalidade

de cooperar para que os cursistas adquirissem conceitos básicos sobre o ensino

de  leitura,  bem como tivessem ciência  da  importância  da  leitura  na  formação

humana. Procurou-se enfatizar que o processo de leitura é um ato dialógico e

interlocutor. Desta forma, visamos aprimorar a formação sociocultural e intelectual

dos educadores de diversas áreas do conhecimento, juntamente com alunas da

formação de docentes que também participaram e contribuíram para a efetivação

deste trabalho.  

Os pressupostos teóricos assumidos na proposta de trabalho ancoram-se

nos estudos de autores como: Solé (1998), Menegassi (2005), Lajolo(1999), Leffa

(1996), Morrison (2006), Bakhtin (2003, 2004).

A  metodologia  empregada  seguiu  o  esquema  da  Unidade  Didática,

conforme  Morrison  (2006).  As  ações  pedagógicas  foram  embasadas  na

importância da formação de um leitor que seja capaz de ler, compreender e que

tenha condições de ser um cidadão autônomo, que consiga agir e se posicionar de

maneira crítica e criativa, tendo autonomia para fazer suas escolhas, contribuindo

assim em suas atuações no cotidiano. 

O  esquema proposto  por  Morrison  organizou-se  em uma  sequência  de

cinco momentos: exploração, apresentação, assimilação, organização e exposição



ou culminância. Estes momentos foram contemplados durante o desenvolvimento

da produção. 

Na  fase  de  exploração  visamos  correlacionar  o  assunto  com  outros

anteriores já conhecidos pelos estudantes.  Na fase de apresentação, expusemos

aos alunos uma visão de conjunto sobre o assunto estudado. A terceira fase, a

assimilação, é por assim dizer a mais importante do plano. Agora é que se vai

realmente dirigir a aprendizagem do aluno, fazendo com que ele aprenda a ler, a

resumir, a esquematizar, a resolver problemas e exercícios, calcular, etc. Enfim,

na fase de assimilação a sala de aula se transforma em um ambiente de trabalho.

A  quarta  fase  é  a  organização,  em  que  os  alunos  devem  sintetizar  os

conhecimentos adquiridos no estudo da unidade. A quinta fase denominada de

exposição ou culminância compreende as apresentações orais ou escritas dos

alunos sobre um tema relativo. 

Assim,  desenvolveram-se  atividades  variadas  e  inter-relacionadas,

abordando o tema de forma global,  para depois partirmos para as partes que

serão denominadas de subunidades. O eixo norteador centrou-se no ensino de

leitura e foi  desenvolvido com momentos de atividades teóricas e práticas.  Os

conhecimentos estudados foram reelaborados e integrados por meio de síntese

final.

4- APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A proposta pedagógica desenvolvida foi uma Unidade Didática apresentada

à Secretária do Estado da Educação (SEED), sendo parte do material didático do

PDE na disciplina de Língua Portuguesa.

O trabalho foi planejado e direcionado aos professores da rede estadual de

ensino, do Colégio Estadual James Patrick Clark da cidade de Terra Rica - PR,

envolvendo profissionais das diversas áreas de conhecimento.

A  implementação  se  deu  por  meio  de  encontros  de  estudos  que

aconteceram  nas  dependências  do  Colégio  Estadual  James  Patrick  Clark,  na

cidade  de  Terra  Rica  –  PR,  com  uma  carga  horária  de  40  horas,  sendo  32

presenciais e 8 horas à distância. 

Optou-se  por  oficinas  de  formação,  com  certificação  expedida  pela

Universidade  Estadual  do  Paraná  (UNESPAR).  Teve-se  a  oportunidade  de

vivenciar  situações concretas e significativas,  baseadas no tripé:  sentir-pensar-

agir,  com  objetivos  pedagógicos  claros  e  concisos.  Nesse  sentido  pudemos

afirmar  que  nas  oficinas  ocorreram  apropriação,  construção  e  produção  de

conhecimentos teóricos e práticos de forma ativa e reflexiva.

A Unidade Didática foi dividida em cinco momentos, assim distribuídos:

 1º  Momento  –  Exploração:  Nesta  ocasião,  relatou-se,  por  meio  de

sondagem, o nível de conhecimentos que os participantes têm sobre a leitura e

sua  importância,  sempre  tentando  fazer  relação  do  assunto  lido  com  outros



anteriores. Também foram expostos slides da proposta pedagógica. Prosseguindo

fez-se a leitura de uma mensagem de acolhimento enfatizando a problemática da

defasem do ensino da leitura, finalizando com uma mensagem de boas vindas e

desejando-lhes um bom desempenho na realização do curso. Foram trabalhados

textos diversos de Isabel Solé e outros autores que ressaltaram a leitura como um

processo de interação entre o leitor e o texto.

Neste momento inicial  da implementação,  foi  possível  obter  informações

sobre  o  conhecimento  que  os  professores  possuíam.  Também  foi  possível

constatar que um número significativo dos cursistas não tinham conhecimentos de

estratégias de leitura, nem mesmo da importância da leitura e de que esta deve

ser  compromisso  de  todas  as  áreas  do  conhecimento.  Revelaram  apresentar

dificuldades no trabalho com a leitura no cotidiano escolar.

Ao realizar a exploração desta unidade observou-se que alguns educadores

têm  posição  de  fuga  de  sua  responsabilidade,  sempre  atribuindo  a

responsabilidade a outrem. Desta forma, deu-se impressão de que o ensino de

leitura  parecia  ser  delegado  somente  ao  professor  de  língua  portuguesa.

Passamos  então,  a  fazer  um  trabalho  de  conscientização,  a  fim  de  que

percebessem  a  importância  da  leitura  na  formação  do  indivíduo,  e  que  esta

abrange todas as áreas do conhecimento. 

No 2º momento – Apresentação, o mediador exibiu o conteúdo ressaltando

a importância da leitura. Para a efetivação desse momento foram lidos diversos

textos e, em seguida, realizou-se uma discussão sobre a leitura e sua importância.

Nesta etapa, os cursistas fizeram leitura compartilhada dos textos: “O que é

ler” e, “O ensino de leitura uma questão de equipe”, de Isabel Solé e ainda ”A

Importância da leitura”, de Gabriela Porto, encerrando com a reportagem retirada

da revista Nova Escola de Rodrigo Ratier: ”A leitura exige motivação, objetivos

claros e estratégias”. Foi trabalhado também o vídeo de Estratégia de Leitura, de

Isabel  Solé,  que  serviu  de  parâmetro  norteador  para  que  os  professores

pudessem entender o que são estratégias de leitura. Para finalizar o momento da

Apresentação, os cursistas assistiram ao filme “O mundo imerso em palavras”,

tendo este boa aceitação por parte dos cursistas e foi de extrema relevância para

a construção do conhecimento. 

 No decorrer desta etapa de apresentação da implementação do projeto,

observou-se que o grupo já começava a demonstrar preocupação com o tema

abordado, discutindo sobre o assunto e demonstrando necessidade de adquirir

conhecimentos sobre leitura. Os cursistas já começavam a afirmar que, de fato, a

leitura é fundamental e que necessitavam subsídios para saber como trabalhar

com seus alunos, em sala de aula.

O  3º  Momento  -  Assimilação,  desenvolveu-se  por  meio  de  atividades

diversas visando a que os educadores aprimorassem seus conhecimentos sobre o

ensino  de  leitura.  Esta  fase  se  deu  por  meio  do  ensino  de  estratégias

diversificadas de leitura, para que os cursistas tivessem melhores condições de



desenvolver, em suas aulas, um ensino significativo de leitura. No decorrer desta

fase de implementação, observou-se que o grupo já estava adquirindo maturidade

e autonomia para amenizar o problema do trabalho com leitura em sala de aula.

Empenhavam-se para realizar as atividades, participando bastante das oficinas.

Esta etapa foi além da expectativa, realizada com receptividade e sucesso. 

 No 4º Momento – Organização, foram propostas atividades para que a

aprendizagem fosse fixada e o novo conhecimento sistematizado. Os participantes

leram diversos textos e fizeram sínteses dos assuntos lidos. 

Durante  este  momento  da  unidade  didática,  os  cursistas  salientaram  a

importância das estratégias de leitura para o entendimento do texto.  Muitos já

foram  capazes  de  criar  novas  estratégias,  por  exemplo:  questionamentos  e

inferências que auxiliavam na compreensão e interpretação textual, demonstrando

conhecimentos adquiridos. 

O grupo discutia muito sobre a importância de se aplicarem estratégias de

leitura em suas aulas. Veio à tona a função social da leitura, muitas vezes excluída

do contexto da sala de aula.  Demonstrou também entender o dialogismo entre

autor-texto-contexto,  valorizando  assim  o  ensino  da  leitura,  ressaltando  desta

forma, a importância da leitura para a aquisição do conhecimento científico.

           Por fim, o 5º Momento – Exposição ou culminância, ocorreu por meio da

elaboração de um Plano de Trabalho Docente (PTD), que se efetivou por meio de

atividade complementar realizada em dupla, à distância, com carga horária de 8

horas.  O tema foi  a importância da leitura,  adaptado conforme a disciplina de

atuação do docente. Os planos foram socializados e muito bem elaborados. 

 Na  culminância  da  aplicação  da  proposta  didática,  percebeu-se  que  os

cursistas  já  tinham  conhecimentos  básicos  sobre  o  assunto  abordado  e  que

alguns  já  estavam fazendo  uso  de  estratégias  de  leituras  em suas  aulas.  Ao

elaborar  o  plano  de  trabalho  docente  PTD  tornou-se  evidente  que  os

conhecimentos  socializados  foram  sistematizados,  visto  que  os  educadores

conseguiram elaborar uma proposta de leitura significativa e condizente com sua

área de conhecimento.  

Pôde-se  verificar  que  os  resultados  foram  melhorando  e  que  a

implementação  foi  muito  valiosa,  pois  os  professores  tornaram-se  capazes  de

valorizar o ensino de leitura, conscientizando-se que esta é de suma importância

em todas as áreas do conhecimento.

Durante a implementação do projeto, um ponto ressaltado como negativo

foi a apatia apresentada por alguns professores em decorrência do horário das

atividades,  visto  que  estes,  por  passarem  o  dia  ministrando  suas  aulas,

encontravam-se cansados e desmotivados para realização das tarefas propostas.

Mediante tal situação, procuramos sempre iniciar as aulas com alguma dinâmica

de motivação que os cursistas pudessem ter uma melhor participação e interação

nas atividades. 



Um ponto muito importante da implementação foi a aplicação das atividades para

as alunas do Magistério, as quais, além de sua participação ativa, demonstravam

grande interesse, aplicando os conhecimentos adquiridos no curso em suas aulas

de regência que ocorriam concomitantemente às oficinas. 

A  percepção  da  importância  do  ensino  de  leitura  em  suas  aulas  e  a

motivação dos professores de áreas distintas, em fazer uso das estratégias de

leitura  no  seu  dia  a  dia,  também  foi  um  ponto  satisfatório  e  significativo  na

implementação da proposta. 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS

No  decorrer  da  realização  da  proposta  de  implementação  pedagógica,

percebeu-se  que  os  objetivos  elencados  foram  atingidos.  Os  cursistas

demonstraram ter desenvolvido competências básicas para o ensino de leitura em

sala de aula.

Ao se promover uma reflexão sobre o ensino da leitura no contexto escolar,

foi  possível  identificar  que  os  professores  já  conseguiam  sair  do  status  da

passividade, tornando-se um leitor mais ativo em suas interpretações. 

Na  efetivação  da  proposta  verificou-se  que  os  docentes  assimilaram  a

importância da articulação da leitura em todas as áreas do conhecimento. Isso se

deu por  meio  de questionamentos orais,  quando foi  possível  perceber  que os

estudos foram assimilados pelos professores. Diante disso, teve-se a convicção

de  que  a  proposta  foi  de  grande  valia  para  despertar-lhes  o  interesse,  a

motivação, o envolvimento e o prazer ao realizar as atividades propostas. 

Tornou-se  evidente  que  a  leitura  é  um  eixo  central  para  a  aquisição  do

conhecimento e que esta, por sua vez, deve ser explorada no cotidiano escolar.

Também ficou claro que o uso de estratégias são essenciais para despertar a

curiosidade, o interesse e o gosto pela leitura.

No  decorrer  da  implementação,   a  oportunidade  de  sermos  tutores  do

Grupo de Trabalho em Rede - GTR, previsto pelo PDE, foi ímpar e significante, a

qual  permitiu  a  socialização  dos  avanços  e  desafios  enfrentados  durante  a

aplicação  das  ações.   Nessa  etapa  do  curso,  tivemos  atividades  bastante

proveitosas, pois ocorreram trocas de ideias, experiências e conhecimentos por

parte  dos  cursistas  e  tutora,  contribuindo  para  o  aprimoramento  das  práticas

contempladas na implementação. 

Com a  concretização  da  proposta  de  estudos,  pôde-se  perceber  que  a

leitura é um fator relevante para a aquisição do conhecimento e que sua ausência

ou falta de prática tem contribuído muito para aumentar os sérios problemas de

aprendizagem com que  nos  deparamos  em nosso  meio  escolar.  Percebemos

ainda  que  a  leitura  no  contexto  escolar,  muitas  vezes,  acontece  de  forma

mecânica, não significativa, não sendo vista como eixo central para a aquisição do

conhecimento. 
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