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RESUMO 

 

 

Muito além da constatação de que os alunos não se envolvem com a literatura, com textos 

conotativos, com todas as possibilidades de leitura e interpretação dos textos verbais e não 

verbais que seu entorno oferece, apenas tendo a limitação do livro didático, o objeto desta 

pesquisa  foi desenvolvido em uma escola estadual de Tangará da Serra e teve como principal 

objetivo analisar a tríade: professor, aluno e texto no que se refere ao trabalho docente para a 

formação do leitor proficiente na perspectiva do texto literário, tendo como concepção de 

linguagem e como pilar de sustentação do trabalho uma proposta pautada no 

Sociointeracionismo. A pesquisa configurou-se como sendo um estudo de caso, de cunho 

qualitativo com observação não participante para acompanhar o desenvolvimento do leitor 

proficiente.  Realizaram-se também entrevistas com as duas professoras participantes e diários 

foram criados com o intuito de dar mais fidedignidade aos trabalhos com os textos literários 

realizados durante o período de observação das aulas. Todo o estudo se direcionou ao 

questionamento sobre o papel do professor no trabalho com os gêneros literários, como se dá a 

interação do aluno no contato com o texto, quais as contribuições da literatura para o universo 

cultural dos alunos e a percepção sobre como de fato se concretiza todo esse desenvolvimento 

na prática cotidiana das realidades vivenciadas. Para análise dos aspectos mencionados, o 

diálogo com teóricos com estudos significativos sobre leitura foi de grande relevância, 

principalmente no acompanhamento dos caminhos apontados para melhorar a realidade do 

trabalho de formação do sujeito leitor. Foram eles: Bronckart (2009), Bakhtin (1999), 

Marcuschi (2008), Kleiman (2001-2002), Lajolo (2005), Coenga (2010), Cosson (2009), 

Aguiar e Bordini (1988), Jouve (2002), Colomer (2007) entre outros. No desenvolvimento das 

análises, notou-se a dificuldade dos discentes em dialogar com os textos que lhes exigiam em 

muitos momentos conhecimentos prévios sobre determinados assuntos por envolver aspectos 

culturais ou mesmo característicos dos gêneros trabalhados. Percebeu-se também a dificuldade 

do professor, carente de estratégicas teóricas e metodológicas para o trabalho com o texto 

literário. 

 

Palavras-chave: Ensino; Professor; Aluno; Leitura; Texto Literário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

Much more than the fact that students do not get involved with literature, with connotative texts, 

with all the possibilities of reading and interpreting the verbal and non-verbal texts that their 

environment offers, only having the textbook limitation , the object of this research was 

developed in a state school in Tangará da Serra and had as its main objective to analyze the 

triad: teacher, student and text regarding the teaching work for the formation of the proficient 

reader in the perspective of children and youth literatury text, having as conception of language 

and as a pillar of support of the work a proposal based on Sociointeractionism. The research 

was configured as a qualitative case study with non-participant observation to follow the 

development of the proficient reader. Interviews were also conducted with the two participating 

teachers and journals were created with the aim of giving more reliability to the works with 

literary texts built during the observation period of the classes. The whole study focused on the 

question of the school ole in the work with the literary genres, how the student interacts in the 

contact with the text, the contributions of the literature to the students cultural universe of the 

perception about how in fact all this development is concretized in the daily practice of the 

realities experienced. In order to analyze the mentioned aspects, the dialogue with the 

theoreticians with significant studies on reading was of great relevance, mainly in the follow 

up of the ways pointed to improve the reader´s subject formation work reality. They were: 

Bronckart (2009), Bakhtin (1999), Marcuschi (2008), Kleiman (2001-2002), Lajolo (2005), 

Coenga (2010), Cosson (2009), Aguiar and Bordini (1988), Colomer (2007) and others. In the 

development of the analyzes, it was noticed the difficulty of the students in dialoguing with the 

texts that in many moments demanded them previous knowledge about certain subjects because 

they involved cultural aspects or even characteristic of the worked genres. It was also noticed 

the difficulty of the teacher, lacking theoretical and methodological strategies for working with 

the literary text. 
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INTRODUÇÃO 

 

O cenário da educação brasileira, mesmo diante da expansão das escolas públicas 

especialmente a partir dos anos oitenta, mostra que o país ainda, em pleno século XXI, possui 

uma população considerável de analfabetos e de alfabetizados funcionais e necessita avançar 

significativamente nesta questão.  

A realidade mostra que, ao longo de toda a sua história, o trabalho com a leitura realizada 

no interior das salas de aula coopera para um ensino que enxerga a língua como um mero canal 

de decodificação. Nesse sentido, a leitura é ensinada de forma mecânica, sem levar em conta as 

contribuições sociais para a formação do sujeito, sem valorização do conhecimento prévio, ou 

seja, sem ligação com a vida. Investigar essa prática oportuniza a abertura de caminhos para se 

pensar um trabalho com os textos literários de forma mais inclusiva, em que o aluno realmente 

aprenda com prazer do ato de ler. 

Sem vivenciar o ensino da língua em uma concepção sociointeracionista, levando em 

conta as contribuições históricas, sociais e culturais para a constituição de cada sujeito, o 

professor ao longo do tempo acaba por reproduzir uma formação que não valoriza as 

multiplicidades dos sentidos empregados em cada palavra presente nos gêneros discursivos 

orais ou escritos, prejudicando o diálogo entre leitor e produtor textual. 

Pensar diferente é considerar o texto como lugar de reflexão, de discussão, de análise, 

levantamento de hipóteses em que cada um, com suas vivências o sente e o enxerga de forma 

diversa. Neste sentido, não há como interpretá-lo por meio de uma só visão, de uma só ótica 

como acontece constantemente em grande parte das realidades, em que o livro didático é o 

“dono da verdade”. Dessa forma, os textos nele contidos não fazem sentido para o aluno, uma 

vez que quase sempre são desconectados de sua realidade, mesmo que apresentem uma 

concepção mais atraente sobre o ensino de leitura. E o professor com uma formação quase 

sempre deficitária fica totalmente dependente do material didático, sem autonomia para uma 

leitura mais produtiva e consequentemente não consegue mediar o aprendizado com 

questionamentos que façam sentido para o aluno.  

Outra questão é que os textos literários, quando retirados do seu suporte original e 

levados para o livro didático, em muitos casos, tornam-se fragmentados. Sem o todo, apenas 

com fragmentos não há como trabalhar em uma perspectiva interacionista. Por este viés, o 

estudo do texto toma uma dimensão muito além de uma visita para retirar informações 

explícitas, saber das intenções do autor, uma vez que o objetivo maior é a busca de um 
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posicionamento, um constante diálogo de vozes entre autor e leitor que realmente produza 

sentido, causando um efeito de interação em que o leitor tem uma participação ativa, sem 

supressão de sua voz. 

Colaborando com uma realidade como a apresentada, a formação do professor brasileiro 

sempre foi delegada a segundo plano em cursos rápidos, sem bases teóricas sólidas, sem o 

devido cuidado com uma formação continuada, além da própria desvalorização profissional. 

Tais fatos contribuem para o apego ao material didático, admitindo-o como o dono do saber, o 

dono da aula. Sem uma reflexão e uma formação consistente e contínua sobre como trabalhar 

a leitura de forma a levar o aluno à criticidade para completar as lacunas apresentadas nos 

textos, o professor brasileiro em sua maioria contribui para formar gerações de alunos que 

simplesmente juntam fonemas e letras para decodificá-los. 

Investigar o trabalho docente em relação ao ensino de leitura, em especial como no caso 

da pesquisa, o gênero literário, e analisar a proficiência dos alunos em uma realidade específica 

torna-se algo que justifica o que se propõe neste trabalho de pesquisa, uma vez que é preciso e 

urgente se debruçar sobre a questão, na medida que teoria e prática precisam se alinhar em 

busca de melhores resultados. Sendo assim, a investigação pretende também contribuir para a 

reflexão de algo tão urgente que é a formação crítica de seus sujeitos e o quanto os textos 

literários com suas linguagens múltiplas podem ser úteis para os avanços que o ensino atual 

necessita. 

A análise da formação do sujeito leitor, além da sala de aula, se estenderá para uma 

breve observação sobre o contexto familiar dos alunos por meio de uma consulta do Projeto 

Político Pedagógico (PPP) na perspectiva de observar qual a relação que os pais têm com o 

livro e com a leitura literária. Juntamente à preocupação da família, também a estrutura da 

escola no que se refere à organização e o espaço da biblioteca, bem como a importância e a 

valorização do referido ambiente no contexto escolar. Igualmente, serão destacados, na 

expectativa de compreender de forma mais global todo o trabalho que é desenvolvido no interior 

das salas de aula, o cotidiano docente e a formação do professor para tamanho desafio.  

O trabalho terá como abordagem teórica a concepção de linguagem sociointeracionista. 

Compondo a discussão, o estudo se aprofundará sobre os gêneros discursivos/textuais – entre 

teóricos sociointeracionistas -  para a análise da didática do trabalho com a leitura no contexto 

da sala de aula. 

A pesquisa se configurará como um estudo de caso de cunho qualitativo pelo fato de 

que busca estudar, analisar e compreender por meio das situações vivenciadas a tríade: 
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professor/aluno/texto no que concerne ao trabalho com textos literários de uma determinada 

realidade - neste caso as interações observadas no interior das salas de aula das turmas de 6º a 

9º Ano da Escola Estadual Professora Jada Torres em Tangará da Serra. O trabalho se dará por 

meio de uma observação não participante, uma vez que a pesquisadora estará presente 

observando o cotidiano dos envolvidos por um tempo determinado para fazer anotações na 

expectativa de melhor entender e interpretar o contexto estudado. O estudo em questão contará 

com uma entrevista estruturada com as duas professoras envolvidas com o propósito de 

interpretar da melhor forma possível seus posicionamentos no que se refere a aspectos tais 

como: formação, concepção de linguagem, importância do trabalho com os gêneros literários e 

estrutura de trabalho.  Terá como técnica o diário de corpus na observação das aulas. Este diário 

como coleta e criação de dados é forma não usual de o pesquisador dialogar com o contexto e 

consigo mesmo por escrito. É fator de grande contribuição, já aceito em outras bancas de 

mestrado e representa um esteio para apreensão de tudo o que está acontecendo com a tríade 

professor/aluno/texto-contexto. 

A metodologia para análise dos corpora exigirá que linhas teóricas sejam escolhidas 

para harmonizar e alinhar os comentários que serão dispostos em diários, conforme as ações 

sejam desenvolvidas durante a aula.  

Assim, para que opiniões não sejam colhidas a esmo, o Interacionismo foi o primeiro 

entendimento adotado, uma vez que diferentes gêneros literários serão eleitos para o 

desenvolvimento do trabalho de pesquisa. A utilização do diário será de suma contribuição para 

a análise das interações. Destaca-se também que a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética 

da Secretaria do Estado e Saúde Pública (CONEP), localizado no endereço: Rua Adauto 

Botelho, s/nº - Bairro Cophema – Cuiabá – MT, CEP: 78085-200. Na perspectiva de linguagem 

como interação, esta dissertação contará com três capítulos, sendo eles:  

Capítulo 1 “Sociointeracionismo” – Estudo sobre as contribuições do Interacionismo 

para a formação do sujeito leitor”: a escolha se fundamenta no fato de que sobre a luz do 

Interacionismo, o indivíduo é compreendido como parte integrante e inseparável do meio social. 

Por ser também um sujeito histórico, fruto dos contextos que o atravessam ao longo da vida, 

transforma-se a cada momento. Desta forma, um mesmo discurso produz impactos diferentes 

em indivíduos diferentes, ou seja, a palavra empregada em um dado momento pode ter 

significados ideológicos diferentes para cada pessoa. Ao observar os textos pelas lentes do 

Interacionismo, percebe-se que, para a leitura de um determinado texto, não há uma 
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interpretação compreendida como verdadeira, dado o fato de que os olhares são distintos, sendo 

esta a discussão ao longo de todo o capítulo. 

Capítulo 2 “Os gêneros e o interacionismo”: tendo como base principalmente os estudos 

de Luiz Antônio Marcuschi, propõe-se fazer uma discussão sobre o trabalho com o texto de 

forma específica com os gêneros textuais/discursivos literários bem como suas contribuições 

para a formação do leitor. A existência dos gêneros é importante para estruturar, não de forma 

estanque, mas como critério de definição do modelo de texto que se pretende trabalhar. Para o 

aluno, fazer a distinção é necessário no sentido de identificar e ter uma visão da estrutura e das 

especificidades dos gêneros mais importantes que circulam na sociedade e no contexto escolar. 

Capítulo 3 “Observação de uma didática frente ao trabalho para a formação de leitores 

proficientes na escola básica”: a principal discussão será fundamentada com base nas interações 

observadas em uma dada realidade. Para alinhar as contribuições do interacionismo e do estudo 

dos gêneros textuais/discursivos, utilizar-se-á de um diário de corpus com o propósito de 

registrar o trabalho desenvolvido pelo professor ao abordar o texto, bem como a maneira com 

que o aluno interpreta, levando em consideração o contexto discursivo e o contexto vivido por 

cada sujeito em sua realidade e o impacto provocado no momento de sua interpretação.    

Ao considerar que a formação do aluno leitor pela perspectiva da literatura, observa-se 

que o tema não é inédito, temos a dissertação de Kelly Cristina Costa Martins com o título: Da 

Leitura à Literatura ao Letramento Literário: Prática Docente em Foco, e o de Márcia Soares 

de Araújo Feitosa intitulado: Prática Docente e Leitura de Textos Literários no Fundamental 

II: Uma Incursão pelo Programa Hora da Leitura. Os trabalhos citados são de grande 

relevância, contudo o assunto mesmo muito discutido ainda está longe de um possível 

esgotamento, conforme as necessidades de avançar na perspectiva da formação literária. 

Dessa maneira, a presente pesquisa busca contribuir com o tema ao levantar discussões 

sobre os caminhos apontados por grandes teóricos sobre a concepção de linguagem que perceba 

o indivíduo como fruto das interações e consequentemente das relações históricas. Entendendo 

que todo o trabalho realizado na sala de aula se estabelece por meio dos gêneros discursivos, o 

estudo busca, então, compreender e discutir a maneira como tais textos são apresentados aos 

alunos, bem como são recebidos por eles. Sendo assim, os desafios giram em torno de 

discussões que contribuam para um trabalho com a leitura literária que seja mais prazeroso para 

o aluno, que valorize seu conhecimento prévio, oportunizando avanços significativos para o 

desenvolvimento crítico no trato com a linguagem.   
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1 SOCIOINTERACIONISMO 

 

A concepção de linguagem a qual norteará todo o trabalho de pesquisa dar-se-á no 

sentido de analisar as interações da tríade: professor, aluno e texto. Para tanto, acredita-se que 

o Sociointeracionismo dará conta de responder as indagações e reflexões das relações 

estabelecidas no contexto pesquisado, no que se refere à formação do leitor proficiente em 

literatura. Nesse sentido, é interessante compreender a abordagem interacionista de forma a 

perceber com certa clareza e profundidade as contribuições que a mesma trará para o estudo em 

questão: A Leitura e o Texto Literário Trabalho do Professor de Língua Portuguesa.  

A escolha do Interacionismo para fundamentar o estudo também se deu por acreditar 

que, de acordo com a referida concepção de linguagem, todo o trabalho de atividade de ação 

humana no que se refere ao estudo da língua dá-se por meio dos textos, ao entender que os 

mesmos são produtos dos contextos estabelecidos ao longo de toda da vida do ser humano. Tal 

afirmação se fundamenta ao reconhecer que o processo formativo do ser humano se constrói 

pela experiência com o outro e que a pluralidade no contato diário com diversos contextos que 

contribuem para a constituição interior de cada ser leva em conta os aspectos de socialização e 

semiotização.  

Analisar-se-ão também as contribuições do interacionismo sociodiscursivo proposto por 

Jean Paul Bronckart (2009), uma variação do estudo dos teóricos Dozs e Schenewly que 

trabalham o conceito de Interacionismo Sócio-Histórico (seu grande pilar), em uma perspectiva 

de ensino. Assim, o viés da apreensão do discurso que logicamente é espelho das vivências 

conjuntas apresenta uma tênue variação, ou seja, vale o discurso social que interpreta o fato 

histórico.  

Neste sentido, o estudo dos gêneros textuais põem a ênfase nas atividades dos sujeitos 

– os atos discursivos nas semiotizações. É importante considerar o que afirma Bronckart ao 

ressaltar que: 

 

Produto da interação social (do uso, como assinala Wittgenstein), essa semiotização 

das relações com o meio transforma as representações dos organismos humanos; elas 

são, em outros termos, os produtos de uma “colocação em interface” de representações 

até então idiossincráticas. As representações semiotizadas são, em outros termos, os 

produtos de uma “colocação em interface” de representações individuais e coletivas. 

Essa semiotização introduz, além disso, uma distância nas relações que os 

organismos humanos mantêm com o meio; este não é mais a única instância de 

controle das representações. Essa distância, por sua vez, torna possível a 

autonomização das próprias produções semióticas. Elas podem, a partir daí, 

organizar-se em uma atividade particular, que continua, claro, em interdependência 

com as outras atividades da espécie, mas que configura em organizações de signos 
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dotados de uma autonomia parcial. Assim, a semiotização dá lugar ao nascimento de 

uma atividade que é propriamente de linguagem e que se organiza em discursos ou 

em textos. Sob o efeito da diversificação não verbais [non langagières] com as quais 

esses textos estão em interação, eles diversificam-se em gêneros. (BRONCKART, 

2009, p. 35). 

 

Os pressupostos teóricos e metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo, a partir 

de agora ISD, visa trabalhar com uma abordagem didática para o reconhecimento dos gêneros 

textuais, suas funções, uso eficiente e meio de circulação. Dessa forma, avançam no estudo do 

texto, para uma análise integral. O objetivo é, pois, que o aluno tenha autonomia para 

reconhecer e utilizar a língua nos mais diferentes contextos ao dominar os recursos linguísticos 

necessários para a produção e compreensão de diversos gêneros orais e escritos no convívio em 

sociedade. Com esse trabalho, valoriza-se o aspecto social da linguagem por considerar que 

toda e qualquer atividade entre os sujeitos se manifesta por meio dos atos discursivos, cada 

gênero com uma função e estrutura, embora nada engessado.  

No que se refere ao reconhecimento da concepção de linguagem proposta por Bakhtin 

(1999), ao retratar a importância do contexto social para a constituição do individual de cada 

sujeito, Bronckart (2003) reafirma a relevância dada por Saussure ao signo linguístico. Em 

Bronckart, encontra-se que: 

 

Oriundos, sem dúvida, de ramos diferentes do globo, os grupos humanos elaboraram, 

inevitavelmente, conjuntos de signos que, além de diferenciarem quanto aos 

significantes (na seleção das características sonoras discriminativas), diferenciam-se 

sobretudo em relação aos significados (ao escopo e à organização interna das 

representações elementares compreendidas pelos significantes). Portanto, embora 

cada língua natural “realize” o processo representativo geral da linguagem humana, 

ela o faz de acordo com suas modalidades próprias, o que confere propriedades sempre 

particulares aos produtos representados (aos significados). (BRONCKART, 2003, p. 

36). 

 

Um mesmo signo, como dito, pode apresentar significados diferentes, para culturas 

distintas e também para classes sociais diferentes de uma mesma sociedade, já o significante 

faz menção à imagem que se faz dos signos. Para explicar a ligação entre pensamento e 

linguagem, Bronckart recorre também a Vygotsky, além de se afinar com Saussure. O primeiro 

pela importância de seus estudos no que diz respeito à relação existente entre o mundo psíquico 

e o mundo físico; o segundo, por explicar essa relação através da existência do signo linguístico. 

Bronckart, afirma a necessidade de considerar a importância de Vygotsky no trabalho com o 

gêneros textuais/ discursivos ao defender o posicionamento de que: 
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Para Vygotsky, a psicologia ocupa lugar nodal no campo das ciências humanas, no 

sentido de que sua problemática está inelutavelmente confrontada à dualidade físico-

psíquica dos fenômenos observáveis no ser humano. O homem é, efetivamente, um 

organismo vivo, dotado de propriedades biológicas e que tem comportamentos; mas 

também um organismo consciente, que se sabe possuidor de capacidades psíquicas 

que as ideias, os projetos e os sentimentos traduzem. A psicologia tem como tarefa 

específica descrever e explicar essas duas ordens de fenômenos, assim como suas 

modalidades de articulação, com um procedimento metodológico unificado. Segundo 

o autor, as proposições das diferentes escolas da psicologia do começo do século, 

entretanto, tendiam deliberadamente ou de facto, a subestimar e até mesmo a elidir 

essa problemática central das interações físico-psíquicas; e, a nosso ver, esse 

diagnóstico conserva toda a sua pertinência em relação à maioria das correntes 

contemporâneas da disciplina. (BRONCKART, 2009, p. 24-25). 

 

Por essa visão, entende-se que o exterior tem influência direta na constituição interna 

do sujeito que o exterioriza em forma de comportamento, ações e atitudes que se refletem na 

sociedade.  Como reconhecimento da historicidade do sujeito e da necessidade de análise dos 

processos semióticos, o Interacionismo rejeita a ideia de observar o comportamento humano 

em sua individualidade, sem levar em consideração o impacto do social sobre o sujeito. Essa 

rejeição pode ser entendida tanto no que confere ao substrato neurológico quanto pelas 

aprendizagens acumuladas em consequência do meio em que o sujeito se forma.   

 Entender o texto por uma perspectiva de gênero é importante no sentido de compreender 

a existência de uma organização estruturada. Embora essa não seja homogênea, como 

ingenuamente pode se apresentar, uma vez que qualquer língua é entendida como um organismo 

vivo e fruto da ação dos falantes em constante evolução. As regras de estruturação são 

necessárias no sentido de entender que para cada tipo de texto existe uma habilidade e uma 

competência diferente. 

É interessante lembrar que a estrutura de uma crônica, por exemplo, exige do produtor 

textual e do destinatário competências distintas do que se exige para a produção e para a leitura 

de um artigo de opinião. Ao conceituar texto, Bronckart (2009, p.71) o define como “toda 

unidade de produção de linguagem que veicula uma mensagem linguisticamente organizada e 

que tende a produzir um efeito de coerência sobre o destinatário”. Ainda, sobre o conceito de 

texto, o teórico ressalta, a classificação em gêneros do texto ao argumentar: 

 

Chamamos de texto toda unidade de produção de linguagem situada, acabada e auto-

suficiente (do ponto de vista da ação ou da comunicação). Na medida em que todo 

texto se inscreve, necessariamente, em um conjunto de textos ou em gêneros, 

adotamos a expressão de gênero de texto em vez de gênero de discurso. Enquanto, 

devido à sua relação de interdependência com as atividades humanas, os gêneros são 

múltiplos, e até mesmo em número infinito, os segmentos que entram em sua 

composição (segmentos de relato, de argumentação, de diálogo, etc.) são em número 

finito, podendo, ao menos parcialmente, ser identificados por suas características 

linguísticas especificas. Essas duas propriedades parecem estar estreitamente 
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relacionadas, pois, se as espécies de segmentos são em número limitado, isso se deve 

ao fato de atualizarem de recursos de uma língua natural, que são finitos e limitados. 

Esses diferentes segmentos que entram na composição de um gênero são produto de 

um trabalho particular de semiotização ou de colocação em forma discursiva e é por 

essa razão que serão chamados de discursos, de agora em diante. Na medida em que 

apresentam fortes regularidades de estruturação linguística, consideraremos que 

pertencem ao domínio dos tipos; portanto, utilizaremos a expressão tipo de discurso 

para designá-los, em vez da expressão tipo textual. (BRONCKART, 2009, p. 75-76). 

 

Assim, Bronckart, ao conceituar e discutir sobre a importância do texto como produto 

proveniente do contexto social e histórico, diz que automaticamente o discurso tem um impacto 

na formação geral do ser humano. Considera a necessidade de análise da denominada ação de 

linguagem. É importante, pois, para uma compreensão global do texto, que o leitor compreenda 

e perceba a origem do enunciado, bem como a força ideológica que o influencia. É possível, 

portanto, formar opiniões significativas sobre a produção discursiva e estabelecer um diálogo 

mais consistente com o produtor textual. Com a ação de linguagem, Bronckart propõe que o 

leitor tenha elementos mais precisos para formar sua opinião com base em elementos concretos. 

A ação de linguagem pode se dividir em ação de linguagem oral e ação de linguagem 

escrita, sendo analisado aspectos como: espaço e tempo de produção do texto, lugar social do 

emissor do destinatário, além da intenção impressa no ato comunicativo. Sobre ação de 

linguagem, Bronckart argumenta no sentido de que: 

 

Dessa orientação epistemológica decorre que as produções de linguagem, em primeiro 

lugar, devem ser consideradas em sua relação com a atividade humana em geral. Essa 

necessidade leva a delimitar, na atividade coletiva, as ações de linguagem como 

unidades psicológicas sincrônicas que reúnem as representações de um agente sobre 

contextos de ação, em seus aspectos físicos, sociais e subjetivos. (BRONCKART, 

2009, p. 107). 

 

Por essa perspectiva, o ISD se declara como sendo uma extensão do Interacionismo 

Cognitivo-Sócio-Histórico, isso pelo fato de que o aceita em todos os sentidos, compreende a 

importância do meio na formação dos indivíduos e se prolonga em estudar a arquitetura textual, 

a compreender as vozes presentes no texto e o lugar social tanto do receptor quanto do emissor, 

chegando a aspectos da construção do pensamento quando fala de subjetividade. Por esse 

estudo, o contexto temático tem a possibilidade de ser mais profundamente debatido e 

compreendido, dado o fato de que há um esforço na tentativa de perceber sobre qual 

compreensão de mundo o discurso foi produzido. 

O ISD tem como proposta a análise das produções textuais dentro de uma perspectiva 

denominada de folheado textual. De acordo com Bronckart (2009, p. 119), “o folheado é 

constituído por camadas superpostas: a infra-estrutura geral do texto, os mecanismos de 
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textualização e os mecanismos enunciativos”. O primeiro tem um nível mais profundo, uma 

análise bem detalhada do texto, como por exemplo a composição dos tipos discursivos, a 

sequência em que se dão e como se articulam. Os mecanismos de textualização são 

considerados como nível intermediário e contribuem para uma relação coerente do texto. 

Bronckart (2009, p. 122) define os mecanismos de textualização como sendo: conexão, coesão 

nominal e coesão verbal. Já os mecanismos enunciativos, último nível, são os responsáveis pela 

coerência textual. 

Em suma, a proposta do ISD é analisar, ou seja, observar o texto como um todo desde 

sua estrutura mais profunda a mais superficial, percorrendo vários caminhos e com clareza 

metodológica, para que no universo da sala de aula o aluno perceba a trajetória que será feita 

pelo professor e tenha base sustentável para dialogar com o texto como ferramentas para 

produções de diferentes gêneros. O ISD propõem um estudo investigativo e orientado dos 

gêneros com a finalidade de preparar o aluno para a vivência das práticas de leitura e de escrita. 

Nessa perspectiva, o aluno será capaz de reconhecer de onde falam as vozes presentes no texto. 

Esse reconhecimento dá a possiblidade de analisar o objetivo do contexto temático, 

possibilitando dentre tantas vantagens a formação de um sujeito crítico e com preparo para 

articular suas ideias ao entender o funcionamento e a estrutura da língua. 

Nesse direcionamento, reconhece-se que todo o trabalho desenvolvido no contexto da 

educação formal por mais desafiador que pareça, necessita de um olhar voltado para o texto, 

para o contato do aluno com o discurso anunciado, na expectativa de melhor compreender e 

trabalhar com as reais necessidades de um sujeito em formação que muitas das vezes é pouco 

estimulado pela família a ler, uma vez que essa também não tem o hábito por motivos culturais, 

econômicos, dentre outros.  

 

1.1 O Interacionismo Sócio-Histórico de Bakhtin  

 

Reconhecer a imprescindível função do professor nesse processo, analisar os desafios 

diários do ambiente educacional para a formação do sujeito leitor, perceber as dificuldades e 

deficiências da formação profissional para desenvolver a formação leitora dos educandos com 

sucesso é de suma importância para uma melhor compreensão do que se propõe na pesquisa. 

Com base nos desafios apresentados acima que exigem superação pela escola brasileira, Coenga 

argumenta no sentido de que: 
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Formar bons leitores é um desafio para a escola e muitos professores. Muitos 

professores que atuam nas escolas primárias e até mesmo nas universidades se 

lamentam de que a maioria dos seus alunos lê mal, além de não saber escrever. 

Algumas explicações adequadas podem ser encontradas nos autores que descrevem a 

leitura como uma espécie de diálogo, de troca, de interação entre autor/texto/leitor. 

(COENGA, 2010, p. 69). 

 

Ao levantar questionamentos em relação à dificuldade de formar leitores e de forma 

específica no direcionamento de uma formação voltada para a leitura literária em uma 

perspectiva de letramento, o autor Rosemar Eurico Coenga trabalha com a possibilidade de os 

professores direcionarem seus esforços no sentido de observarem de maneira atenciosa o que 

propõe o sociointeracionismo.   

Para o autor, a concepção de linguagem em questão enfatiza a importância do 

fortalecimento da leitura vista como processo de interação, de diálogo ao observar e perceber a 

necessidade de um estabelecimento de contato estreito entre leitor/texto. Coenga (2010) 

argumenta que, embora não seja uma tarefa fácil, esta atividade é perfeitamente possível se 

houver um engajamento para que a interação entre texto e leitor aconteça de forma satisfatória.  

Um dos caminhos sugeridos pelo autor vai no sentido de que a existência do texto só se 

estabelece mediante um contato com o leitor em uma perspectiva dialógica e, para tanto, é 

preciso oferecer condições para que isto aconteça e se efetive. 

Para Kleiman (2001), torna-se necessário atentar para o sentido de não inculcar no aluno 

um retrospecto de negatividade frente ao trabalho com o texto. A reprodução do mesmo tipo de 

ensino, sem estímulo à aprendizagem, sem considerar os avanços do indivíduo, certamente o 

desestimulará a gostar de ler. Dessa forma, a autora enfatiza que: 

 

Todos sabemos, hoje, que o bom leitor é aquele que lê muito e que gosta de ler, e 

concordaríamos em que o caminho para ser um bom leitor consiste em ler muito. 

Também sabemos que o fracasso contínuo desencoraja até ao mais entusiasta – 

ninguém gosta de continuar fazendo aquilo que é difícil demais, que está além de sua 

capacidade. Evitamos e desistimos daquilo que marca uma história de fracasso; 

entretanto, esperamos que a criança que tem uma história de fracassos em relação à 

estrutura de textos escritos, leia e goste de esquemas de expectativas em relação à 

estrutura de um evento, por exemplo, esse evento se tornar menos assustador, mais 

acessível, mais compreensível. Entretanto, insiste-se, na escola, na utilização de 

apenas um tipo de texto, o texto didático, assim expondo à criança ao que há de mais 

inconsistente, incoerente e incompreensível em matéria de textos.  (KLEIMAN, 2001, 

p. 8-9). 

 

Nessa passagem, a autora faz uma crítica ao trabalho de leitura reproduzido ao longo do 

tempo na escola, enfatizando as razões do desestímulo na formação do sujeito leitor, que por 

sua vez considera a leitura como uma atividade difícil, por compreender mediante aos inúmeros 
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fracassos que não tem habilidade para tal, por acreditar que ler para além de uma simples 

decodificação é coisa de pessoas “inteligentes”. 

Encorajar a criança, apresentar-lhe opções diferentes de trabalho com a leitura, estimulá-

la ao apresentar e considerar seus possíveis entendimentos sobre o texto, relacionando-o com a 

vivência, o contexto social e cultural dos alunos são opções apresentadas por Kleiman (2001) 

para contribuir no processo de estímulo a aquisição do hábito da leitura. 

Ao defender a necessidade de um trabalho em sala de aula que considera o 

interacionismo como real possibilidade de formar leitores críticos, Kleiman enfatiza a 

incoerência do discurso de alguns professores com sua prática de trabalho e, ao considerar a 

interação texto e leitor, a autora argumenta que: 

 

Existe, muitas vezes, uma incoerência entre a declaração desses princípios em prática 

de sala de aula. Assim como essa incoerência é observável em relação à leitura 

enquanto processo cognitivo, ela também é o observável em relação à leitura enquanto 

atividade entre o sujeito leitor e autor. De fato, tem-se tornado lugar comum entre 

professores declarar a adoção de enfoques interacionistas para o ensino da língua oral 

e escrita. Entretanto, a explicação dos fundamentos linguísticos, sociais e pedagógicos 

desses enfoques, é muitas vezes uma tarefa que o professor parece não exercer. Coisa 

semelhante acontece quando se trata de argumentar a favor dessa postura, talvez 

polêmica, com professores mais tradicionais; em qualquer atividade de ensino que não 

seja o diálogo informal com os alunos, o professor não adota a postura que faria da 

criança um interlocutor. (KLEIMAN, 2001, p. 18). 

 

O discurso interacionista necessita ser coerente com a prática do professor. O aluno 

precisa sentir-se envolvido com o que lê, necessita de bases para dialogar com o texto. É preciso 

o reconhecimento das vozes do gênero estudado, o entendimento das forças ideológicas 

presentes no discurso. Para tanto, um professor com uma postura de ensino tradicional, como 

argumenta Kleiman, seria incapaz de promover ações em sala de aula na direção de oportunizar 

uma interação dialógica reconhecendo a necessidade de interlocução entre leitor, autor e 

professor. 

Ao compreender com profundidade as contribuições do Interacionismo nesse grande 

universo de possibilidades que se estabelece pelo contato, pela interação entre os sujeitos por 

meio dos textos produzidos no cotidiano das relações, fica fácil perceber as possíveis e reais 

contribuições que esse conceito filosófico poderá trazer para o trabalho de formação do leitor 

proficiente. Neste sentido, o professor contará com um base sólida para a realização de 

atividades que levem em conta a percepção de que a língua vai muito além de um conceito 

estrutural. O texto é analisado com profundidade, com questionamentos que não se esgotam na 

superficialidade.  
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A voz do aluno não será suprimida, pois o aprendizado e a formação crítica terá sempre 

prioridade e todas as análises dentro de um determinado parâmetro de aceitabilidade serão 

considerados. Nesse ponto, significa dizer que para o interacionismo, não há um “vale tudo” no 

que se refere à interpretação. O que há são possibilidades de leitura de um determinado discurso, 

mediante as inúmeras questões que se levantam no diálogo com o texto. 

Diante de tamanho desafio da educação brasileira em formar leitores proficientes e de 

forma específica no que será enfatizado no decorrer de todo o trabalho que é a leitura literária, 

a proposta caminha no sentido de discutir os conceitos filosóficos por meio dos estudos 

realizados por Mikhail Bakhtin (1999), autor da obra: Marxismo e filosofia da linguagem: 

problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem, no qual se baseia esta 

dissertação.  

Também há que se observar e levar em conta as contribuições de Vygotsky, psicólogo 

também interacionista que muito contribuiu para o entendimento de como se dá o processo de 

aprendizagem da criança e a força do psíquico na construção e formação do ser humano. Antes 

de discutir sobre a importante contribuição de Vygotsky, faz-se necessário primeiramente 

compreender um pouco sobre quem foi Mikhail Bakhtin, bem como um pouco de seu percurso, 

para assim melhor compreender a grande contribuição bakhtiniana no universo da linguagem.  

 

1.2 Bakhtin, sua trajetória, seu círculo e sua concepção de linguagem 

 

Bakhtin nasceu na Rússia, em Oriol, no ano de 1895. Seu pai era funcionário de banco 

e sua família fazia parte de uma nobreza arruinada.  Viveu na cidade onde nasceu durante toda 

a sua infância e na adolescência foi morar em Vilnius, posteriormente mudou-se para Odessa 

onde frequentou a universidade. Na sequência, foi para São Petersburgo e de lá saiu formado 

em História e Filosofia, no ano de 1918.  

Ao destacar quem foi Bakhtin e a representatividade do pensamento bakhtiniano, as 

autoras: Beth Brait e Maria Inês Batista Campos relembram que o filosofo sempre esteve 

envolvido com um grupo de grandes mentes pensantes. Para as teóricas os conceitos e as 

produções desse período são frutos não da individualidade e sim do coletivo que dialogava e 

propunha discussões riquíssimas, incomodando o contexto social e cultural da época com suas 

ideias e propostas revolucionárias. Nesse sentido as teóricas argumentam que: 

 

Compreender o que se denomina pensamento bakhtiniano significa percorrer um 

caminho que envolve não apenas o indivíduo Bakhtin, mas um conjunto de 
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intelectuais, cientistas e artistas que, especialmente nas décadas de 1920 e 1930, 

dialogaram em diferentes espaços políticos, sociais e culturais. Sendo um homem de 

seu tempo não produziu sozinho nem esteve excluído das circunstâncias benéficas e 

maléficas de um longo período compreendido entre as décadas de 1920 e 1970. 

(BRAIT, 2016, p. 15). 

 

Como se observa, Bakhtin era rodeado de mentes inquietas e questionadoras, muito 

estudioso e de amizades seletas. Frequentou um grupo pequeno de intelectuais e artistas, o 

Círculo de Bakhtin. Dentre alguns dos frequentadores, Marc Chagall, Vitebsk, Volochinov e 

Medviév, sendo todos grandes admiradores do conhecimento e da inteligência singular de 

Bakhtin. Por ser um homem de seu tempo, algo já observado, ele não foi bem interpretado em 

seu próprio país, porque seu posicionamento marxista não teve boa aceitação pelo regime 

stalinista. Para Brait (2016) Bakhtin foi compreendido como um idealista que valorizava de 

forma excessiva o consciente humano, algo que causava um descompasso e incômodo na época, 

devido ao fato de que era preciso discutir interesses estéticos e semióticos para compreensão da 

consciência, além de um grande aprofundamento e conhecimento do assunto e, para a Rússia 

da época, debater a consciência e a subjetividade humana era algo considerado muito arrojado, 

um verdadeiro absurdo, uma afronta para o regime político do referido período. 

É importante observar o fato de que a experiência vivenciada na Lituânia, especialmente 

na capital, Vilnius entre os anos de 1911 e 1912, foi muito significativa para a construção da 

filosofia bakhtiniana. Isso por que dentre as observações ao longo deste período, Bakhtin 

conviveu com a grandeza de um território influenciado por disputas religiosas e culturais 

diversas. Todo esse contato vivenciado atravessou a formação de Bakhtin e mexeu com sua 

personalidade inquietante e observadora. Dessa maneira, é interessante destacar que: 

 

A cidade, uma colônia governada por russos, tinha o russo e a religião ortodoxa como 

instituições oficiais, mas a população, constituída em sua maioria poloneses e 

lituanos, era católica, hostil aos russos ortodoxos. Havia também muitos judeus, parte 

dos quais falavam iídiche. Dadas essas condições Bakhtin vivenciou o pluralismo 

linguístico e cultural, que mais tarde se transformaria em suas preocupações centrais, 

aflorando teoricamente como polifonia, heteroglossia, pluralismo, dialogismo. 

(BRAIT, 2016, p. 19). 

 

Ao discutir essa passagem da vida de Mikhail Bakhtin fica fácil a compreensão e o 

respeito que ele sempre teve pelo diverso. Observou cuidadosamente em Vilnius o 

entrelaçamento cultural, histórico e linguístico dos habitantes. Destacou em seus escritos a 

representatividade e a importância do coletivo no que se refere a formação do individual no 

contato com o outro, e a importância do reconhecimento de que somos seres em constante 
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transformação e ressignificação, dada tamanha movimentação e transformação causada pela 

linguagem ao longo do tempo.  

A filosofia da linguagem na ótica do interacionismo vê o homem como grande produtor 

dos sentidos da língua, enxergando-o como um ser social e reconhece que não há neutralidade 

nas relações. Compreender que a força da palavra não é igual para todos, que o sentido 

empregado no texto apresenta significações múltiplas, é entender que o homem não é uma 

máquina receptora em que se deposita apenas o que se encontra na superficialidade da 

linguagem. O homem é reconhecido como fruto de vivências acumuladas ao longo da vida, 

transformando-se cotidianamente em um novo ser no constante e infinito trabalho com a 

linguagem. 

Dessa forma compreende-se que a valorização da subjetividade era bastante enfatizada 

na teoria bakhtiniana que percebia o sujeito como ser incompleto e em constante formação e 

transformação ao longo da vida e tal questão consequentemente era algo que também 

incomodava muito o sistema russo, por não atender à necessidade de se pensar com 

racionalidade como se exigia em sua época.   Os intelectuais e artistas do círculo de Bakhtin 

discutiam ideias revolucionárias em uma época de grandes descobertas das artes e das ciências. 

Para uma melhor compreensão do exposto é importante observar o que dizem Brait e Campos 

ao fazerem uma análise de quem foram os bakthtinianos e a movimentação que fizeram com 

seus pensamentos entre 1924 e 1929, dessa forma as autoras destacam que: 

 

A produtividade compreendida entre 1924 e 1929, independentemente das 

assinaturas, aponta para discussões e concepções do Círculo que dialogam com 

formalistas, marxistas ortodoxos, ideólogos, psicólogos e psicanalistas, a partir de um 

lugar em que a polêmica, sem ser destrutiva, constrói novos lugares epistemológicos. 

A poética sociológica, a resposta a teorias freudianas e o enfrentamento dos 

formalistas constituem formas de construção de uma filosofia da linguagem e da 

cultura, inaugurando uma concepção nova ao confrontar os estudos da linguagem, 

quer literária, cotidiana, visual, musical, corporal, científica. 

Os textos e fragmentos produzidos posteriormente confirmam essa matriz inovadora 

dos anos 1920 e a concepção dialógica (ética e estética) da natureza humana que 

guiará os escrito bakthtinianos. (BRAIT, 2016, p. 22). 

 

Por essa passagem, mais uma vez Brait e Campos dão mostras de que Bakhtin nunca 

esteve sozinho e que, independentemente de quem são determinados escritos, uma vez que 

algumas autorias até hoje são questionadas em relação ao Círculo, o que importa é que essa 

visão interacionista questionava com muita criticidade produções em vários campos e que por 

serem um grupo bem articulado, tinham os mesmos ideais. 
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Foram revolucionários para a época por proporem o enfrentamento de questões 

polêmicas no que diz respeito especialmente a linguagem e a cultura, contudo embora alguns 

escritos sejam questionados, é sabido que Bakhtin foi o líder do Círculo e muito admirado pelos 

amigos intelectuais, cientistas e artistas que compunham esse grupo seleto. 

  A autora Teresa de Assunção Freitas, estudiosa de Bakhtin e Vygotsky no Brasil, fez 

um breve resumo de quem foi Bakhtin e suas importantes pesquisas para a compreensão dos 

estudos relacionados à linguagem. Ao afirmar que: 

 

Não há praticamente nada escrito sobre aplicações pedagógicas da teoria de Bakhtin. 

Aliás, ele não era pedagogo e não teve intenções explicitas de produzir uma teoria 

pedagógica. No entanto, ao falar da interação, do diálogo, penso que é possível uma 

transposição para a Educação, para o processo ensino-aprendizagem. O que é este 

processo ou o que deveria ser senão interação, um diálogo? Na aproximação do 

conhecimento historicamente construído, o aluno encontra-se com o professor como 

mediador por meio da linguagem. É por meio do encontro com o outro, na corrente 

da linguagem, que o conhecimento vai sendo construído. Percebo que a concepção de 

linguagem de Bakhtin, centrada no fenômeno social da interação, do diálogo, tem 

muito a ver como uma escola que pretende democrática, onde os alunos sejam 

introduzidos no exercício da cidadania, construindo-se em sujeitos do saber. 

(FREITAS, 1994, p. 92-93). 

 

Como é claramente destacado por Freitas, embora não houvessem intenções do próprio 

Bakhtin em transpor seus estudos sobre a linguagem no que concerne à educação, ele é 

perfeitamente possível no sentido em que analisa processos muito importantes e fundamentais 

para a formação integral do indivíduo com base na interação. Além do que, ao evidenciar o 

aspecto de incompletude do sujeito, a relação do ser humano com os enunciados que o 

atravessam, a relevância do dialogismo e a importância de tudo isso para a formação individual 

de cada pessoa, Bakhtin é pertinente na discussão no contexto educacional, dada a grande 

relevância de seus estudos, já que, segundo o que diz a própria autora, algo que é perfeitamente 

compreensível, pois o que se faz na escola nada mais é do que a prática do que diz Bakhtin, 

com a efetivação do contato interacional entre os indivíduos que se concretiza por várias 

formas. 

Ao defender com tantos argumentos convincentes o conceito da filosofia da linguagem 

na perspectiva interacionista, transpondo-o para o campo educacional, Freitas (1994) enfatiza 

a necessidade de uma educação dialógica. Destaca que a escola precisa perseguir tal prática e 

que a relação aluno e professor é de fundamental importância quando se pretende produzir 

conhecimentos que libertem, que emancipem o sujeito e que dê a ele condições para se destacar 

na sociedade.  
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A educação pregada por Freitas, de cunho interacionista, tendo em vista seus estudos 

sobre Vygotsky e Bakhtin caminha no sentido de formar um cidadão integro, consciente e 

autônomo no que se refere ao trato com a linguagem e consequentemente a relação com o outro. 

Isso por que a autora considera a importância dada por Bakhtin ao diálogo das vozes sociais na 

constituição do indivíduo. 

Nesse sentido e diante de toda a contribuição dada pelo filósofo, considera-se a análise 

de sua filosofia da linguagem no processo formativo do sujeito levando em conta o estudo de 

como ocorre entre os seres humanos o ato da comunicação através dos textos.  

Sendo assim, trazer as contribuições em questão para o estudo da língua é procurar 

entender que a linguagem é viva e está presente em todo ato de manifestação humana, pois a 

produção de textos é uma das características principais do ser humano, fazendo com que se 

realizem tantas outras atividades e habilidades em função da comunicação estabelecida no ato 

elocutório. 

 

1.3 Vygotsky e o Interacionismo: entrelaçamento entre o individual e o social 

 

Com a finalidade de melhor compreender a ação da linguagem no cotidiano dos sujeitos 

na perspectiva da análise interacionista, torna-se necessário a percepção de que a filosofia de 

linguagem bakhtiniana tem uma relação de proximidade com Vygotsky no que se refere à 

compreensão de que o psicólogo sempre ressaltou em seus trabalhos uma relação dinâmica e 

conjunta entre o social e o individual no processo de formação do sujeito e fortaleceu a ideia de 

que linguagem e pensamento são indissociáveis. Para o Sociointeracionismo, a relação entre 

individual e social é tão estreita que se torna indissociável. Ao reforçar tal ideia, compreende-

se de acordo com Freitas que: 

 

Os trabalhos de Vygotsky constituem uma rica fonte de ideias para reconciliar o 

estudo das experiências culturais com o desenvolvimento cognitivo (Cole,1984). Ele 

foi o primeiro psicólogo moderno a sugerir mecanismos pelos quais a cultura torna-

se parte da natureza da pessoa. Enfatizou a origem social da linguagem e do 

pensamento, compreendendo que o individual e o social devem ser concebidos como 

elementos mutualmente constitutivos de um todo. Vygotsky (1984) considera o 

desenvolvimento cognitivo como uma aquisição cultural, explicando a transformação 

dos processos psicológicos elementares em complexos, por meio de mudanças 

quantitativas e qualitativas na evolução histórica dos fenômenos. Para ele, as funções 

psicológicas superiores constituem-se em formações internalizadas de padrões sociais 

de interação interpessoal. (FREITAS, 1994, p. 87-88). 
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Com base no que destaca Freitas, o aspecto psicológico do ser humano, em se tratando 

de sua individualidade, está diretamente interligado as suas condições de vida e ao meio social 

do qual faz parte, sendo importante levar em consideração tanto um aspecto quanto o outro para 

a compreensão da formação do sujeito. Vygotsky trabalha com a argumentação da necessidade 

de observar a interferência do exterior no interior do ser humano para melhor entender a 

complexidade humana. Afirma que o ser humano se forma a partir de sua experiência social e 

o meio é de grande relevância para compreender o indivíduo de maneira plural. Por este olhar, 

o sujeito é o reflexo de seu espaço constitutivo. 

O diálogo de Bakhtin com a teoria de Vygotsky, segundo Freitas (1994) também se 

estabelece no sentido de que, para o segundo, a aprendizagem ocorre considerando o conceito 

de zona de desenvolvimento proximal. Nesse sentido, a aprendizagem do sujeito se efetivará 

mediante contato com seu outro, por meio do diálogo, da construção relacional. Esta fase é 

entendida como sendo o momento em que a criança é capaz de desenvolver alguma habilidade 

com o auxílio de outra criança ou de um adulto.  

Na dinâmica relacional entre o aluno que está em processo de aprendizagem e aquele 

que o auxilia há a percepção de que logo em breve o aprendizado se concretizará e a criança se 

sentirá preparada para desenvolver as atividades que anteriormente necessitava de auxílio, 

agora, de maneira independente. A teoria Vygotskiana dá mostras do quanto é importante 

entender o aprendizado como sendo fruto de um processo de interação, de um contato 

relacional, em que o outro é visto como necessário e importante para a construção do eu.  

No tocante à educação, a zona de desenvolvimento proximal conceituada pelos estudos 

de Vygotsky permite ao docente a possiblidade de diagnosticar o que o aluno é capaz 

desenvolver com auxílio e a partir desse entendimento desenvolver ações futuras que 

possibilitem um aprendizado autônomo.  Sendo assim, o reconhecimento do professor da fase 

de transição de seu aluno dá a possiblidade de traçar um diagnóstico com estratégias eficazes 

para futuros avanços e progressos no desenvolvimento do ensino aprendizagem de seu 

educando.  

A teórica Maria Teresa de Assunção Freitas define de maneira bem clara o entendimento 

do que seria o conceito de zona de desenvolvimento proximal tão destacada por Vygotsky: 

 

Entre as contribuições de Vygotsky em relação à aprendizagem destaca-se o conceito 

de zona de desenvolvimento proximal. Em que consiste esse conceito? Vygotsky 

(1984) explicou a aprendizagem humana por um processo gradual de internalização 

que, partindo de uma altero-regulação, se dirige para uma auto-regulação. Nesse 

contexto de gradual interação das atividades cognitivas, Vygotsky introduziu o 

conceito de zona de desenvolvimento proximal. (FREITAS, 1994, p. 96). 
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Assim consciente, a escola tem a possibilidade de apoiar-se em teorias e metodologias 

com a finalidade de melhorar a mediação do professor no que se refere ao ensino aprendizagem, 

de dar subsídios ao estudante para que continue avançado e que as dificuldades do aprendiz 

sejam trabalhadas da melhor maneira possível, com foco principal no tempo e no 

desenvolvimento de cada estudante. 

Pensar desta forma permite a escola enxergar e reconhecer que nem todos aprendem da 

mesma maneira, ao mesmo tempo.  Isso porque a instituição de ensino não pode se negar à 

responsabilidade de oportunizar à criança o aprendizado que lhe falta, sendo esta a principal 

tarefa da educação: o compromisso com a melhora da qualidade do ensino ofertado a cada dia, 

sem deixar de fora qualquer que seja o aluno com suas dificuldades e limitações. Reconhecer 

que o outro também é fundamental nesse processo faz parte do ensinar e aprender 

coletivamente. 

Analisar, perceber a dificuldade do aprendiz, buscar metodologias que lhe possibilitem 

avanços significativos na aprendizagem, considerando a necessidade de autonomia dos sujeitos, 

nada mais é do que um processo de interação que exige sensibilidade e investigação por parte 

do professor em um diálogo que considera e antecipa mecanismos eficientes no processo de 

formação. Pelo viés do conceito da zona de desenvolvimento proximal, o docente tem a 

possibilidade de fazer uma antecipação do desenvolvimento, do aprendizado do estudante. A 

preocupação em questão volta-se para a formação, para a aprendizagem independente, para o 

entendimento de que o meio escolar é de caráter unicamente formador de sujeitos críticos e 

participativos no meio social e a mediação da aprendizagem é essencial para contribuir para a 

autonomia de seus indivíduos, tornando-os letrados e preparados para a vivência social. 

 

1.4 O Interacionismo e sua relação com a leitura literária 

 

No tocante ao aprendizado da leitura literária, Coenga (2010, p. 69) destaca que cabe à 

escola, segundo o que se destaca nas Orientações Curriculares, compreender o letramento 

literário como um processo de alguém que não simplesmente lê (decodifica) um texto literário, 

mas dele se apropria com significação, fruição e experiência literária. Cabe ao professor 

desenvolver a mediação no decorrer desse processo ao oportunizar condições favoráveis para a 

formação leitora. 
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De acordo com Colomer (2007, p.193), “o jogo de interpretações é uma constatação que 

faz parte do aprendizado do contraste de leituras. Combate a ideia inicial de que uma obra tem 

apenas uma significação, sempre e para todo o mundo”. Isto é, quando se reconhece que não há 

apenas uma forma correta de ler, respeita-se a individualidade dos sujeitos, suas experiências e 

os significados que cada um encontra no texto. Nesta perspectiva, a leitura do texto literário é 

uma fonte inesgotável de significações que para o leitor não há fim, apenas uma pausa quando 

este a determina. 

 Essa lógica explica o fato de que diferentes pessoas fazem diferentes leituras de um 

mesmo texto e até mesmo uma mesma pessoa em momentos diferentes da vida também faz 

novas descobertas de uma leitura anteriormente realizada. O próprio interacionismo explica que 

é característico do ser humano as mudanças ao longo da vida, já que todos vivem em sociedade. 

Bordini e Aguiar (1998, p.26) destacam a importância do trabalho com o gênero literário 

por ser um texto que joga com a linguagem e que é descompromissado com as praticidades da 

vida e que por essas razões dão prazer. O leitor ao transportar o que é externo para o interior do 

texto, trabalha com a imaginação, põe-se no lugar de certos personagens, repele outros, percebe 

os implícitos e vive a obra como se dela fizesse parte.  

Para tanto, é importante diagnosticar o nível de amadurecimento do aluno frente às 

proposições de trabalho, detectar quando necessário um recuo para melhor entendimento das 

ideias do texto, direcionar o estudante quando este sentir que perdeu o fio condutor da 

compreensão textual, entender a necessidade do diálogo do aprendiz com o texto, relacionando-

o com a vida são partes das atividades que pretendem formar um leitor proficiente. No trabalho 

de mediação, então, o discente deverá ter a noção dos caminhos a serem percorridos e onde o 

professor pretende chegar. 

Diante do exposto, perceber, traçar um diagnóstico do que o aluno tem conhecimento e 

que traz consigo como bagagem, como ponto de partida para posteriormente propor ações que 

vão além de uma simples decodificação do texto é de fundamental relevância para os avanços 

na perspectiva do letramento literário. Buscar estratégias para envolver o aluno por meio de 

uma mediação prazerosa com a leitura, em um diálogo constante com o texto, são caminhos 

possíveis para o despertar da sensibilidade, da emoção, além de serem razões mais que 

suficientes para a existência do trabalho com a leitura literária no universo da sala de aula. 

  

1.5 O poder ideológico do discurso 
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Fiorin (2002), ao tratar do diálogo discursivo com outro, amplia a ideia de que não há 

neutralidade discursiva. Entende-se, pois, que há uma evidente presença em sua fala de que os 

discursos estão amarrados, entrelaçados, dada a presença da fluência da intertextualidade, da 

movimentação, da elasticidade da língua que é compreendida como sendo viva e dinâmica.  

Capaz de se reinventar na ação de cada indivíduo, a língua no ato da comunicação, ao 

atestar ou reprovar o discurso do outro, movimenta-se, porque a produção discursiva é constante 

e as concepções culturais e ideológicas se atravessam a todo o momento com embates, na 

tentativa de que um ato discursivo prevaleça sobre outro. 

 

1.6 Aproximação entre Marxismo e o Interacionismo 

 

No jogo de forças em que a argumentação presente nos enunciados dialoga com a 

expectativa do convencimento por supostamente trabalhar com uma “verdade” acima de 

qualquer suspeita, os conteúdos ideológicos fazem-se presentes no interior dos textos 

produzidos com um teor que, sem sombra de dúvidas, se apresenta meramente sem uma 

aparente intencionalidade, mas que trabalha fortemente com a intenção de inculcar conceitos, 

direcionar condutas, posicionamentos em um jogo em que se encontra terreno fértil para fortes 

e constantes disputas.  Em comunhão, Jean Paul Bronckart também enxerga e dialoga na 

perspectiva de um forte estreitamento entre o marxismo e o Interacionismo ao ressalta que: 

 

Em relação aos processos de hominização, o interacionismo inscreve-se na 

problemática aberta pela Phénomélogie de L’espirit, de Hegel, da qual conserva a 

demonstração do caráter fundamentalmente dialético do desenvolvimento da 

atividade e do psiquismo humano. Ele integra “a virada de perspectiva” introduzida 

por Max e Engels e, em particular, a importância dada, nas Thèses sur Feuerbsch, em 

algumas passagens do Capital e dos Grandisse e na Dialectique de la natures, ao papel 

que os instrumentos, a linguagem e o trabalho (ou a cooperação social) desempenham 

na construção da consciência. (BRONCKART, 2003, p. 22). 

 

Bronckart ressalta com ênfase a grande aproximação entre as ideias marxistas e a 

concepção de linguagem bakhtiniana, dado o fato de que assim como as relações de trabalho são 

terrenos férteis para a geração de conflitos, com a linguagem o entendimento também se amplia 

na mesma direção. O ato discursivo em que as disputas acontecem e se dão de formas muito 

fervorosas, o enfrentamento, o jogo de forças, é visto e percebido em cada momento pela constante 

argumentação na tentativa de convencimento que se dá pela palavra.  

Ao enfatizar a argumentação de que a palavra é fruto das relações e entendida como 

produto ideológico, Bakhtin, (1999, p. 31) argumenta que o discurso faz parte da realidade, do 
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contato humano e que ele também reflete e refrata uma realidade que lhe é exterior, sem 

estabelecer necessariamente um compromisso com a verdade. É interessante também pensar nessa 

lógica reforçada por Bakhtin (1999, p. 31) de que “tudo o que é ideológico possui um significado 

e remete a algo em si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem signo 

não existe ideologia”. 

O signo é, portanto, a própria representação da ideologia. Sem signo, o caráter ideológico 

presente nos atos discursivos deixaria de existir. Ainda com a mesma discussão sobre a existência 

ideológica presente nos textos, na obra Marxismo e filosofia da linguagem: problemas 

fundamentais do método sociológico da linguagem, Bakhtin reforça a ideia de que a palavra tem 

um peso indescritível, sendo ela em si mesma um signo ideológico: 

 

A palavra é o fenômeno ideológico por excelência. A realidade toda palavra absorvida 

por sua função de signo. A palavra não comporta nada que não esteja ligado a essa 

função, nada que não tenha sido gerado por ela. A palavra é o modo mais puro e 

sensível de relação social. (BAKHTIN, 1999, p. 36). 

 

A partir da discussão levantada por Bakhtin sobre a função do signo e como as posições 

ideológicas se fazem presentes nos textos, pela força da palavra, percebe-se a importância dada 

por ele em relação a esse assunto e o quanto a ideologia, o material simbólico são marcas 

consideradas de grande relevância para os estudos do Interacionismo Sócio-Histórico por 

acreditar que discutir e entender tais questões é o mesmo que perceber como a subjetividade 

humana se constitui. Sendo assim, o filósofo reforça que: 

 

No entanto, o ideológico enquanto tal não pode ser explicado em termos de raízes 

supra ou infra-humanas. Seu verdadeiro lugar é o material social particular de signos 

criados pelo homem. Sua especificidade reside, precisamente, no fato de que ele se 

situa entre indivíduos organizados, sendo o meio de sua comunicação. 

Os signos só podem aparecer em um terreno interindividual. Ainda assim, trata-se de 

um terreno que não pode ser chamado de “natural” no sentido usual da palavra: não 

basta colocar face a face dois homo sapiens quaisquer para que os signos se 

constituam. É fundamental que esses dois indivíduos estejam socialmente 

organizados, que formem um grupo (uma unidade social): só assim um sistema de 

signo pode constituir-se. A consciência individual não só nada pode ser explicada a 

partir do meio ideológico e social. (BAKHTIN, 1999, p. 35). 

 

Por meio da explicação sobre como se dão as disputas ideológicas presentes no interior 

dos atos discursivos marcados por atravessamentos de outros discursos, Bakhtin derruba o 

conceito de que o individual se forma e se constitui sem a presença do social. O social é 

organizado na formação de cada um, dado o fato de que influencia diretamente todos os nossos 
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atos e ações que em muitos momentos nem se percebe, dado o efeito de aparente naturalidade 

em que tudo ocorre. 

 

1.7 O signo ideológico 

 

Os contatos sígnicos que influenciam o homem, atravessam-no e provocam nele, de 

alguma forma, a tomada de posições; a influenciar o outro e a construir seus textos, com fortes 

traços do discurso do outro e, dessa maneira, não há originalidade no que se diz, já que todo ato 

discursivo é fruto de outro existente. 

No entendimento bakhtiniano, o signo se constitui com uma valoração semiótica, em 

que o compromisso com a realidade pode ou não se fazer presente no discurso. Por essa ótica 

fica referenciada a possibilidade de ser parte fragmentada de uma dada realidade, de ser apenas 

uma simulação, ou mesmo uma parte refletida do real se movimentando no sentido de explorar 

e explicar um determinado posicionamento ideológico. 

É notório que o signo pode até mesmo distorcer uma realidade, trabalhar com parte dela 

ou refleti-la como já evidenciado. Neste contexto e diante de todas as possibilidades, cabe uma 

avaliação de cada indivíduo no sentido de aceitar, refutar, analisar, apreender determinado 

ponto de vista ou não do material simbólico e consequentemente ideológico presente no 

discurso produzido.  

No trecho que se segue, Bakhtin dá ênfase a um ponto de muita importância ao 

estabelecer um paralelo claro entre o marxismo e a disputa de classe presentes nos atos 

discursivos por meio do material simbólico e ideológico: 

 

Classe social e comunidade semiótica não se confundem. Pelo segundo termo 

entendemos a comunidade que utiliza um único e mesmo código ideológico de 

comunicação. Assim, classes sociais diferentes servem-se de uma só e mesma língua. 

Consequentemente, em todo signo ideológico confrontam-se índices de valor 

contraditórios. O signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes. Esta 

plurivalência social do signo ideológico é um traço de maior importância. Na verdade, 

este entrecruzamento dos índices de valor que torna o signo vivo e móvel, capaz de 

evoluir. O signo, se subtraído às tensões da luta social, se posto à margem de classes, 

irá infalivelmente debilitar-se, degenerará em alegoria, tornar-se-á objeto de estudo 

dos filólogos e não será mais um instrumento racional e vivo para a sociedade. A 

memória da história da humanidade está cheia destes signos ideológicos defuntos, 

incapazes de constituir uma arena para confronto dos valores sociais vivos. Somente 

na medida em que subsistem ainda neles alguns lampejos de vida. (BAKHTIN, 1999, 

p. 46). 

 

Ao analisar as observações feitas por Bakhtin, entende-se, dentre tantas outras 

possibilidades impregnadas na sua significante observação, que a formação ideológica de 



32 
 

 
 

qualquer ser humano só se faz pela pluralidade presente nos contextos sócio-discursivos 

vivenciados no cotidiano e que cada um fala a partir do lugar onde se encontra com interesses 

evidentes. Por esta análise fica perceptível que cada signo tem uma representação ideológica 

diferente por depender do lugar de onde se fala e com qual intencionalidade se fala. 

Ainda, no que se refere à citação acima, há que se considerar também o fato de que 

nenhum material simbólico é capaz de manter-se eterno como afirma a concepção bakhtiniana, 

dada a evolução da humanidade que, por ser operante de um determinada língua, em um 

terminado contexto social, movimenta-se nas ações comunicativas os signos a ponto de um 

dado momento histórico refutá-lo, substituí-lo por outro, até que definitivamente não tenha 

nenhuma relevância para a classe social a que se servia, chegando ao ponto de  extinguir-se.   

Ao fazer referência ao signo como arena de luta estabelecida entre classes, é facilmente 

compreensível a ideia de que na sala de aula, especialmente no que tange à educação básica, de 

forma mais precisa no Ensino Fundamental, a diferença geracional entre professor e aluno possa 

ser caracterizada como fator de disputas ideológicas em relação a vários temas abordados nos 

textos trabalhados. O primeiro nascido no século XX, fruto em muitos casos de uma educação 

mais conservadora em que à criança e ao adolescente quase sempre era negado o direito à fala, 

a opinião e o segundo nascido no século XXI, proveniente de uma sociedade mais aberta para 

questões que antes eram vistas como tabu.  

Considerar tal fato é perceber que a sala de aula é também um lugar de conflito, contudo 

é competência do professor harmonizar o ambiente a ponto de tornar as discussões 

enriquecedoras para todos, uma vez que crescer intelectualmente com as diferenças sem 

dúvidas tem que ser uma das preocupações para quem pretende contribuir com a formação de 

sujeitos críticos.  

Por essa linha, ainda reforça-se a reflexão sobre a importância do signo ao ressaltar que 

na pluralidade estabelecida pelo social, o signo ideológico é também um signo linguístico, por 

ser diretamente marcado pela historicidade de um referido período, ao se levar em conta a 

influência de uma dada classe social (BAKHTIN, 1999. p. 44). Mas uma vez o filósofo 

esclarece que a análise, a experiência do social é condição necessária para toda e qualquer 

manifestação do eu que consequentemente se forma psicologicamente também pela 

interferência do outro, para tanto evidencia que: 

 

Do ponto de vista do conteúdo ideológico propriamente dito, não seria possível 

estabelecer uma fronteira entre o psíquico e o ideológico. Todo conteúdo ideológico, 

sem exceção, qualquer que seja o código pelo qual ele é veiculado, pode ser 



33 
 

 
 

compreendido e, em consequência, psiquicamente assimilado, isto é, ele pode ser 

produzido por intermédio do signo interior. 

Por outro lado, todo fenômeno ideológico, ao longo do processo de sua criação, passa 

pelo psiquismo, como por um instância obrigatória. Repetindo: todo signo ideológico 

exterior, qualquer que seja sua natureza, banha-se nos signos interiores e aí continua 

a viver, pois a vida do signo exterior é constituída de assimilação, isto é, por uma 

integração reiterada no contexto interior. É por esse motivo que, do ponto de vista do 

conteúdo, não há fronteira a priori entre o psiquismo e a ideologia. (BAKHTIN, 1999, 

p. 57). 

 

Diante do exposto, observa-se que para a concepção filosófica de linguagem estudada, 

a representação sígnica exterior, interiorizada no psiquismo individual como formação 

ideológica, uma vez que o primeiro está entrelaçado no segundo ao passo de se tornarem 

indissociáveis, sendo uma parte e complemento do outro. Bakhtin mais uma vez prova por meio 

da concepção sociointeracionista que tudo caminha no direcionamento de uma interligação, 

uma conexão ao contribuir para a constituição de sujeitos incompletos que ao mesmo tempo 

são completos pelos diálogos que estabelecem entre si, sendo estes interiorizados e é desta 

maneira que se forma a individualidade com muitos atravessamentos. 

A palavra ao ser compreendida como sendo o próprio signo manifestado na 

materialidade discursiva merece especial atenção. Por esta análise, é válido compreender 

também que pela palavra se expressa uma identidade, ou seja, pelo ato da comunicação o sujeito 

é facilmente identificado, fornecendo a outros elementos que colaboram para produzir uma 

imagem própria identificado por seu discurso. Ao servir-se da palavra como instrumento de 

identificação, o sujeito se mostra a outros, revelando consequentemente sua formação 

psicológica, intelectual, cultural, sua constituição ideológica. Amossy ressalta muito bem a 

constituição desse retrato fornecido pelo ação discursiva do eu ao enfatizar que: 

 

Todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si. Para tanto, 

não é necessário que o locutor faça seu autorretrato, detalhe suas qualidades nem 

mesmo que fale explicitamente de si. Seu estilo, suas competências linguísticas e 

enciclopédicas, suas crenças implícitas são suficientes para construir uma 

representação de sua pessoa. (AMOSSY, 2005, p. 09). 

 

Ao retratar a palavra com a importância significativa que ela realmente representa, em 

que os indivíduos se mostram uns aos outros como a constituição de um retrato desenhado pelo 

que sai da boca, dos gestos, das expressões faciais e corporais, ou seja, da produção de textos 

com assinatura própria, é necessário entender para tanto que no jogo, no trato com a palavra, 

há necessidade de uma elaboração discursiva, no sentido de dar o melhor de si, de provocar no 

outro uma imagem positiva.  
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Diante de tamanho desafio, o autor do ato discursivo busca impactar, impressionar e 

provocar no outro uma boa impressão. Para tanto, qualquer um ao elaborar um discurso recorre 

a um esquema pelo qual se processará toda a atividade discursiva. Em outras palavras, trata-se 

de uma forma de organização, sendo esta elaboração uma parte importante do processo de 

produção na expectativa de que o desempenho textual seja o melhor possível. 

Ao trabalhar a elaboração do esquema discursivo, é necessário considerar que os 

movimentos argumentativos utilizados durante o apelo em tentar convencer o outro é um 

trabalho que requer um esforço interno e externo simultâneos, para que o objetivo de uma 

produção parcial de uma dada realidade por meio da atividade discursiva seja bem sucedida e 

aceita pelo público que o locutor pretende atingir pelo ato do convencimento. 

Para Amossy (2005, p. 132), o poder da palavra deriva em uma adequação do lugar 

social do sujeito e do seu discurso. Nesta perspectiva, o discurso não tem autoridade se não for 

pronunciado por uma pessoa legitimada a dizê-lo em uma situação legítima, diante dos 

receptores legítimos. O que há que se considerar por assim dizer é que todas as condições 

necessitam de apresentar-se como favoráveis. 

Outra consideração relevante feita por Amossy (2005, p. 132) é embasada no sentido de 

que para falar a um determinado grupo o locutor deve imaginar o saber enciclopédico do 

público, quem são os sujeitos, a quem se destinará a atividade discursiva, além de seus valores 

para, a partir de então, elaborar um esquema argumentativo, tornando seu discurso acessível à 

plateia a qual será dirigido o trabalho de interlocução. A relação de proximidade para a autora 

é importantíssima para o bom desenvolvimento argumentativo do discurso a ser produzido. 

Ao dar total atenção ao perfil do público e esquematizando bem sua fala, o orador corre 

um risco menor de ser entendido de forma indesejada, de ver seu discurso ridicularizado pela 

plateia, de causar uma imagem negativa de si. Ao ter uma clara compreensão do papel do orador 

nesse contato com interlocutor, Amossy destaca que: 

 

Assim, em uma democracia, o discurso de um dirigente ganhará em credibilidade 

entre os que governa se conseguir apresentar-se como favorecendo a liberdade; em 

uma aristocracia, se ele se dá como homem que respeita as leis; em uma tirania, se ele 

aparece como capaz de assegurar a defesa do país. Ora, esse caráter – ou, como 

diríamos hoje, essa “imagem” – do dirigente (ou de não importa qual orador que 

participara de uma deliberação pública) forma-se, no espirito do auditório, por um 

processo de discurso e do comportamento do orador. (AMOSSY, 2005, p. 66). 

 

O que se considera são as ideias pregadas e entendidas entre orador e público, a imagem 

de ambos é construída por essa percepção, a pessoa física não é levada em consideração e sim 

aquilo que sai do discurso produzido e do seu entendimento pelo outro. 
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O estudo do público é de grande importância ao pensar na elaboração do esquema 

discursivo, no sentido de convencê-lo, de impactá-lo da melhor forma possível, com uma 

grande possibilidade de aprovação após toda a exposição e a argumentação é o grande objetivo, 

portanto, os caminhos precisam de um percurso que conduza à realização de tal feito.  Ao 

referir-se ao público, é valido ressaltar que essa referência é feita a um grupo de pessoas que 

escuta por exemplo a fala de um palestrante, a quem escuta ou faz a leitura de um texto, a quem 

realiza a leitura de uma obra, artigo, revista, de um poema, a quem escuta a fala de um amigo, 

ou seja, ao receptor do texto em várias situações de comunicação. 

Para o interacionismo, o social encontra como lugar de destaque, sendo visto como 

terreno de formação, interação, comunicação, dialogismo e, em consequência, por disputas 

ideológicas, algo que perfeitamente é discutido pela teoria de Amossy ao realizar um estudo 

sobre a importância da imagem de cada um no discurso e o reflexo de tal ação no outro.  

Essa questão levantada e analisada por Amossy precisa ser entendida e debatida, merece 

um lugar de destaque no contexto educacional. O estudo do texto necessita de uma relação de 

proximidade com o aluno, para que o mesmo perceba suas nuances, os jogos persuasivos 

estabelecidos pelo autor na tentativa de convencimento. O estudante necessita compreender os 

jogos e as artimanhas da linguagem. 

Como ser social que é o aluno, ora estará na posição de orador, ora na posição de 

interlocutor e, para tanto, a ingenuidade de ler o discurso superficialmente não cabe na formação 

de um sujeito crítico. A concepção interacionista contribui para essa formação ao possibilitar 

ao aluno o contato com a argumentação por meio das análises discursivas que fará e das 

produções orais e escritas que realizará no contato com os pares e com mediação do professor. 

Isso porque tais estudos consideram a importância do contato estabelecido pela relação 

com o outro, levando em conta neste caso a historicidade dos indivíduos, a influência dos 

contextos de produção dos enunciados, uma vez que tudo é compreendido por meio de uma 

visão de que o individual só se concretiza diante da vivência com o coletivo.  

 

1.8 A primeira e a segunda orientação do pensamento filosófico 

 

Na obra: Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método 

sociológico na ciência da linguagem, Mikhail Bakhtin (1999) faz um percurso explicativo e 

detalhado sobre os pontos falhos e equivocados da primeira e segunda orientação do 

pensamento filosófico-linguístico. Após uma exposição detalhada sobre o subjetivismo 



36 
 

 
 

individualista e o objetivismo abstrato, o autor realiza uma explicação e fundamentação 

detalhada sobre o Sociointeracionismo. 

Bakhtin, na referida obra, trabalha em seu processo argumentativo com uma riqueza de 

detalhes e embasamentos convincentes de que a concepção de linguagem que responde de 

maneira coerente ao processo de interação na formação do ser humano é o Interacionismo 

Sócio-Histórico. Essa concepção leva em conta a consideração pela historicidade do sujeito, a 

sociedade em que os indivíduos se formam e a relevância do capital simbólico presente no ato 

discursivo.  

Ao argumentar sobre o subjetivismo individualista, primeira orientação do pensamento 

filosófico-linguístico, Bakhtin ressalta que este pensamento só leva em conta o ato da fala.  

Argumento que considera que toda e qualquer manifestação do indivíduo não sofre influência 

do meio, ou seja, há uma total desconsideração em relação a importância do contato eu/outro. 

Para a concepção bakhtiniana, tal pensamento consiste em um grande equívoco por considerar 

que a enunciação é de caráter monológico como é observável no trecho em que argumenta:  

 

Entretanto, o subjetivismo individualista apoia-se também sobre a enunciação 

monológica como ponto de partida da sua reflexão sobre a língua. É verdade que seus 

representantes não abordaram a enunciação monológica do ponto de vista do 

filosófico de compreensão passiva, mas sim de dentro, do ponto de vista da pessoa 

que fala, exprimindo-se. (BAKHTHIN, 1999, p. 112). 

 

Ao considerar os argumentos da primeira orientação, nota-se que há uma total 

desconsideração à importância da coletividade para o processo de formação humana no trato 

com a linguagem, como se pode perceber no trecho destacado acima. Para o subjetivismo 

individualista, o conteúdo ideológico é formado no interior de cada um, sendo desenvolvido no 

campo da individualidade e da espiritualidade. Por este olhar, o exterior é levado em conta 

apenas em situações em que haja a necessidade de receptar algo interiorizado no sujeito, por 

expressão do espírito. A filosofia bakhtiniana diverge muito da primeira orientação, contudo 

faz uma consideração no sentido de que:  

 

O subjetivismo individualista tem toda a razão quando diz que não se pode isolar uma 

forma linguística do seu conteúdo ideológico. Toda palavra é ideológica e toda 

utilização da língua está ligada à evolução ideológica. Está errado quando diz que esse 

conteúdo ideológico pode igualmente ser deduzido das condições do psiquismo 

individual. (BAKHTIN, 1999, p. 122). 

 

Com base nesta percepção, analisar o produto ideológico fora do contexto social, 

percebendo que o mesmo se produzido dentro da individualidade, seria ignorar as relações entre 
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o sujeitos para a constituição do caráter formativo, ou seja, o subjetivismo individualista 

desconsidera o impacto que o meio social tem sobre o caráter formativo dos sujeitos quando 

não leva em consideração este aspecto, uma vez que ninguém se constitui como fruto do 

isolamento e sem interferências do externo. 

A segunda orientação filosófica denominada subjetivismo abstrato também contestada 

por Bakhtin tem como um de seus fundamentos o princípio de que o conteúdo ideológico é 

totalmente dissociável das formas linguísticas, sendo considerado pelo filósofo um absurdo, 

pois, com base nesse pensamento, a palavra é entendida de forma a levar em conta apenas a 

unicidade. Não há a possibilidade, então, de associação com a pluralidade de seus significados. 

Na avaliação, o caráter enunciativo dá-se em um campo fechado, sendo assim, não há a 

consideração no sentido de estabelecer uma relação de um enunciado com outros. O que vale é 

tão somente a arbitrariedade que se sobrepõe ao aspecto plural dos enunciados. Esta orientação 

filosófica se originou no século XVIII, por filósofos do Séculos das Luzes, tendo um grande 

espaço na França. 

Ao fazer uma definição e uma diferenciação entre a primeira e a segunda orientação do 

pensamento filosófico-linguístico, Bakhtin faz a seguinte relação e consideração: 

 

Passemos à definição da segunda orientação do pensamento filosófico-linguístico. 

Segundo esta tendência, o centro organizador de todos os fatos da língua, o que faz 

dela o objeto de uma ciência bem definida, situa-se, ao contrário, no sistema 

linguístico, a saber o sistema das formas fonéticas, gramaticais e lexicais da língua. 

Enquanto que, para a primeira orientação, a língua constitui um fluxo ininterrupto de 

atos de fala, onde nada permanece estável, nada conserva sua identidade, para a 

segunda orientação a língua é um arco-íris imóvel que domina este fluxo. Cada 

enunciação, cada ato de criação individual é único e não reiterável, mas em cada 

enunciação encontram-se elementos idênticos aos de outras enunciações – traços 

fonéticos, gramaticais e lexicais – que garantem a unicidade de uma dada língua de 

uma comunidade. (BAKHTIN, 1999, p. 77). 

 

Levando em conta este entendimento, o que se propõe é a análise da língua apenas em 

seu caráter estrutural, individual dissociado do envolvimento com tudo o que é relacionado a 

uma determinada sociedade. Para Bakhtin (1999), Saussure, um dos grandes representantes do 

objetivismo abstrato, tem a percepção de que a fala é absolutamente algo próprio do sujeito sem 

interferência do externo e isso consiste de acordo com a análise bakhtiniana a raiz da segunda 

orientação e nesse sentido língua e fala encontram-se em lados opostos assim como social e 

individual. 

O Interacionismo Sócio-histórico, concepção de linguagem bakhtiniana, se contrapõe 

fervorosamente tanto em relação ao subjetivismo individualista quanto ao objetivismo abstrato 
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por entender que ambos estão fundamentados na perspectiva de considerar a linguagem como 

sendo fruto da fragmentação e da instrumentalização. 

A crítica maior em relação à primeira orientação diz respeito ao fato de que há uma 

visão por parte deste pensamento de que existe uma separação entre o interior do sujeito com o 

meio social, embora reconhecendo que o ser humano é proveniente de uma sociedade e que 

dela faça parte. 

Ao referir-se à segunda orientação, a discussão volta-se para o fato de que, para o 

objetivismo abstrato, a língua é entendida como um código a ser decifrado dado o fato de que 

o objeto externo se prevalece sobre a linguística. Neste sentido, a língua perde seu aspecto de 

unicidade social, sendo percebida sem significação, com uma análise puramente a serviço da 

decifração. 

Diante das críticas ao subjetivismo individualista e ao objetivismo abstrato, Bakhtin 

propõe um olhar diferente no trato com a língua e apresenta como proposta uma concepção de 

linguagem que enxerga o homem em sua totalidade. Deste modo Bronckart destaca que: 

 

A posição interacionista implica, portanto, a ideia de que é ilusório tentar interpretar 

as condutas humanas em sua especificidade, seja por referência direta às propriedades 

do substrato neurológico humano (direção tomada pelo cognitivismo e pelas 

neurociências), seja como o resultado da acumulação de aprendizagens condicionadas 

pelas restrições de um meio preexistente (tese fundada pelo behaviorismo). Levando 

a sério a historicidade do ser humano, a investigação interacionista se interessa, em 

primeiro lugar, pelas condições sob as quais, na espécie humana, se desenvolveram 

formas particulares de organização social, ao mesmo tempo que (ou sob o efeito de) 

formas de interação de caráter semiótico. A seguir, desenvolve uma análise 

aprofundada das características estruturais e funcionais dessas organizações sociais, 

assim como dessas formas de interação semiótica. Enfim, trata dos processos 

filogenéticos e antogenéticos pelos quais essas propriedades sociossemióticas tornam-

se objeto de uma apropriação pelos organismos humanos, transformando-os em 

pessoas, conscientes de sua identidade e capazes de colaborar com as outras na 

construção de uma racionalidade do universo que os envolve. (BRONCKART, 2003, 

p. 21-22). 

 

O interacionismo, segundo Bronckart, não busca a compreensão fragmentada da 

conduta humana, da organização social e histórica do sujeito. A busca se compreende pela 

análise e discussão sobre todo o processo de significação do discurso, dada a complexidade das 

relações estabelecidas historicamente no meio social.  

De acordo com a concepção de linguagem bakhtiniana, o homem não é reconhecido 

como coisa e sim percebido e explicado a partir de suas ações, relações, ou seja, das 

experiências estabelecidas com observação atenta para as razões sígnicas presentes no eu que é 

impactado pelo social. Possenti em sua obra: Discurso, Estilo e Subjetividade destaca que é 

impossível pensar no sujeito de forma estrutural e quanto a essa questão destaca: 
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A ideia básica mobilizadora para postular uma noção não ingênua de sujeito é opor a 

ideia de sujeito à estrutura: se as estruturas fossem acabadas, sem frinchas, se 

igualassem efetivamente em todos os sentidos os elementos a que se referem 

(indivíduos numa sociedade, átomos linguísticos numa língua), a única definição 

possível de sujeito seria pela sujeição. Mas, então, as sociedades e as línguas não 

mudariam. Os sistemas são instáveis, e o são pela ação dos indivíduos. E é, portanto, 

pela ação, ação diferenciada, que o sujeito será definido. (POSSENTI, 1998, p. 2). 

 

Por esta lógica, o indivíduo só pode ser perceptível, observável por sua fala, pelas 

produções textuais que realiza ao longo da vida, expressando-se através dos textos, como 

falante de uma língua que se movimenta, se altera, se expressa e se torna expressiva por sua 

própria ação e pela ação dos outros.  Consequentemente, não se pode entender o ser humano 

como coisa, de forma inerte, sem paixões, emoções, sem influências e convivências, sem 

história. 

Para a concepção sociointeracionista, os homens são entendidos como seres retóricos, 

como seres sociais ativos que fazem interpretações, suposições e que nesse sentido o texto é o 

lugar estabelecido para a comunicação. Por essa percepção compreende-se que, como sujeitos, 

sofrem influências históricas ao mesmo tempo em que fazem história ao influenciar 

discursivamente um outro ser humano. 

Dessa forma, compreende-se que o Interacionismo Sócio-Histórico permite um convite 

ao passado quando busca compreender a força da palavra ao longo do tempo e a transformação 

que ela produz sobre os discursos produzidos. Neste contexto, a língua é entendida como algo 

vivo e em permanente modificação, por entender que a sociedade se modifica, reinventa-se e 

que a diversidade cultural, religiosa, étnica merece respeito e consideração, pois é desse 

pluralismo que se constituem os homens.  
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2 OS GÊNEROS E O INTERACIONISMO 

 

A outra linha teórica de orientação das análises das situações pesquisadas no interior 

das salas de aula da escola estadual do município de Tangará da Serra, na qual se deu a pesquisa, 

é a Teoria dos gêneros textuais e/ ou discursivos.  

Estudar os gêneros textuais é algo que desperta a curiosidade de muitos pesquisadores 

há séculos, visto que há registros de pesquisas sobre o tema de no mínimo vinte e cinco séculos 

de existência. Tal consideração só leva em questão os registros a partir dos estudos de Platão.  

O que vale ressaltar é que cada vez mais, com o passar dos séculos, o interesse por conhecer e 

estudar os gêneros textuais e/ou discursivos foram aumentando e vários pesquisadores 

começaram a contribuir com suas pesquisas para o entendimento de várias questões no que se 

refere ao funcionamento e a importância de seu papel dentro do contexto social. Neste trabalho, 

os gêneros textuais não considera como dicotômicos texto e discurso, pois em ambos há a 

presença de um sujeito que o/os assume. 

No século XXI, o direcionamento de tais estudos é bem diferente do estudado por Platão, 

que tinha uma concepção de gênero voltado exclusivamente para os de caráter literário, e que 

foi posteriormente melhor sistematiza por Aristóteles, e por demais filósofos que vieram na 

sequência.  

Na tentativa de propor uma tradição estrutural, Aristóteles distinguiu também os gêneros 

em: Epopeia, Tragédia e Comédia que ainda são conservados, perdendo-se com o tempo as 

análises da Aulética, do Ditirambo e da Citarística. Com o passar do tempo, as concepções de 

gênero tornaram-se cada vez mais amplas, como já ressaltado, não sendo atribuídas mais única 

e exclusivamente aos textos literários, uma vez que atualmente o termo gênero 

textual/discursivo é utilizado para se referir a todo discurso, independentemente de ser oral ou 

escrito, verbal ou não verbal, literário ou não. 

Com uma visão mais formalizada e ampliada por muitos estudiosos da língua ao longo 

do anos em relação ao assunto, Koch argumenta que: 

 

Assim sendo, todos os nossos enunciados baseiam em formas-padrão e relativamente 

estáveis de estruturação de um todo. Tais formas constituem os gêneros, “tipos 

relativamente estáveis de enunciados”, marcados socio-historicamente, visto que 

estão diretamente relacionados às diferentes situações sociais. E cada uma dessas 

situações que determina, pois, um gênero, com características temáticas, 

composicionais e estilísticas próprias. Sendo as esferas de utilização da língua 

extremamente heterogêneas, também os gêneros apresentam grande heterogeneidade, 

incluindo desde o diálogo cotidiano à tese cientifica. (KOCH, 2002, p. 54). 
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Ao estabelecerem uma conexão direta com o contexto social fica mais que provada a 

existência do caráter heterogêneo dos gêneros que acompanham a evolução da sociedade. 

Marcuschi (2007) na obra Fala e Escrita, em um artigo com a autora Mariane Cavalcante, 

enfatiza que os gêneros textuais são partes integrantes da língua que se movimenta na ação de 

seus interlocutores. Para tanto faz a defesa da nomenclatura dos gêneros, bem como a 

importância de seu reconhecimento social: 

 

O texto, ao se constituir como evento comunicativo, materializa-se como processo, 

uma vez que é atividade mediada pelos atores sociais que interagem com ele. Sua 

construção e funcionamento é fruto de trabalho conjunto entre produtores e receptores 

(co-enunciadores) nas situações reais de uso da língua. Ele então se constitui enquanto 

possibilidade cuja estabilidade irá depender de sua adaptação ao contexto e aos objetos 

de sua enunciação. Uma marca clara da estabilidade do texto é o seu reconhecimento 

social, isto é, o texto como evento comunicativo necessita ser identificado 

socialmente, receber um nome; eis a sua estabilidade. Ao utilizarmos a língua, essa se 

realiza mediante textos, e esses são nomeados e reconhecidos socialmente enquanto 

conversas, recados, bilhetes, telefonemas, cartas, etc. Vale salientar que o 

reconhecimento de um texto como um gênero qualquer não se assemelha a limitá-lo 

a um modelo canônico, visto que ele é estável, não estático. (MARCHUSCHI; 

DIONÍSIO, 2007, p. 125). 

 

Os gêneros textuais são inúmeros e circulam nos mais diversos meios sociais. Além das 

reais possibilidades de sofrerem transformações, também podem receber uma denominação 

diferente da original em épocas distintas ou até mesmo serem acompanhados por suportes 

distintos, o que caracteriza outra possibilidade de mudança de nomenclatura. No que se refere 

à transformação com a ação do tempo, constata-se que alguns caem em desuso e outros também 

surgem com a evolução da sociedade.  

É interessante perceber que eles são terrenos férteis para análises e debates de diferentes 

correntes linguísticas. Ponto em que é oportuno o entendimento de que cada corrente percebe e 

conceitua o estudo dos gêneros discursivos sobre uma ótica diferente, contudo podem 

apresentar pontos de aproximação em alguns aspectos e em outros fica evidenciada uma 

distância extrema no entendimento e direcionamento no que se refere ao trabalho com a língua 

e consequentemente com o estudo do texto. 

É válido ressaltar que tais estudos e pesquisas das diversas correntes existentes não dão 

suportes para a compreensão sobre o funcionamento dos gêneros e suas tipologias. As pesquisas 

são importantes para compreender de que maneira são agrupados, bem como seu processo de 

transformação, uso, desuso. Servem também para analisar os meios onde circulam nas variadas 

esferas sociais, além de propiciar uma maneira de facilitar a forma de estruturá-los, tornando-

se deste modo uma condição para nominá-los. 
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O entendimento de que não se configuram de forma alguma como modelos fixos e sem 

possibilidades de interferências, como já evidenciado, é importante e, como afirma, Possenti o 

indivíduo é um trabalhador de sua própria língua, movimentando-a constantemente e 

consequentemente direcionando-a para algum tipo de transformação. A língua é um 

instrumento que dá sua contribuição para a transformação da sociedade: 

 

Optando pelo conceito de constituição, quer-se ressaltar que as línguas são resultados 

do trabalho dos falantes. Se foi o trabalho de todos os que falaram uma língua que a 

levou a um determinado estágio, seria incongruente imaginar que, neste estágio, os 

falantes não trabalham mais, apenas se apropriam do produto. Por outro lado, como 

nem todos os que trabalham por uma língua são iguais, é de se esperar que o produto 

apresente irregularidades, desigualdades, traços, enfim, da trajetória de cada um dos 

elementos constituidores de uma língua. Produzir um discurso é continuar agindo com 

essa língua não só em relação a um interlocutor, mas também sobre a própria língua. 

No mínimo, cada vez que um locutor diz uma palavra, está colaborando para que a 

língua continue mantendo um determinado traço ou, inversamente, para que ela venha 

a modificar-se (ou, terceira alternativa, para que ela continue a manter duas variantes 

deste “mesmo” traço. (POSSENTI 1998, p. 58). 

 

Neste sentido, se a língua sofre transformações pelas ações e interferências de seus 

sujeitos que dão suas contribuições diariamente por meio das interações estabelecidas pelo 

contato com seus pares, automaticamente os gêneros textuais que são a própria língua em uso 

também fazem a mesma coisa. Na visão do autor Antônio Marcuschi (2008, p. 157), os gêneros 

textuais são definidos como entidades comunicativas em que predominam os aspectos relativos 

a funções, propósitos, ação e conteúdo. 

 

2.1 Gêneros e suas tipologias 

  

Marcuschi faz uma observação de grande relevância ao tratar a seguinte consideração 

entre gêneros e tipologias textuais no sentido de que os termos não são distintos e sim partes de 

um todo que se complementa no conjunto e na análise de cada texto: 

 

Deve aqui ficar claro, tal como visto acima, que não há uma dicotomia entre gênero e 

tipo. Trata-se duma relação de complementaridade. Ambos coexistem e não são 

dicotômicos. Todos os textos realizam um gênero e todos os gêneros realizam 

sequencias tipológicas diversificadas. Por isso mesmo, os gêneros são em geral 

tipologicamente heterogêneos. (MARCUSCHI, 2008, p. 158). 

 

Ao tratar sobre a questão da heterogeneidade, baseando-se na tipologia textual por meio 

de um estudo simples, é tranquilamente perceptível o entendimento de que há também uma 

interpenetração de uma tipologia em outra, embora se perceba uma predominância, é claro, de 
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uma sobre o outra. Um determinado texto pode ter em sua construção aspectos 

predominantemente argumentativos, porém é possível, em alguns trechos, encontrarem-se 

elementos narrativos, injuntivos e até mesmo descritivo, por exemplo, dada a dinamicidade do 

caráter discursivo.  

As tipologias textuais diferente dos gêneros que para alguns autores consistem em 

números praticamente ilimitados são apenas quatro, sendo classificados em argumentativo, 

dissertativo, narrativo e injuntivo e, como já evidenciado, cada texto pode conter elementos de 

diferentes tipos, contudo há a predominância de um em específico. 

Ao tratar sobre o estudo dos gêneros textuais/discursivos, Marcuschi (2008, p. 151), 

esclarece que “na realidade, o estudo dos gêneros textuais é hoje uma fértil área interdisciplinar, 

com atenção especial para a linguagem em funcionamento e para as atividades culturais e 

sociais”. Como já destacado, a interferência humana é constante, sendo a língua dinâmica e 

viva, sofre interferências de todos os sujeitos que dela fazem uso no ato comunicativo. 

Koch contribui ao fazer apontamentos sobre como Schenewly discute o assunto ao 

enfatizar que: 

 

Schenewly (1994) aponta que, nessa concepção, encontram-se os elementos centrais 

caracterizadores de uma atividade humana: o sujeito, a ação, o instrumento. Segundo 

ele, o gênero pode ser considerado como ferramenta, na medida em que um sujeito – 

o enunciador – age discursivamente numa situação definida – a ação – por uma série 

de parâmetros, com a ajuda de um instrumento semiótico – o gênero. A escolha do 

gênero se dá em função dos parâmetros da situação que guiam a ação e estabelecem a 

relação meio-fim, que é a estrutura básica de uma atividade mediada. (KOCH, 2002, 

p. 54-55). 

 

           Diante de tudo o que foi relatado até o momento, é plausível considerar que são muitas 

as influências e interações para direcionar o ato discursivo, o contexto de produção, sem contar 

que cada leitor/escritor tem uma percepção própria e é tocado pela palavra de um jeito único e 

diferente do outro. Cada um imprime em suas leituras e em produções textuais marcas próprias, 

além do conhecimento prévio sobre o tema tratado, experiências, preferências e referências, ou 

seja, a forma de perceber e sentir o mundo. 

 

2.2 Os gêneros textuais/discursivos 

 

Ao trabalhar com os gêneros é interessante notar que os textos pragmáticos se 

distinguem dos ficcionais. Compreender tal distinção faz-se necessário para entender como o 

discurso é organizado para possibilitar um contato com universo textual de maneira a explorá-
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lo melhor.  Para (LIMA, 2002, p. 143), “o texto se auto-interpreta, à medida que lexicaliza sua 

constituição hierárquica e, por outro lado, a inclui em um sistema de concretizações”.  O leitor 

necessita de habilidade para julgar o texto: conhecer seus horizontes, suas zonas de exploração, 

suas temáticas: principais e secundárias. Descortinando-o, a distinção fica mais evidente. 

Os textos ficcionais (quanto maior seus horizontes) apresentam em suas características 

relevos que convidam o leitor a enveredar-se por sua poética. Apresentam contextos que se 

emaranham nos contextos do leitor, abrindo infinitas possibilidades de diálogos. Dessa forma 

é possível destacar que: “a apreensão do texto ficcional converte-se assim em uma tarefa 

infinita. Na perspectiva ficcional, o texto nunca é captado de maneira cabal” (LIMA, 2002, p. 

145). É um espaço aberto de relações com outros textos, contudo há parâmetros de relações e 

interpretações, não é um vale tudo.  

Os textos pragmáticos diferem-se dos ficcionais por apresentarem caráter de 

compromisso que se faz presente em seu conteúdo. O núcleo do texto pragmático não está nele 

e sim na ação, do lado externo do texto (LIMA, 2002, p.131). Dessa forma a relação intensa de 

interação entre os mundos do texto e do leitor não se concretizam, uma vez que: “à medida que 

esta se define a partir daquele ponto nodal mencionado, leva para fora do texto, que é, por assim 

dizer, abandonado como forma vazia” (LIMA, 2002, p.131). 

O processo de recepção dos textos ficcionais é concretizado pela capacidade de 

apreensão do leitor para com o texto que se estabelece tanto pela objetivação quanto pela 

subjetivação de seu horizonte de expectativa estabelecido pelo contato dialógico em um 

determinado momento histórico que poderá coincidir ou afastar-se do proposto pelo texto. 

Quanto maior for a criticidade, o preparo do leitor melhor será a recepção do contato. O fato é 

que há também os textos ficcionais com relevos sinuosos, com alta complexidade que exigem 

do leitor uma maior capacidade de reflexão e outros menos densos que permitem um contato 

mais tranquilo, são menos exigentes. 

Pelas questões levantadas acima, é notável a constatação de que o processo de formação 

de um leitor literário crítico deve-se iniciar por textos menos densos, progredindo para os de 

alta complexidade. Como é fato também que os textos ficcionais oportunizam uma recepção 

mais ampla. Torna-se interessante também o trabalho com a recepção dos gêneros pragmáticos 

de baixa complexidade como caminho para descobertas de outros.  

Infelizmente em muitas realidades, o aluno só é preparado para fazer uma leitura 

mecânica, de decodificação, sem avanços progressivos e desta forma ele se acostuma a ter uma 

relação com todos os gêneros da mesma maneira.  



45 
 

 
 

 Ao passo que, ler é estabelecer uma relação de proximidade com o texto, é ter prazer 

em dialogar com o autor e buscar compreensão e sentido em cada palavra encontrada. Ler é 

fazer interferências, é procurar entender os motivos e as intenções do autor com o enunciado 

produzido. Brandão define esse ato da seguinte forma: 

 

Ler não se restringe a um ato mecânico, automático, de pura decodificação da palavra. 

O ato de ler é um processo bem mais abrangente e complexo. É um processo de 

compreensão, de intelecção de mundo; envolve uma característica essencial e singular 

ao homem, distinguindo-o dos outros animais: a sua capacidade simbólica, a sua 

capacidade de interagir com o outro pela mediação da palavra. (BRANDÃO apud 

COENGA, 2010, p. 17). 

 

 A leitura desta forma é entendida como processo dialógico em uma relação em que só 

há existência real do texto a partir do momento do contato, do toque e da descoberta. Um texto 

sem diálogo, deixado à margem não tem vida, pois não dialoga com ninguém. No contato 

relacional com o texto as possibilidades de descobertas do leitor são inúmeras e quanto maior 

é seu poder de argumentação, de interferência, mais complexa e ampla será a leitura. 

 A palavra, quando bem empregada, possibilita aberturas de portas, tomada de espaços, 

reconhecimento e credibilidade. Estudar o texto por este prisma é compreender a complexidade 

da linguagem. E tal atividade pode ser algo prazeroso para o leitor quando o mesmo no contato, 

no diálogo estabelecido, faz uma relação direta com a vida. Nesse sentido observa-se que: 

 

Uma análise da experiência estética do leitor ou de uma coletividade de leitores, 

presente ou passada, deve considerar os dois elementos constitutivos da concretização 

do sentido – o efeito produzido pela obra, que é função da própria obra, e a recepção, 

que é determinada pelo destinatário da obra – e entender a relação entre texto e leitor 

como um processo que estabelece uma relação entre os dois horizontes ao operar a 

fusão. O leitor começa a compreender a obra nova, ou que ainda lhe era estranha, na 

medida em que, ao entender os pressupostos que orientam sua compreensão, 

reconstitui dela o horizonte especialmente literário. Mas a relação com o texto é 

sempre, ao mesmo tempo receptiva e ativa (JOUVE, p.138-139) 

 

Com Jouve, compreende-se que o prazer no contato com os textos literários permite ao 

sujeito além de fazer uma relação que o aproxima do cotidiano por meio da recepção que se 

caracteriza pela relação, significação da obra com o mundo, possibilita também um crescimento 

cultural, intelectual de grande impacto. Quando a leitura para ele apresenta um significado ou 

um conjunto de significados que o aproxime da vida, ressignificando ou reafirmando conceitos, 

a obra literária sem dúvida o modifica por meio das experiências vividas. Nesse sentido Bordini 

e Aguiar reafirmam que: 

 Quando o ato de ler se configura, preferencialmente, com o atendimento aos 

interesses do leitor, desencadeia o processo de identificação do sujeito com os 
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elementos da realidade representada, motivando o prazer da leitura. Por outro lado, 

quando a ruptura é incisiva, instaura-se o diálogo e o consequente questionamento das 

propostas inovadoras da obra lida, alargando o horizonte cultural do leitor. (BORDINI 

E AGUIAR, 1988, p.28) 

 

Atendendo ou rompendo por meio do diálogo os interesses do leitor, Aguiar e Bordini 

(1988, p. 26) afirmam que: “A literatura pode suscitar prazer, porque tem seu fim em si mesmo, 

isto, é funciona, como um jogo em torno da linguagem, das ideias e das formas, sem estar 

subordinada a um objetivo prático imediato”. O texto literário reconhecido como arte é capaz 

de suscitar a imaginação e à medida que o sujeito tem contato com outros mundos é possível 

que se compreenda melhor sua realidade, algo que suscita consequentemente em uma 

transformação prazerosa e gratificante.  

 

2.3 A distinção entre oralidade e escrita e os gêneros textuais/Discursivos 

 

        Dada a importância dos gêneros textuais por serem dinâmicos e influenciados por fatores 

históricos e sociais na medida em que também são interdisciplinares, a escolha de determinado 

texto para o trabalho em sala de aula como uma atividade que leve em conta a interação, o 

crescimento e o prazer é de suma relevância para a promoção intelectual do leitor. Sendo fato 

tal afirmação, fica possível observar e analisar onde eles circulam, com o apoio de quais 

suportes, pois os mesmos podem também se servirem como fonte de poder e manipulação, 

prestando-se aos mais variados tipos de controle social.  

Marcuschi discorre sobre o assunto e argumenta que: 

 

Assim, podemos dizer que o controle social pelos gêneros discursivos é incontornável, 

mas não determinista. Por um lado, a romântica ideia de que somos livres e de que 

temos em nossas mãos todo o sistema decisório é uma quimera, já que estamos 

imersos numa sociedade que nos molda sob vários aspectos e nos conduz a 

determinadas ações. Por outro lado, o gênero textual não cria relações deterministas 

nem perpetua relações, apenas manifesta-as em certas condições de sua realização. 

Desde que nos constituímos como seres sociais nos achamos envolvidos numa 

máquina sociodiscursiva. E um dos instrumentos mais poderosos dessa máquina são 

os gêneros textuais, sendo que seu domínio e manipulação depende boa parte da forma 

de nossa inserção social e de nosso poder social. (MARCUSCHI, 2008, p. 160). 

 

 Observa-se que, embora desde muito cedo todos sejam influenciados pelos gêneros, a 

todo o momento, no decorrer da vida, precisa-se entender que a constituição do comunicador 

como sujeito pode ser, em determinadas situações, fruto de suas escolhas. Para tanto, é 

importante que esteja preparado para que não se deixe influenciar a todo o momento pelos 
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discursos presentes nos gêneros que de certa forma não o representam ideologicamente. Há 

necessidade de criticidade ao formar suas opiniões. 

 Por outro lado, tem-se que admitir que a manipulação - até mesmo a partir da escolha 

do gênero textual -  também pode partir do interlocutor que poderá determinar todo um 

comportamento, como o modo de vida, porque toda e qualquer atividade humana exercida pela 

linguagem se dá na constante relação entre os sujeitos.  

 Ainda que sejam determinantes e impositivas em dados momentos, não significa dizer 

que as ações discursivas sejam eternas e fixas, isso porque seria o mesmo que dizer que os 

indivíduos deixaram de trabalhar com a língua. Seria o mesmo que dizer que a língua 

permaneceria eternamente estática, sem possibilidade do surgimento do novo, porém, como já 

evidenciado, os indivíduos são trabalhadores ativos da linguagem, agindo sobre ela 

constantemente. Por essa perspectiva, as mudanças e interferências são possíveis em qualquer 

momento histórico. 

 Além do aspecto político, estudar os gêneros é entre tantas outras coisas compreender 

as diferenças entre a oralidade e a escrita, bem como suas respectivas nomenclaturas. Quando 

a proposição é pesquisar os aspectos comparativos dos textos orais e escritos, é preciso entender 

que em toda língua há distinção entre o falar e o escrever.  Há que se considerar, ao avaliar tais 

diferenças, a existência de aspectos culturais, visto que cada sociedade, por meio da linguagem, 

tem seu modo próprio de se expressar. É preciso levar em consideração também seus costumes 

e sua maneira organizacional, cultural que se diferencia muito de um lugar para outro tanto 

dentro de um mesmo país, principalmente os de grande extensão territorial como o Brasil, 

quanto de um país para o outro.  

 Neste direcionamento, para facilitar tal entendimento, Marcuschi dá sua contribuição 

ao evidenciar que: 

 

Um dos aspectos fascinantes e pouco esclarecidos nesse quadro é o que diz respeito à 

correlação dos gêneros textuais com a fala e a escrita. Parece que o contínuo verificado 

entre a fala e a escrita também tem seu correlato no contínuo dos gêneros textuais 

enquanto forma de representação de ações sociais. Se observarmos a questão sob esse 

ângulo, veremos que a comparação entre a fala e escrita suscita novas hipóteses para 

a análise do fenômeno. Como os gêneros textuais ancoram na sociedade e nos 

costumes e ao mesmo tempo são parte dessa sociedade e organizam os costumes, 

podem variar de cultura para cultura. Muitas vezes, refletem situações sociais 

peculiares com um componente de adequabilidade estrutural, mas há um forte 

componente de caráter sociocomunicativo. Assim, deve-se levar em conta o aspecto 

que diz respeito ao uso comunicativo dos diversos gêneros como determinante de 

formas estruturais. (MARCUSCHI, 2008, p. 190). 
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 Na obra intitulada Da Fala Para a Escrita, Antônio Marcuschi (2001) discorre sobre 

as diferenças entre a oralidade e a escrita, bem como os mecanismos que se dispõe para a 

utilização de uma e de outra. O autor afirma que, embora haja diferenças, algo que é 

perfeitamente natural em qualquer lugar do mundo, não significa contudo que ambas sejam 

entendidas pelos falantes como sendo partes em separado, sem correlação. Para Marcuschi, 

gêneros orais e escritos são partes integrantes e constituintes de uma mesma língua.  

 O interessante neste sentido é perceber, por exemplo, que marcas de oralidade e 

estrutura do discurso oral são recursos distintos da produção escrita. Na oralidade, o processo 

se dá de certa forma com mais naturalidade, isso porque, além da palavra, recorre-se a 

expressões faciais, a gestos, posturas, mímicas, etc. Nos textos escritos, as possibilidades 

deslocam-se no sentido de recorrer à utilização de gráficos, do alfabeto, de ícones de 

computador entre outros, sem contar as possibilidades de interferências antes do texto chegar 

ao leitor: 

 

A fala (enquanto manifestação da prática oral) é adquirida naturalmente em contextos 

informais do dia-a-dia e nas relações sociais e dialógicas que se instauram desde o 

momento em que a mãe dá seu primeiro sorriso ao bebê. Mais do que a ocorrência de 

uma disposição biogenética, o aprendizado e o uso de uma língua natural é uma forma 

de inserção cultural e de socialização. Por outro lado, a escrita (enquanto manifestação 

formal do letramento), em que sua faceta institucional, é adquirida em contextos 

formais: na escola. (MARCUSCHI,2001, p. 18). 

 

Ao tomar como princípio a lógica de que a criança já vai para a escola com a aquisição 

da fala por estar em constante contato com produções orais desde muito pequena, dado o fato 

de que nasce em um meio social, cabe à escola aprimorar tal aprendizado por meio de situações 

que contextualizem a simulação de situações reais.   

Para tanto, gradativamente, atividades como contação de histórias, poesias, cantorias, 

debates, palestras, organização de fóruns, simulação de mesas redondas entre outros gêneros 

textuais que busquem desenvolver ainda mais sua competência linguística no domínio da fala 

pública em situações demandadas no cotidiano, são importantes e necessárias. Aprimorar, ter 

domínio linguístico e emocional diante de situações como estas no cotidiano de uma sociedade 

dá a oportunidade de o sujeito atuar de maneira competente em ambientes que lhe exijam mais 

formalidade no que se refere à comunicação oral. 

Ao pensar na escrita, a responsabilidade da escola em desenvolver tais habilidades e 

competências também é muito grande, dado o caráter prestigioso de tais gêneros pela sociedade, 

de forma especial os que necessitam de maior precisão da norma padrão culta da língua.  
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Ainda destacando as comparações entre gêneros orais e escritos, Marcuschi contribui 

sobre a importância dessas discussões no sentido de que: 

 

A perspectiva interacionista preocupa-se com os processos de produção de sentido 

tomando-se sempre como situados em contextos sócio-historicamente marcados por 

atividades de negociação ou por processos inferenciais. Não toma as categorias 

linguísticas como dadas a priori, mas como constituídas interativamente e sensíveis 

aos fatos culturais. Preocupa-se com a análise dos gêneros textuais em sociedade. Tem 

muita sensibilidade para fenômenos cognitivos e processos de textualização na 

oralidade e na escrita, que permitem a produção de coerência como atividade do 

leitor/ouvinte sobre o texto recebido. (MARCUSCHI, 2001, p. 34). 

 

Outro ponto de relevância necessário à compreensão acerca das discussões sobre 

diferenças entre gêneros textuais orais e escritos trata-se do fato de que embora apresentem 

diferenças em alguns aspectos, fazem parte do mesmo sistema linguístico, ou seja, da mesma 

língua. 

Ao fazer referência sobre as atividades que dão ênfase aos gêneros orais os PCNs 

sinalizam sobre a importância de um trabalho desenvolvido no contexto escolar com um olhar 

atencioso para a prática da oralidade na perspectiva de que o aluno também se torne um sujeito 

que desenvolva as práticas orais com habilidade. Desta forma, apresentam os argumentos no 

sentido de que: 

 

No entanto, nas inúmeras situações sociais do exercício da cidadania que se colocam 

fora dos muros da escola a busca de serviços, as tarefas profissionais, os encontros 

institucionalizados, a defesa de seus direitos e opiniões os alunos serão avaliados (em 

outros termos, aceitos ou discriminados) à medida que forem capazes de responder a 

diferentes exigências de fala e de adequação às características próprias de diferentes 

gêneros do oral. Reduzir o tratamento da modalidade oral da linguagem a uma 

abordagem instrumental é insuficiente, pois, para capacitar os alunos a dominarem a 

fala pública demandada por tais situações. Dessa forma, cabe à escola ensinar o aluno 

a utilizar a linguagem oral no planejamento e realização de apresentações públicas: 

realização de entrevistas, debates, seminários, apresentações teatrais etc. Trata-se de 

propor situações didáticas nas quais essas atividades façam sentido de fato, pois é 

descabido treinar um nível mais formal da fala, tomado como mais apropriado para 

todas as situações. A aprendizagem de procedimentos apropriados de fala e de escuta, 

em contextos públicos, dificilmente ocorrerá se a escola não tomar para si a tarefa de 

promovê-la. (PCN, 1998, p. 25). 

 

Com base no entendimento de que os gêneros textuais estão presentes em todo e 

qualquer ato de comunicação humana exercido por meio da linguagem e que nos constituímos 

pela interação, pelo contato, pelas influencias dos discursos que nos atravessam ao longo da 

vida, é fundamental entender que, no trabalho com o texto, sendo este oral ou não, é necessário 

que o aluno sinta-se motivado. As atividades que priorizam o contato dialógico entre produtor 
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textual e leitor são necessárias, pois possibilitam um aprendizado crítico. Produzir exercícios 

mecânicos nada contribuem para uma formação crítica, uma vez que: 

 

Tanto a fala como a escrita acompanham em boa medida a organização da sociedade. 

Isso porque a própria língua mantém complexas relações com as formações e as 

representações sociais. Não se trata de um espelhamento, pois a língua não reflete a 

realidade, e sim ajuda a constituí-la como atividade. Trata-se, muito mais de uma 

funcionalidade que está muito presente na fala. A formalidade ou a informalidade na 

escrita e na oralidade não são aleatórias, mas se adaptam às situações sociais. Essa 

noção é de grande importância para perceber que tanto a fala como a escrita têm 

realizações estilísticas bem variadas com graus de formalidade diversos. Não é certo, 

portanto, afirmar que a fala é informal e a escrita é formal. (MARCUSCHI; 

DIONÍSIO, 2007, p. 25). 

 

As atividades com os gêneros, sejam eles orais ou escritos com a finalidade de formar 

leitores, necessitam de estratégias que priorizem a dinamicidade da língua, ou seja, de uma 

relação direta com os contextos vividos em situações reais de comunicação, sob pena de se 

tornarem mecânicos e sem sentido para o aluno. 

O texto, então, é a base de todas as atividades pedagógicas realizadas no âmbito escolar 

e, por este prisma, o professor terá que ter clara suas metodologias e embasamentos teóricos 

para que se fortaleça o ensino de leitura de modo que o aluno tenha a compreensão e autonomia 

que de fato lhe garantam o entendimento do discurso estudado e que consiga ser estimulado 

pelo corpo docente. 

Pensar em tudo isso é, antes de mais nada, discutir e investir em formação docente, visto 

que o professor precisa de preparo e tempo para tamanhos desafios. 

Kleiman evidencia uma grande expectativa em relação ao ensino de leitura: 

 

Ensinar a ler, é criar uma atitude de expectativa prévia com relação ao conteúdo 

referencial do texto, isto e, mostrar à criança que quanto mais ela previr o conteúdo, 

maior será sua compreensão; é ensinar a criança a se auto avaliar constantemente 

durante o processo para detectar quando perdeu o fio; é ensinar a utilização das 

múltiplas fontes de conhecimento – linguísticas, discursivas, enciclopédicas – para 

resolver falhas momentâneas no processo; é ensinar, antes de tudo, que o texto é 

significativo, e que as sequências discretas nele contidas só têm valor na medida em 

que elas são suporte ao significado global. Isso implica em ensinar não apenas um 

conjunto de estratégias, mas criar uma atitude que faz da leitura a procura da 

coerência: as proposições estão em função de um significado, devem ser interpretadas 

em relação a esse significado; as escolhas linguísticas do autor não são aleatórias mas 

são aquelas que, na sua visão, melhor garantem a coerência de seu discurso. 

(KLEIMAN, 2001, p. 151). 

 

As orientações de Kleiman, vão no direcionamento de que o ensino de leitura precisa 

fazer sentido para o aluno. Este ensino deve ser proposto como sendo uma tarefa de estímulo 

em que o aprendiz, já no primeiro contato com o texto, perceba que não se trata de uma tarefa 
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impossível de se entender, de se realizar. A autora evidencia a possibilidade de criar 

expectativas de leitura na criança, ter como ponto de partida o conhecimento do que o estudante 

traz consigo e aproveitar tais experiências para a partir deste ponto avançar para outros 

conhecimentos possíveis.  

Uma das bases de sustentação para toda e qualquer atividade em sala de aula, no que se 

refere a exercícios de incentivo à leitura proficiente, começa pela variedade de trabalhos com 

os gêneros textuais. Os alunos necessitam conhecê-los, entender as estruturas de uma 

quantidade significativa de gênero, os meios onde circulam e o domínio do uso em situações 

formais e informais. O trabalho eficiente com os gêneros mais formais - como os científicos, 

uma carta de apresentação- oferece ao aluno a possibilidade entre tantas outras habilidades de 

dominar a norma padrão da língua, necessária em diversas situações de convívio em sociedade. 

 

2.4 A formação de leitura na perspectiva do texto literário  

 

Diante da necessidade da oferta de trabalho com variedades de gêneros no contexto 

escolar, há que se refletir como proposta central da pesquisa o espaço ocupado pela leitura 

literária na escola. De que maneira é a condução desse trabalho e como o aluno o recepciona? 

A escola brasileira forma leitores literários proficientes? Com tantas perguntas a serem 

respondidas faz-se necessário analisar quais as reais condições para a formação do leitor 

literário e sua importância no cotidiano dos sujeitos. 

O texto literário, na medida em que trabalha com a subjetividade humana, possibilita 

aos indivíduos uma reflexão sobre universos abstratos e sua relação com o a vida concreta que 

não se esgota no término da leitura. Por meio do contato dialógico entre texto e leitor, é possível 

compreender que: 

 

A leitura de textos literários, ao colocar o sujeito-leitor diante de um trabalho de 

linguagem inusitado, fora das normas rotineiras, apostando no estranhamento de um 

mundo recriado, renovado e não prescrito, permite-lhe desenvolver, no nível da 

subjetividade como um todo sincrético, habilidades que não se esgotam no momento 

da leitura propriamente dita (PAULINO, apud COENGA, 2010, p. 47). 

 

Por esta passagem, é possível afirmar que, por não ter comprometimento com o mundo 

concreto, o contato com a leitura literária possibilita ao homem, dentre tantas vantagens, sua 

própria ressignificação, porque o cognitivo do ser humano é tocado e consequentemente 

transformado no contato com o texto. Nesta perspectiva, a linguagem verbal escrita dá a 

possibilidade de o homem se distanciar do mundo real, justamente para refletir sobre ele. 
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Cosson (2009), ao tratar da relação entre leitor e texto literário, destaca o contato como 

uma viagem em uma perspectiva de se deixar conduzir pelo poder da imaginação em que o 

indivíduo se transforma em outro sem perder sua própria identidade, conjuntura criativa em que 

o tempo e o espaço dos acontecimentos são regidos pela possibilidade de verdades imaginárias: 

  

Na leitura e na escrita do texto literário encontramos o senso de nós mesmos e da 

comunidade a que pertencemos. A literatura nos diz o quem somos e nos incentiva a 

desejar e a expressar o mundo por nós mesmos. E isso se dá porque a literatura é uma 

experiência a ser realizada. É mais que um conhecimento a ser reelaborado, ela é a 

incorporação do outro em mim sem renúncias da minha própria identidade. No 

exercício da literatura, podemos ser outros, podemos viver como os outros, podemos 

romper os limites do tempo e do espaço de nossa experiência e, ainda assim, sermos 

nós mesmos. É por isso que interiorizamos com mais intensidade as verdades dadas 

pela poesia e pela ficção. (COSSON, 2009, p. 17). 

 

O interessante é que nesse contexto o indivíduo se encontra, reconhece-se  ao mesmo 

tempo em que se reinventa a cada momento.  Os limites são outros, se é que eles existem. A 

palavra no texto tem uma força incapaz de ser medida, o poder de interiorização é grande e o 

significado é fruto da experiência de cada um ao entrar em diálogo com o texto e com os mundos 

abstratos que possibilitam adentrar no espaço concreto do contexto social. 

A literatura, pois, é interpretada como arte que toca cada um no que há de mais íntimo, 

despertando emoções, sentimentos e reflexões. A literatura entendida em Cosson tem 

característica de liberdade, que transcende. E sendo entendida como liberdade, é certo de que 

tem o poder de transformar as pessoas em criaturas melhores, que enxergam o mundo com 

leveza, com simplicidade, com olhos da alma. 
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3 OBSERVAÇÃO DE UMA DIDÁTICA FRENTE AO TRABALHO PARA A 

FORMAÇÃO DE LEITORES  

 

A Escola Estadual Professora Jada Torres está situada na rua Vitória, nº 171 W no Bairro 

Residencial Dona Júlia – Tangará da Serra, MT. A instituição, localizada na periferia do 

município atende alunos próximos ao seu entorno e de outros bairros da redondeza, tais como: 

Morada do Sol, Bela Vista, Jardim Itália, Tangará II, dentre outros, além de alunos residentes 

em sítios e chácaras próximas à linha 12.  

Os alunos em sua imensa maioria pertencem a famílias com baixo poder aquisitivo. As 

profissões dos pais ou responsáveis são bem variadas: pedreiros, carpinteiros, domésticas, 

manicures, donas de casa, comerciários, trabalhadores de pequenas e médias propriedades 

rurais localizadas nos arredores do município. Pelos relatos de muitos discentes nota-se que 

além de enfrentarem uma dificuldade financeira, em muitos lares os provedores têm 

envolvimentos com vícios, tais como: bebidas, drogas entre outros, o que os tornam mais 

vulneráveis aos variados tipos de violência. Em virtude de tais acontecimentos, alguns alunos 

moram com tios ou avós ou mesmo em lares para menores como a Casa da Criança ou do 

Adolescente. 

 Por viverem muitas experiências com a violência, alguns são agressivos uns com os 

outros, o que exige do professor uma constante atenção. Muitos também apresentam uma 

carência afetiva muito grande e o docente tem que dedicar a eles uma sensibilidade e um olhar 

diferenciados. Percebe-se que tais atitudes sensibilizam os profissionais de um modo geral a 

ponto de se esforçarem para tratá-los com muito carinho e respeito.  

 A escola atende um público de aproximadamente quatrocentos e vinte alunos em dois 

turnos de funcionamento: matutino e vespertino, distribuídos em fundamental I e II, desde a 

alfabetização ao 9º ano. Todos os professores são graduados e trabalham em sua área de 

formação, a grande maioria com títulos de especialistas. 

Atualmente, o grande desafio da equipe gestora é a efetivação de um trabalho sólido em 

busca de melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), especialmente 

nos anos finais do ensino fundamental, tanto no que se refere a Língua Portuguesa como em 

Matemática.  

Para tanto, a gestão procura uma aproximação maior com as famílias dos discentes, 

organizando projetos com palestras, reuniões, além de convites individuais para os familiares 

comparecerem à instituição na tentativa de buscar parcerias para que os resultados positivos 
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sejam alcançados. Com os docentes, há a preocupação de preparar atividades planejadas com a 

intenção de tornar o ambiente mais agradável para os alunos, possibilitando assim maiores 

oportunidades de aprendizagem. 

Atividades de apoio escolar no contraturno também são ofertados aos alunos com 

dificuldade de aprendizagem, tanto por professores regentes quanto por uma professora 

articuladora (Laboratório de Aprendizagem) que atende aproximadamente 35 alunos por 

semana, além de duas professoras da sala multifuncional, com estudantes Portadores de 

Necessidades Especiais (em média 15 alunos semanalmente são atendidos). 

 A grande maioria dos professores que trabalham na instituição são profissionais 

contratados que residem nos mais diversos pontos da cidade. É em um cenário de imensos 

desafios que a pesquisa, um estudo de caso se configura por tentar compreender a realidade de 

trabalho de duas professoras de Língua Portuguesa formadas na Universidade do Estado de 

Mato Grosso (Campus Tangará da Serra) no que se refere ao trabalho com o texto literário. 

Analisar a prática, conhecer quem são os sujeitos envolvidos, observá-los em sua rotina são 

caminhos de um estudo que busca compreender melhor tal realidade, além, é claro, da procura 

por caminhos que possam auxiliar e colaborar com ensino da leitura literária em uma 

perspectiva interacionista.  

 Registrar as interações por meio de uma observação não participante é importante para 

descrever a realidade com certa fidedignidade, com a finalidade de perceber com clareza as 

interações entre professor/aluno/texto e alinhá-las com os teóricos da pesquisa. A entrevista 

estruturada é uma forma de ouvir as professoras na expectativa de melhor descrever suas 

necessidades, angústias e anseios por formação e melhores condições de trabalho. 

  

3.1 O diálogo com as professoras envolvidas na pesquisa 

 

A receptividade na Escola Estadual Professora Jada Torres foi muito boa. Convém 

ressaltar, no entanto, que houve a necessidade de esclarecer que a pesquisa era relevante para a 

instituição, uma vez que a formação de leitores proficientes ainda é um desafio para a escola 

básica brasileira. Outro ponto que merece entendimento diz respeito ao fato de que a 

pesquisadora é professora efetiva que atuou na escola, mas no momento está afastada para o 

Mestrado em Ensino.  

Esclarecido tais fatos, foi necessário o diálogo com as professoras que desde o primeiro 

momento mostraram-se receptivas à proposta da pesquisa. Desta forma, ambas se propuseram 
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ao desafio de terem em suas salas de aula uma pesquisadora, observando e anotando em um 

diário de corpus as interações com textos e atividades direcionadas, para a partir de então 

analisar a receptividade dos alunos com os textos e as atividades sugeridas, bem como o grau 

de dificuldades encontrados pelos mesmos.  

As docentes compreenderam que o foco maior seria na interação, na experiência do 

contato aluno /texto. Seria necessário motivar o discente a dar sua contribuição, valorizar sua 

opinião e a opinião alheia, deixá-lo em uma situação confortável de diálogo com o discurso 

produzido. Ficou claro para as duas professoras que as estratégias e metodologias usadas teria 

o toque individual de cada uma. Nesse sentido, o diálogo sempre teve como prioridade mantê-

las calmas para que não se sentissem pressionadas e desconfortáveis em seus próprios universos 

de trabalho - a sala de aula. 

Foi esclarecido também, desde o início, que seria feita uma entrevista gravada em áudio 

com as duas professoras na perspectiva de melhor compreender alguns aspectos relacionados à 

formação de cada uma, de como veem e vivenciam o trabalho com a literatura no contexto em 

que estão inseridas e como compreendem o trabalho com a linguagem.  

Sendo assim, considera-se as entrevistas uma parte significativa e imprescindível para 

um melhor entendimento da realidade profissional das docentes, do trabalho realizado em sala 

de aula e da própria escola no que se refere principalmente à estrutura e acervo da biblioteca, 

uma vez que o ensino de literatura é um processo que envolve não só o contexto da sala de aula, 

bem como todo o seu entorno com reflexos no trabalho docente. 

 

3.2 Com a voz, as professoras 

  

 Como dito anteriormente, considerou-se importante a realização de entrevistas 

estruturadas gravadas em áudio com seis questões a serem respondidas pelas participantes com 

posterior transcrição para que uma análise mais detalhada da realidade encontrada na Escola 

Estadual Professora Jada Torres em relação ao ensino de literatura.  

No intuito de resguardar a identidade das envolvidas, foram atribuídas a elas a 

denominação de professora A e professora C como critério de identificação. Primeiramente 

buscou-se entender um pouco sobre a formação de cada uma, o tempo em que trabalham com 

o ensino de Língua Portuguesa e o tempo de atuação na unidade de ensino. 
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Professora A: Formada em Letras pela UNEMAT, campus Tangará da Serra – MT no ano de 

2014, começou a lecionar a partir de 2016. Atualmente trabalha na Escola Estadual Professora 

Jada Torres como regente de Língua Portuguesa das turmas dos 6º anos A e B e 9º B. 

 

Professora C: Formada em Letras pela UNEMAT, campus de Tangará da Serra -MT. São doze 

anos de formação, porém apenas seis em sala de aula, oriunda de uma escola de campo de outro 

município. A docente iniciou os trabalhos na escola em 2017 com as turmas dos 7ºanos A e B; 

8º anos A e B e 9º ano A. 

 

1- Como você define linguagem? 

 

Professora A: “Na, eu... na sala de aula que a gente passar pro aluno, é como eu posso dizer, 

o principal, né? A linguagem é o início, é, como que eu posso dizer, é o alicerce, né de tudo”. 

(Informação verbal)1 

 

Professora C: “Olha, linguagem é toda e qualquer expressão do ser humano que permite a 

comunicação. Que permite você se fazer entender, não é? E entender o outro, é o ato mesmo 

em si de comunicação entre as pessoas, seja ela escrita, não é? Ou não verbal, não é? Porque 

existem vários tipos de linguagem”. (Informação verbal)2 

 

Diante das respostas, o teórico Geraldi auxilia no entendimento do dito com o 

argumento de que: 

 

Se entendermos a linguagem como mero código, e a compreensão como 

decodificação mecânica, a reflexão pode ser dispensada se a entendermos como uma 

sistematização aberta de recursos expressivos cuja concretude significativa se dá na 

singularidade dos acontecimentos interativos, a compreensão já não é mera 

decodificação e a reflexão sobre os próprios recursos utilizados é uma constante em 

cada processo. (GERALDI, 2003, p. 18). 

 

                                                           
1Professora A – entrevista gravada em outubro de 2017, em MP3 com 14 minutos de duração. Entrevistador: Eliane 

da Silva Deniz. A entrevista encontra-se transcrita no corpo do texto desta dissertação.  

 

 
2Professora C – entrevista gravada em outubro de 2017, em MP3 com 12 minutos de duração. Entrevistador: Eliane 

da Silva Deniz. A entrevista na íntegra transcrita no corpo do texto desta dissertação.  
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As respostas dadas não refletem a concepção de linguagem como fruto de interação, em 

que sendo o sujeito incompleto, estabelece-se e se constitui diariamente nas relações com o 

outro. Nesse sentido, a linguagem não pode ser entendida apenas como um canal de 

comunicação entre um sujeito e outro que se concretiza apenas no ato da fala. É necessário 

compreender que as relações que se estabelecem entre os sujeitos por meio dos textos 

produzidos são complexas por levar em consideração o fato de que a constituição de cada um 

se dá por fatores históricos, sociais e que tais interferências atravessam os sujeitos a ponto de 

ressignificá-los constantemente. 

    Em Bronckart (2003, p. 43), também se encontra a argumentação de que: 

“Contribuindo para a atividade de linguagem, cada ser humano, portanto, participa das 

avaliações sociais e, nesse quadro, aplica os critérios coletivos de avaliação e “julga” a 

pertinência do agir dos outros em relação aos mundos representados”.  

Com Bakhtin, tem-se a concepção clara de que a palavra não é mero código por estar 

carregada de significação e sentido: “A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de 

um sentido ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos as palavras e somente 

reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida” 

(BAKHTIN, 1999, p. 95). Para o autor, a linguagem não é entendida como mera comunicação 

entre eu e o outro, uma vez que a palavra é carregada de sentido ideológico. 

 

2- Como você trabalha o ensino da leitura literária em sala de aula? 

 

Professora A: “Ah, minhas estratégias eu faço, tudo, não em forma de brincadeira, mas todas 

as vezes que eu vou trabalhar com eles, uma interpretação de texto, a gente vai ler, eu gosto 

muito de ouvir a leitura deles. Aí eu, sempre, sempre uso uma dinâmica junto, ou peço pra eles 

montarem cabanas. Eles adoram, ou senão a gente sai pra leitura ao ar livre. Gosto muito de 

saber da interpretação deles durante todas as leituras. Aí varia, né?”. (Informação verbal)3 

 

Professora C: “Olha, eu gosto muito da questão da poesia, né? De alguns gêneros específicos 

textuais, da crônica, do... do conto, mas, enfim, assim, eu sou mais encantada pelo miniconto, 

porque é um textinho curto e te permite explorar bastante a questão semântica, né? A linguagem 

                                                           
3 Professora A – entrevista gravada em outubro de 2017, em MP3 com 14 minutos de duração. Entrevistador: 

Eliane da Silva Deniz. A entrevista encontra-se transcrita no corpo do texto desta dissertação.  
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semântica que abre um leque maior, mas acho interessante sim, a ... literatura em si permite a 

gente abranger vários aspectos e tocar as pessoas de forma diferente, né?”. (Informação verbal)4 

 A professora A também destacou em sua fala que em alguns momentos os alunos 

pegam livros na biblioteca em dias e horários específicos, que gosta de trabalhar dinâmicas em 

grupo, tudo para atrair a atenção dos alunos. A professora C em sua resposta não tratou das 

metodologias e/ou estratégias para o trabalho com ensino de leitura.  

Kleiman argumenta sobre a questão das metodologias: 

 

Quando solicitamos ao aluno identificar elementos em que se baseou para fazer uma 

inferência sobre a informação, reconstruir uma relação entre duas informações, inferir 

uma atitude do autor, estamos favorecendo um enfoque analítico que desenvolve a 

sensibilidade do escolar para perceber a relação entre elementos formais e outros 

aspectos, sejam estes semânticos, pragmáticos ou estruturais do discurso escrito. 

(KLEIMAN, 2001, p. 114).  

 

Há uma forte crítica pela autora em relação ao trabalho com o texto no sentido do mesmo 

ser usado para outros fins, como cópias, trabalhos estruturais para ensino gramatical e aquisição 

de vocabulário. Segundo Kleiman (2001, p. 14), “o texto é lugar ideal para a reflexão sobre o 

uso da linguagem”. 

Em Freire (1989, p. 9), compreende-se que “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”. Portanto, com Freire, afirma-se a 

importância de valorizar o conhecimento prévio do aluno, o ensino de leitura deve partir de seu 

conhecimento de mundo, de suas vivências e a escola deve saber explorar isso. 

A professora A destaca o trabalho com a leitura envolvendo ludicidade, encantamento. 

Lajolo (2005, p. 10) destaca que “é na escola que os alunos precisam viver as experiências 

necessárias para, ao longo da vida, poderem recorrer aos livros e à leitura como fonte de 

informações, como instrumento de aprendizagem e como forma de lazer”. A autora destaca, 

entre outras necessidades, um ensino que priorize a satisfação, o encantamento, seja por projetos 

de leituras atraentes, seja pela leitura em voz alta feita pelo professor como mediador de leitura 

lendo para os alunos e com os alunos (LAJOLO, 2005, p. 29). 

Outro aspecto importante ao se levar em consideração o ensino de leitura no contexto 

da sala de aula, além dos acima citados, refere-se ao fato de que ao escolher os textos para que 

sejam trabalhados, é necessário pensar em estratégias que o relacionem com a vida do aluno, 

                                                           
4 Professora C – entrevista gravada em outubro de 2017, em MP3 com 12 minutos de duração. Entrevistador: 

Eliane da Silva Deniz. A entrevista encontra-se transcrita no corpo do texto desta dissertação.  
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com seu cotidiano. Dessa forma, a leitura fará sentido para o aluno e o diálogo com o texto 

ficará certamente mais prazeroso. Além do que é preciso aguçar a imaginação, levar o sujeito a 

tomar posição em relação as discussões que possam ser levantadas com os gêneros trabalhados, 

tirar o indivíduo de uma mera passividade.  

 

3- Qual é a importância de ser proficiente em leitura literária? 

 

Professora A: “Porque em todos os âmbitos da vida dele, ele tem que, ele vai, tudo é questão 

de interpretação, e na leitura ele vai desenvolvendo isso, né? Ele vai, ele leva isso pra vida. 

Hoje em dia, tudo é de forma objetiva, uma prova que ele vai fazer futura num ENEM, concurso, 

alguma coisa assim, então ele tem que ter essa base, esse alicerce e a gente tem que pegar firme 

na questão da interpretação, da, da leitura mesmo porque depois, é pra vida, né? Em todos os 

âmbitos da vida dele”. (Informação verbal)5 

 

Professora C: “Eu penso que... ...é, essa questão vai ajudar a pessoa a se inserir de forma mais 

adequada no mundo, a literatura nos permite às vezes viver experiências que na vida a gente 

ainda não viveu, permite a gente olhar uma determinada situação sobre um ângulo diferente, 

né? Sobre um outro olhar, uma outra roupagem”. (Informação verbal)6 

 

Ponderando, recorre-se a Cosson, quando, o teórico ressalta que a literatura favorece a 

ampliação dos sentidos da linguagem, à medida que trabalha com a palavra não de forma 

arbitrária, impositiva, a palavra se dá de forma múltipla, conotativa, ampliando a percepção do 

sujeito e seu olhar para o mundo: 

 

O corpo linguagem, o corpo palavra, o corpo escrita encontra na literatura seu mais 

perfeito exercício. A literatura não apenas tem a palavra em sua constituição material, 

como também a escrita é seu veículo predominante. A prática da literatura, seja pela 

leitura, seja pela escrita, consiste exatamente em uma exploração das potencialidades 

da linguagem, da palavra e da escrita, que não tem paralelo em outra atividade 

humana. (COSSON, 2009, p. 16). 

 

Além da questão polissêmica característica do texto literário, o trabalho com tais 

gêneros favorece uma ampliação do universo cultural que permite um reconhecimento maior 

                                                           
5 Professora A – entrevista gravada em outubro de 2017, em MP3 com 14 minutos de duração. Entrevistador: 

Eliane da Silva Deniz. A entrevista encontra-se transcrita no corpo do texto desta dissertação. 

 
6 Professora C – entrevista gravada em outubro de 2017, em MP3 com 12 minutos de duração. Entrevistador: 

Eliane da Silva Deniz. A entrevista na íntegra transcrita no corpo do texto desta dissertação. 
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de si mesmo. Entrar em contato com o outro: autor ou em determinado momento do personagem 

dá a possibilidade ao sujeito de reforçar determinados conceitos, crenças, hábitos, refutá-los ou 

mesmo ressignificá-los. Além, é claro, da descoberta do novo, do antes impensável. A 

professora C faz uma observação considerável quando diz que: “A literatura nos permite às 

vezes viver experiências que na vida a gente não viveu”.  

Muitas vezes o indivíduo troca imaginariamente de lugar com um personagem para 

experimentar e sentir qual seria sua reação diante das experiências que o personagem viveu, 

mas que na vida cotidiana ainda não experimentou como destaca a professora C.  

 

  

4-Você costuma procurar, na preparação da aula, alguma questão subjetiva que emocione 

o aluno, exatamente porque o emocionou também? 

 

Professora A: “Sim, e já aconteceu também do texto emocionar o aluno e vir mostrar pra mim: 

‘oh, professora, olha que legal’, daí eu passo, me emociona também, ou mesmo se não tiver 

acontecido, sempre tem um gancho, que, né? Você emociona ao ver o aluno emocionar, já lê 

pra turma inteira, peço pro aluno: ‘olha que legal realmente, o texto é muito bacana, leia ele pra 

turma’. Às vezes a criança não quer, mas agora por último, um texto: ‘As viagens de José?’ Eu 

não me recordo direito o nome do texto agora, mas um texto muito, um conto muito bacana, 

‘olha eu adorei, vamo lê?’ A criança não quis, li pra turma toda, eles se interessaram, todos 

queriam esse mesmo livro que eram vários contos, né?”. (Informação verbal)7 

 

Professora C: “Sim, ah... em função dos vários aspectos que congregam a sala de aula e 

também aí, no caso, lincando com as nossas limitações de seres humanos às vezes você em 

algum momento não trabalha, mas eu, eu busco, eu primo por isso, porque a questão da emoção 

acaba facilitando a aprendizagem. Tem teóricos que defendem essa ideia e eu concordo, né? 

Que a partir da emoção, se você toca a emoção do aluno, ele consegue absorver aquilo com 

mais intensidade, e novamente transformar isso que ele viveu, essa experiência que ele viveu”. 

(Informação verbal)8 

 

                                                           
7 Professora A – entrevista gravada em outubro de 2017, em MP3 com 14 minutos de duração. Entrevistador: 

Eliane da Silva Deniz. A entrevista encontra-se transcrita no corpo do texto desta dissertação. 

 
8 Professora C – entrevista gravada em outubro de 2017, em MP3 com 12 minutos de duração. Entrevistador: 

Eliane da Silva Deniz. A entrevista encontra-se transcrita no corpo do texto desta dissertação. 
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A professora A, ainda em sua fala, ressaltou que o conto lido em sala a partir da sugestão 

do aluno possibilitou a abertura de caminhos para outros trabalhos como, por exemplo, uma 

abordagem gramatical, algo que, para Kleiman (2001), desmotiva e descaracteriza o ensino da 

leitura literária. 

Rildo Cosson ao destacar a necessidade de um trabalho bem sucedido com a literatura 

enfatiza no sentido de que:” É por possuir essa função maior de tornar o mundo compreensível 

transformando sua materialidade em palavras de cores, odores, sabores e formas intensamente 

humanas que a literatura tem e precisa manter um lugar especial nas escolas”. (COSSON, 2009, 

p.17). 

No trabalho com o texto literário em sala de aula, há a necessidade de o professor ser 

convincente, ou seja, seduzir para estimular a leitura da obra para despertar o interesse e motivar 

os discentes. Para tanto, é importante que ele seja um leitor assíduo dos textos literários, uma 

vez que uma das formas de convencer o outro do que é bom se dá pelo exemplo, pela motivação. 

Quando o docente lê um texto que realmente o emociona, diante do qual se sente tocado de 

alguma forma e faz uma boa propaganda do material antes de trabalhá-lo, a probabilidade de 

sucesso na condução do trabalho será bem maior. Seu entusiasmo será uma estratégia de 

convencimento. 

 

5-Você enxerga a escola como espaço adequado (estrutura, organização e acervo) para a 

formação do leitor literário? 

 

Professora A: “Infelizmente não, assim, a gente faz o possível, a escola também tenta fazer o 

possível, mas a gente sabe como que é a realidade, né? Eu acredito assim, que se a gente tivesse 

uma biblioteca com uma estrutura melhor, um carpete bem grandão, umas almofadas, um sofá. 

É assim, quando eu peço pra eles fazerem esse esqueminha dessa cabana, eles trazem lençóis, 

travesseiros. Eles adoram! Então, se a estrutura da biblioteca fosse, colaborasse também, é ia 

ser um, um incentivo maior, né? A alegria deles ia ser maior também”. (Informação verbal)9   

 

Professora C: “Não, nós temos avanços significativos, porque assim, eu venho de uma escola 

rural, onde no início ela tinha uma estrutura física muito precária, hoje é claro que ela está 

transformada e isso é maravilhoso, não está adequada, não é? Mas transformou em vários 

                                                           
9 Professora A – entrevista gravada em outubro de 2017, em MP3 com 14 minutos de duração. Entrevistador: 

Eliane da Silva Deniz. A entrevista encontra-se transcrita no corpo do texto desta dissertação. 
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aspectos, essa aqui também, é uma escola antiga, tem as condições mínimas básica, porém falta 

muita coisa, né? Especialmente ligado a questão do acervo. Então assim, a gente precisa avançar 

nesse aspecto, porém a gente também tem que trabalhar e adequar a realidade que nós temos, 

né? Mas eu acho interessante a gente tirar proveito de tudo o que nós temos e aí, a partir daí, 

mudar essa realidade”. (Informação verbal)10 

A professora A também destacou em sua fala a dificuldade de trabalhar a leitura ao ar 

livre na escola, pois, segundo o que disse, não há um espaço agradável para levar os alunos, 

não há onde se sentar.  Em relação à função da biblioteca para a formação do leitor proficiente, 

Coenga afirma que: “A escola que pretenda investir na leitura como ato verdadeiramente 

cultural não pode ignorar a importância de uma biblioteca aberta e interativa” (COENGA, 2010, 

p. 95). Dessa forma, todo o espaço e organização da biblioteca deve ser pensado no sentido de 

que: 

 

[...] a organização do espaço físico – iluminação, estantes e disposições dos livros, 

agrupamentos dos livros no espaço disponível, mobiliário, etc., - deve garantir que 

todos os alunos tenham acesso ao material disponível. Mais do que isso: deve 

possibilitar ao aluno o gosto por frequentar aquele espaço e, dessa forma, o gosto pela 

leitura. (PCNs apud COENGA, 2010, p. 97). 

 

Assim como destaca a professora A, o espaço da biblioteca tem que ser agradável, 

acolhedor e também lúdico. A professora C enfatiza a necessidade de um acervo mais amplo, 

porém ambas destacam que mesmo a escola não tendo uma estrutura desejável, procura-se 

trabalhar da melhor maneira possível. Rosemar Coenga também ressalta a importância do 

acervo de classe: “Ao lado da biblioteca escolar surge o acervo de classe, também chamado de 

biblioteca de classe. O acervo de classe também é um recurso fundamental para a formação de 

bons leitores” (COENGA, 2010, p. 96). Para o autor, o acervo não necessita ser grande, apenas 

com uma significativa diversificação que, pela aproximação com os alunos, seria um convite à 

leitura.  

Na Escola Estadual Professora Jada Torres, no entanto, não há acervo de classe para os 

alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. O acervo da biblioteca é bem limitado, além do 

que há dias e horários pré-determinados para a sua abertura. Talvez pelo acesso controlado, a 

frequência dos alunos no espaço é pouca e os que usam na maioria das vezes apenas aproveitam 

para fazer tarefas escolares.  

                                                           
10 Professora C – entrevista gravada em outubro de 2017, em MP3 com 12 minutos de duração. Entrevistador: 

Eliane da Silva Deniz. A entrevista encontra-se transcrita no corpo do texto desta dissertação. 
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6-Na universidade ou em cursos de formação, você vivenciou teorias e/ou metodologias 

(nas disciplinas de Didática ou mesmo Literatura) de como trabalhar com o texto 

literário? 

 

Professora A: “Ah, sim, orientações, né? De como fazer isso? Sim, vários professores. Eles 

davam essa base pra gente, a gente. Isso aí, eu adquiri bastante conhecimento sim. Ah, eu tive 

a segunda formação que é a de Pedagogia, né? Eu, eu, eu confesso que tive uma base maior na 

questão da metodologia do que na, na área de Letras, quando eu fiz Letras. Então eles, eles 

passavam simulações, pediam para gente fazer simulações, eles davam uma base pra gente, 

depois a gente tinha que fazer os seminários apresentando como que a gente trabalharia. Aí, 

então, assim, além das que eu propus para turma na minha época em 2014, é, eu pegava, 

aproveitava das, das apresentações das outras turmas, das apresentações das outras equipes pra 

ter essa base”. (Informação verbal)11 

 

Professora C: “Eu vim, eu vim removida e atrás justamente de formação, de formação 

continuada, porque tem uma década que eu me formei e a gente sabe que o profissional precisa 

se atualizar, se reciclar, eu vim, eu vi sim, eu estudei alguma coisa, porém eu penso que seja o 

momento de rever, de buscar, não é? De ter contato com o novo que está aí, para transformar, 

né? Após uma década o que foi produzido de novo? Como é que os teóricos estão pensando, 

houve alguma modificação? Há, há uma forma nova de trabalhar o mesmo assunto, né? O 

mesmo segmento de texto? Então eu penso que, eu necessito especialmente nesse momento de 

reciclagem, porém assim, com o básico, o elementar fica e aí, assim, a gente trabalha segundo 

essa formação que eu já mencionei que a gente teve, né?”. (Informação verbal)12 

 

A professora A destaca em suas observações a respeito das estratégias e metodologias 

sobre o ensino do texto literário, comenta que teve formação para o ensino da literatura, porém 

não esclarece quais foram as estratégias ou metodologias abordadas no ensino superior em 

relação ao assunto. A professora C destaca que viu alguma coisa também na universidade, mas 

                                                           
11Professora A – entrevista gravada em outubro de 2017, em MP3 com 14 minutos de duração. Entrevistador: 

Eliane da Silva Deniz. A entrevista encontra-se transcrita no corpo do texto desta dissertação. 

 
12 Professora C – entrevista gravada em outubro de 2017, em MP3 com 12 minutos de duração. Entrevistador: 

Eliane da Silva Deniz. A entrevista encontra-se transcrita no corpo do texto desta dissertação. 
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não deixa claro o que foi trabalhado e assume a necessidade de formação como prioridade em 

sua prática docente em relação ao ensino de leitura. 

Quanto à formação docente e o descaso das autoridades em relação à desqualificação 

do professor, Geraldi argumenta que: 

 

Há muitas razões para explicar, de um lado, esta correlação mecânica entre a baixa 

qualidade da escola e a desqualificação de professores (entre elas se pode apontar que 

o sistema escolar, em suas unidades de ensino, não possibilita condições de trabalho 

a seus profissionais que lhes permitam, no trabalho, desenvolver-se) e, de outro lado, 

a existência continuada de programas especiais para formação contínua de 

professores, retirando-os do trabalho para cursos esporádicos que acabam atendendo, 

aparentemente, a uma minoria e, por isso, não alteram concretamente a ação global 

do sistema de ensino. Acredito que somente mudanças globais que passem a 

considerar o professor um profissional do sistema de educação escolar poderão 

erradicar “a crise” da escola. (GERALDI, 2003, p. 19). 

 

Para o teórico, somente no momento em que a qualificação docente for pensada com 

seriedade, a escola poderá virar a página de uma educação com baixa qualidade. Para o autor, 

o que em geral se oferecem aos professores são cursos esporádicos e que de nada ou muito 

pouco adiantam, pois não abrangem a totalidade necessária. 

O descaso com a formação docente é muito preocupante e as respostas dadas pelas 

docentes revelam total descaso do Estado para com uma formação continuada que realmente 

prepare o profissional para trabalhar com o ensino de leitura, ou seja, trabalha-se por longos 

anos com o que se aprendeu na universidade e que à medida que o tempo passa cada vez mais 

o que se estudou nos cursos superiores vão se tornando vago a ponto de cair em total 

esquecimento. Triste realidade que não enxerga a qualificação docente de forma permanente 

como investimento necessário para uma educação de qualidade. 

 

3.3 Os textos escolhidos e os critérios para a elaboração das atividades. 

 

A escolha dos gêneros crônica e poema foi feita com base na familiaridade que a grande 

maioria dos alunos têm com tais tipos de texto, uma vez que são facilmente encontrados nos 

livros didáticos ao longo de todo o Ensino Fundamental.  

A crônica pode ser caracterizada em linhas gerais como uma narrativa com um tempo 

cronológico relativamente curto, abrange questões relativas ao cotidiano e que em muitos casos 

apresentam o humor como uma de suas marcas. A linguagem na maioria das vezes é bem 

acessível por se aproximar da oralidade e por apresentar marcas de informalidade. É um gênero 

facilmente encontrado em revistas, jornais e em materiais didáticos como já evidenciado. Silva 

(p.2009 73) sugere que, por ser um gênero textual bem brasileiro, o gosto pelo hábito da leitura 
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pode ser introduzido com um trabalho com boas crônicas. A sugestão da autora é que o 

professor ao mediar as atividades de leitura provoque o aluno a analisar a construção do texto, 

o estilo e a carga emocional presente na escrita por cada autor.  

O poema é um gênero discursivo que pode ser apresentado em versos, rimas e estrofes. 

Contudo, independentemente ou não de apresentar todos ou alguns dos elementos descritos, se 

não houver poesia, não há poema. Por ser um texto poético, apresenta uma forte carga de poesia, 

arte e beleza. O intuito do gênero é despertar emoções, inquietar dada a sua pluralidade de 

significações. Sendo assim, é válido a ressalva de que “na companhia de bons poetas e da leitura 

de poemas que primam pelo inusitado, pelo novo, os leitores saem gratificados e a poesia atinge 

a sua verdadeira missão – provocar emoções”. (COENGA, 2010, p.375). Escolher um 

determinado gênero para trabalhar é fazer uma opção estratégica para envolver um confronto 

do físico com o sociosubjetivo que leva em consideração o lugar social e os papéis dos 

participantes (KOCH, 2002, p.55-56). 

Além da familiaridade com os gêneros, outra preocupação se deu no sentido de observar 

se o vocabulário existente nos textos eram compatíveis com a faixa etária dos alunos e com os 

contextos sociais dos mesmos. Outra preocupação deu-se na procura por temas que realmente 

despertassem o interesse pela leitura. Nessa procura, pensou-se na possibilidade de trabalhar 

com assuntos que fazem parte do cotidiano de tais indivíduos, dessa forma a relação com a 

família, com os conflitos vividos no dia-a-dia entre responsáveis e adolescentes foi o tema 

escolhido para os trabalhos com as turmas do sextos e do sétimos anos. E sendo assim, nada 

melhor do que Fernando Sabino, com uma linguagem acessível e agradável com a crônica “O 

melhor amigo”. 

Para as turmas de oitavo e nono ano, a escolha da temática foi o “amor”, ou melhor, o 

relacionamento amoroso, seus conflitos, desafios e suas experiências e a busca da felicidade 

encontrada no outro. Trabalhou-se com os poemas: “Bilhete” de Mário Quintana e 

“Campanário de São José” de Cassiano Ricardo.   

As atividades direcionaram-se no sentido de entender a relação do contato aluno/texto, 

bem como observar a maneira como a professora atraía os alunos para que refletissem e 

opinassem sobre as intenções do produtor textual e como eles as recebiam, com base nas 

experiências vividas no constante contato com o mundo. Algumas atividades tiveram como 

proposta entender o que os alunos conseguiram perceber em relação à estrutura geral do texto, 

compreendendo que Bronckart (2009) valoriza muito em sua teoria o entendimento do todo. 

Além disso, o teórico valoriza muito a questão social por meio dos atravessamentos que 
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ocorrem ao longo da vida de todos os sujeitos no contato com o outro, como seres históricos. 

Há a percepção de completude, portanto, com uma extensão que valoriza as vozes do texto e a 

arquitetura do discurso. 

Buscou-se, na elaboração dos questionamentos e das proposições a intenção de que os 

alunos pudessem de fato dialogar com o discurso produzido, hipóteses e provocações para que 

interagissem com suas próprias vivências. Para tanto, procurou-se adequar as atividades de 

acordo com o nível de desenvolvimento dos mesmos.  

 

3.4 O diário: documentação da interação aluno/texto/professor  

 

Diário do 7º ano A- matutino   

Total de alunos presentes: 20 

Texto: O melhor amigo (Crônica de Fernando Sabino) 

Professora: C 

 

De início, a professora solicitou aos alunos que fizessem uma leitura silenciosa do texto. 

No entanto, percebeu-se que pouquíssimos alunos se propuseram a atender à solicitação. A 

maioria, sentada em pares, ou bem próximos aos colegas, distraíram-se em conversas sem 

relação com o texto. Ao observar o que estava ocorrendo, a docente chamou a atenção de todos 

para a necessidade de lerem e muitos, a partir de então, voltam-se para a leitura. 

Ao perceber que todos já haviam lido, a professora explicou oralmente aos alunos que 

os textos são diferentes, que cada gênero tem uma estrutura, uma forma de ser escrito. Ela os 

questionou sobre quais tipos de textos já haviam trabalhado no decorrer do ano, as crianças 

lembraram os nomes, porém não conseguiram fazer associação com os gêneros.  

Ao dizerem os títulos, a professora ia falando o nome e, ainda assim, não conseguiram 

diferenciar os gêneros dos títulos trabalhados em sala de aula até aquele momento. 

Na sequência, a professora relatou que iriam trabalhar naquele momento o gênero 

crônica e explicou em poucas palavras o que seria uma crônica. Antes da leitura, destacou que 

quem a escreveu foi Fernando Sabino. Logo após, fez a leitura e todos ouviram atentamente. 

Em seguida deu início à primeira pergunta: 

 

Profª.7ªA Comente a seguinte passagem: “O menino tentou enxugar uma 

lágrima, não havia lágrima”. 
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Aa “Ele estava mentindo para a mãe”. 

Ab “Ele finge que chora”. 

Ac “Choro falso”. 

Ad “Porque ele era homem”. 

 

As respostas dos Aa, Ab e Ac, são bem semelhantes e condizentes com a situação 

apresentada no texto, não há surpresa em relação ao que disseram. A resposta do Ad chamou a 

atenção por ser muito diferente das demais e por apresentar traços marcantes de uma cultura 

machista, impregnada na sociedade brasileira de superioridade masculina que se propaga de 

geração para geração de que “homem não chora”, tem que ser forte e superior às mulheres em 

todos os aspectos. Nem fingindo, o menino conseguiria, não é da natureza do homem ser fraco.  

A resposta do aluno, conforme se percebeu, passou despercebida pela docente e pelos 

demais colegas, pois em nenhum momento foi razão de algum tipo de debate, o que é uma pena. 

Ao observar o olhar do Ad, compreende-se que: 

 

A literatura não se esgota no texto. Completa-se pelo ato da leitura e o pressupõe, 

prefigurando-o em si, através de indícios do comportamento a ser assumido pelo 

leitor. Esse, porém, pode submeter-se ou não a tais pistas de leitura, entrando em um 

diálogo com o texto e fazendo-o corresponder a seu arsenal de conhecimentos e de 

interesses. O processo de recepção textual, portanto, implica a participação ativa e 

criativa daquele que lê, sem com isso sufocar-se a autonomia da obra. (BORDINI E 

AGUIAR, 1988, p.86) 

 

 

O Ad, ao entrar em contato com a obra e tendo a percepção clara do comportamento do 

personagem estabelece um paralelo claro de como em sua concepção um homem deve se 

comportar. Dessa forma, ele traz para o texto uma experiência do contato social, cultural que 

muito difere das demais respostas. 

Ao dar por concluída a primeira questão, a docente começou desmembrando a segunda 

pergunta em duas, provavelmente para facilitar a compreensão dos alunos, frente aos 

questionamentos que se seguiram: Como ele sabe que a mãe tem limite? Você se decepcionou 

pelo fato de a mãe proibi-lo de ficar com o animalzinho? 

 

Prof.ª. 7ª Como ele sabe que a mãe tem limite? 

Aa “Porque ele conhece a mãe, vive com ela”. 

Ab  “Porque ela é brava, ele conhece”. 

Ac “Porque ela não gosta de cachorro”. 
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Ad “Porque ela trabalha muito, não tem tempo para cuidar de cachorro”. 

 

As respostas do Aa e Ab são bem semelhantes, porém percebeu-se um certo 

distanciamento em relação ao que foi solicitado. Embora ficasse claro no texto que o menino 

conhecia bem a mãe, o limite da mesma reconhecido pelo personagem são as falas ásperas que 

de modo nenhum aceitava um cachorro em casa e a exigência enfática para que o filho desse 

um fim para o animal em apenas dez minutos.  

 Observando o que responderam Ac e Ad, nota-se que se distanciaram muito do objetivo 

pretendido, indicando uma dificuldade clara em compreender o enunciado da questão.  

Ficou muito evidente por essas respostas a necessidade de um trabalho com práticas 

metodologias que venham ao encontro de um ensino de literatura em uma perspectiva de 

letramento. O trabalho necessita de atividades diárias e prazerosas de leitura e interpretação. 

Colomer (2007, p. 65) reforça que: “ninguém espera que se aprenda a tocar um instrumento 

musical se não se exercita com ele”. O exercício diário com o texto literário permite que o aluno 

adquira com o tempo uma maior concentração, familiaridade com a linguagem metafórica e 

rapidez no momento de ler os gêneros literários. 

Para Aguiar e Bordini (1998, p.16), “para aprender a ler o texto verbal escrito, não basta 

conhecer as letras que assimilam os fonemas, nem adianta saber que os fonemas só fazem 

sentidos quando reunidos em palavras ou frases”. Para as autoras, ler direciona o leitor a 

participar da constituição dos sentidos linguísticos. Aguiar e Bordini (1988, p.16) 

complementam: “A tarefa da leitura consiste em escolher o significado mais apropriado para as 

palavras num conjunto limitado.”   

 

2ª parte da pergunta: 

 

Prof.ª 7A Você se decepcionou pelo fato de a mãe proibi-lo de ficar com o 

animalzinho? 

Aa “Sim, porque a mãe é muito cruel”. 

Ab  “Não, porque ela não tinha tempo para cuidar”. 

  

O próprio questionamento leva em consideração uma opinião pessoal, deixando o leitor 

livre para fazer suas próprias escolhas, apenas com base na emoção, no que sentiram ao dialogar 

diretamente com o texto. Neste sentido, destaca-se a concepção de que: 
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Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, a partir 

de um texto, ser capaz de atribuir significação, conseguir relacioná-lo a todos os outros 

textos significativos para cada um; reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor 

pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se, ou rebelar-se contra ela, propondo 

outra não prevista. (LAJOLO apud COENGA, 2010, p. 18 grifo nosso). 

 

Percebeu-se na fala do Aa, justamente essa liberdade enfatizada em Lajolo, em que 

sendo dono de sua própria vontade o leitor é livre para rebelar-se com a postura de uma mãe, 

que foi insensível, segundo a resposta do aluno, aos apelos do filho para ficar com um animal 

tão querido, especialmente entre o público infantil e juvenil. Em sua resposta, o discente 

evidencia que nada justifica tamanha indisposição da mãe em atender aos apelos do filho. Pelas 

respostas dadas por meio da liberdade do leitor, atribuída ao fato de que é dono de sua própria 

vontade, compreende-se que a leitura é a fusão de dois universos: a do autor e a do aluno que 

se misturam e de certa forma tornam-se independentes quando, o segundo, dono de sua vontade 

é livre para fazer suas escolhas, para posicionar-se.  

Sem mais contribuições, a professora direcionou as atenções para a próxima questão: 

 

Prof.ª 7A 

 

O menino ao perceber que não iria convencer a mãe, ameaça não 

mais estudar. E ela, indignada, devolve-lhe como resposta: “– Sua 

alma, sua palma”. O que a mãe quis dizer com isso? 

Aa “Duvidô (ela duvidou que o menino iria fazer aquilo tudo)”. 

Ab  “Quero ver”. 

Ac “Me mostra”. 

Ad “Se ele não for pra escola, a palma dela vai tirar a alma dele”. 

Ae “Você vai apanhar”. 

Af “Siga em frente”. 

 

A dificuldade dos alunos em responder à questão ficou bem evidente diante das 

respostas que foram dadas. Percebeu-se que, para entender o que foi questionado, os alunos 

necessitariam ter um conhecimento sobre o que vem a ser um dito popular.  

Aos estudantes, necessitaria ser explicado que são frases bem populares, repetidas 

inúmeras vezes ao longo do tempo e que fazem parte do senso comum, frutos da cultura popular 

e sem autoria declarada.  

Dessa forma, Bordini e Aguiar esclarecem que: 
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A formação escolar do leitor passa pelo crivo da cultura em que este se enquadra. Se 

a escola não efetua o vínculo entre cultura grupal ou de classe e o texto a ser lido, o 

aluno não se reconhece na obra, porque a realidade representada não lhe diz respeito. 

Mesmo diante de qualquer texto que a escola lhe proponha como meio de acesso a 

conhecimentos que ele não possui no seu meio cultural, há necessidade de que as 

informações textuais possam ser referidas a um background cujas raízes estejam nesse 

ambiente. Portanto, a preparação para o ato de ler não é apenas visual-motora, mas 

requer uma contínua expansão das demarcações culturais da criança e do jovem. 

(AGUIAR/BORDINI, 1988, p. 16). 

 

Nesse sentido, ao proferir o dito popular, a mãe deixava claro ao filho “teimoso” que 

ele estava entregue à sua própria sorte.  

Com base nas afirmações de Aguiar e Bordini, notou-se que a falta de conhecimento 

prévio dos alunos sobre o que vem a ser dito popular limitou-os em relação ao entendimento da 

fala proferida pela mãe. Nesse sentido, reforça-se a compreensão de que o ato de ler não se 

estabelece apenas no contato entre leitor e texto, uma vez que ler também é recorrer as 

experiências dos contextos anteriormente vividos, para que essas impliquem uma maior e 

melhor compreensão do lido.  

Em prosseguimento, a docente fez o quarto questionamento: 

 

Prof.ª 7ª A 

 

 

O menino promete durante algumas passagens do texto vingar-

se pelo fato de não ficar com o amigo. A mãe em certo momento 

até se preocupa com uma possível injustiça que pudesse fazer ao 

filho. Será que ele realmente ficou revoltado por não ter ficado 

com o cachorro? Comente. 

Aa “Não, porque se não, ele não teria vendido o cachorro”. 

Ab  “Sim, a mãe dele não deixou ele cuidar do cachorro”. 

Ac “Revoltado não, mas triste sim, porque ele não ficou com o melhor 

amigo”. 

 

As respostas dos Aa, Ab e Ac são bem diferentes umas das outras e todos apresentaram 

justificativas. Nota-se na resposta do Aa, que a compreensão abrange a percepção feita durante 

a leitura de toda a crônica, enquanto o Ab provavelmente não se atentou para o fim que o menino 

deu ao cachorro. O Ac compreendeu que revolta não seria a palavra ideal para se empregar, 

mas tristeza sim, em uma compreensão clara que há distinção entre as palavras, porém a 

justificativa para a resposta não levou em consideração o fato de o personagem ter vendido o 

amigo e chegado feliz em casa, mostrando à mãe o dinheiro da venda. Nesse caso, o aluno 



71 
 

 
 

deveria ser alertado sobre a ambiguidade de sua resposta por mostrar-se confusa, pouco 

compreensível.  

É tarefa docente o papel de condução, pois em muitos casos, o sujeito sozinho, por 

considerável limitação, terá dificuldade em compreender com clareza o teor do que lhe foi 

perguntado. Colomer (2009, p. 68) destaca que: “Ler enriquece a todos até certo ponto, mas 

como diz o escritor catalão Emili Teixidor, para certas obras, o leitor não apenas precisa de 

ajuda mas um certo “valor moral”, uma disposição de ânimo de “querer saber”.  

Na sequência, a professora questionou-os se era realmente possível perceber uma 

revolta frente as atitudes do menino, porém os alunos mantiveram-se calados e outros 

questionamentos, com o intuito de chegar a uma resposta mais coerente, não foram feitos. 

Ao prosseguir, a professora explicou oralmente o quem vem a ser intertextualidade, deu 

exemplos ao fazer a relação entre os pontos de proximidade especialmente entre o texto bíblico 

de Corinthians 13, o soneto de Camões “Amor é fogo que arde sem se ver” e a letra da música 

interpretada por Legião Urbana “Monte Castelo” da autoria de Renato Russo, enfatizando que 

a aproximação desses textos tem como tema o amor e que a música se refere a trechos tirados 

de Corinthians e do poema de Camões. Após toda a explanação, perguntou aos alunos: 

 

Profa. 7ª A 

 

Qual outro texto (intertextualidade) lembra alguém vendendo 

um amigo?  

Aa “Texto não, eu vi em um filme, mas não sei contar”. 

  

A docente solicitou que eles recorressem à memória na tentativa de recordar a passagem 

em um texto muito conhecido em que um amigo vendeu o outro por trinta moedas de ouro, mas 

não se recordaram, não conseguiram fazer a relação de intertextualidade desejada por não 

reconhecer tal passagem na memória de longo prazo.  

Assim, a falta de diferentes leituras é sentida, quando os educandos não expandem as 

respostas, não apresentam um bom acervo de ideias. Para Colomer (2009, p. 71), “a necessidade 

de saber “mais’ para entender “melhor” é algo próprio a qualquer processo de compreensão, 

inclusive, é claro, a leitura”. Toda obra é carregada de vazios para que, ao lê-la, o leitor a 

preencha de acordo com suas convicções, emoções e experiências. A linguagem poética é 

sempre provocativa na medida em que tira o sujeito de seu habitual comodismo. A questão 

apresentada e sugerida pela própria obra é provocativa na medida em que instiga o leitor a 

buscar elementos fora do lido para com ele relacionar.  
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Nesse caso, não fazer a intertextualização tornou-se um obstáculo para a compreensão. 

Dar a resposta, assim como deixar o aluno com um sentimento de fracasso por não responder 

não seria o ideal. Contextualizar, sim, de forma lenta, com pistas que o fizessem pensar até 

atingir o objetivo desejado seria uma possiblidade, uma estratégia que poderia surtir um bom 

efeito. 

 

Diário do 7º Ano B- Matutino  

Total de alunos presentes: 19 

Texto: O melhor amigo (Crônica de Fernando Sabino) 

Professora: C 

 

No primeiro momento da aula, assim como ocorreu na turma do 7º A, a professora 

solicitou aos alunos que fizessem uma leitura silenciosa do texto. A grande maioria leu, 

enquanto alguns poucos conversam baixinho, demonstrando pouca disposição em atender à 

solicitação da docente. Ler em silêncio pode ser uma estratégia eficaz, quando o objetivo é a 

procura pela significação de sentidos. Kleiman trata a questão ao levar em consideração a 

percepção de que:  

 

A leitura silenciosa, no entanto, excluindo a preocupação com a pronúncia e 

entonação, permite à criança envolver-se totalmente na busca do significado 

utilizando para isto seu próprio ritmo de leitura e as regressões ou releituras que se lhe 

fizerem necessárias. (KLEIMAN, 2001, p. 153).  

 

Com o texto em mãos, o leitor tem a possibilidade de consultá-lo quantas vezes achar 

necessário para uma melhor compreensão e significação. Para tanto, destaca a autora, que o 

foco, a procura tem que se dar nesse sentido e não em uma busca pela forma perfeita no contato 

dos olhos com o papel e que posteriormente terá como obrigação ler com precisão em voz alta.  

Neste sentido, a atenção não se dará no envolvimento com o texto e sim com a procura 

pela forma perfeita de decodificá-lo, sugerindo que a preocupação com os implícitos do texto 

fique em segundo plano. 

Passados uns dez ou quinze minutos, a docente relembrou aos alunos as principais 

características de uma crônica: “uma narrativa que conta fatos do cotidiano, quase sempre com 

um aspecto humorístico”. A informação começou a interessar, porque, quando ela disse ser a 

crônica um fato humorístico e do dia-a-dia, os alunos voltaram-se para o texto.  
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Falar sobre o cotidiano é trazer à memória fatos da vida, fatos atrelados à cultura de cada 

um – por isso interessam. Exatamente o que fez a Profa. 7B. Nesta dissertação, entende-se 

cultura como em Geertz (1973): “A cultura humana é um conjunto de textos [...] na qual o 

antropólogo deve saber ler por sobre os ombros daqueles a quem esta cultura pertence”. 

Assim, modernamente o humor tem sido muito aceito, porque a mídia em geral estampa 

dramas em horários nobres, e as crianças na grande maioria dos lares brasileiros não são 

poupados de assuntos do universo adulto em que se mistura realidade e ficção. Nesse sentido, 

muitos programas exploram fatos e acontecimentos presentes na vida moderna com críticas 

humorísticas em que se explora emoção, sentimentalismo, raiva, supostas vantagens e 

desvantagens dos personagens envolvidos.  

Culturalmente as crianças brasileiras vão crescendo familiarizadas com tal realidade 

sem que haja questionamentos dos benefícios e males atribuídos à personalidade de futuros 

jovens. Dessa forma, quando a professora define crônica como sendo um texto que trata de 

assuntos do cotidiano com doses de humor, as crianças reconhecem o sentido associando-o a 

programas da televisão que tem o intuito de fazer rir, brincar com assuntos do dia-a-dia das 

pessoas.  

Na sequência, a professora fez a leitura do texto de forma bem compassada e alterou a 

voz a cada mudança de personagem com o intuito de chamar atenção dos alunos. Eles a ouvem 

em silêncio que foi feito para buscar significado -  o suspense, a carga dramática – no sentido 

de drama/ação – relacionados justamente com algo de que está sendo falado.  

Para seduzir, a professora construiu o discurso falado, marcado pelo prosaico e pelo 

poético- coloquial, familiar – um verdadeiro jogo sonoro.  

Nesta perspectiva, a fala remete a uma situação já vivida pelos jovens, pois a crônica, 

em sua função mimética, leva cada um à mãe, à proibição alguma vez já experimentada. 

Interação imediata, porque os lugares discursivos são muitos e comuns a eles: alegria, dor, 

deslocamento, perda, birra, etc.  

Na situação vivenciada, no contato com a leitura por meio da voz e das expressões do 

outro, a professora, mecanismo direto entre o texto e os que ouvem tem uma responsabilidade 

muito significativa de envolver o ouvinte, convidando-o para de fato mergulhar nas lembranças 

de experiências supostamente, já experimentadas. Para Zumthor (2000, p. 18) a performance 

por meio da expressão corporal, o contato real estabelecido por meio da interação em que a voz 

tem seu caráter significativo, sendo um instrumento a serviço do corpo, traz de volta 

acontecimentos guardados na memória. 
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Esse, contato tão necessário e preciso nas relações humanas, que emociona, que toca o 

outro em seu íntimo, para Zumthor tem lugar privilegiado e jamais passará, mesmo diante de 

tamanho aparato tecnológico e da representatividade da mídia no mundo contemporâneo. Nesse 

sentido o teórico, afirma que: 

 

[...] Parece-me ao menos poder dizer isto: de todo o modo, aquilo que se perde com a 

mídia, assim necessariamente permanecerá, é a corporeidade, o peso, o calor, o 

volume real do corpo, do qual a voz é apenas expressão. (ZUMTHOR, 2000, p. 18). 

 

Para o autor, o corpo fala, tem vida própria que se manifesta nos gestos, na forma de 

olhar, na emoção anunciada, é um todo performático, carregado de vida, de significação, e que 

no ato da leitura a voz, dependente dos demais membros carrega em si a possibilidade de 

emocionar, de causar sensações das mais variadas, lembrando fatos vividos ou mesmo 

proporcionando a experiência do novo, do diverso e inusitado. 

Ao término da leitura, a professora fez um resumo do que foi lido (situações explícitas 

presentes na crônica) e indagou em relação ao entendimento do texto. Perguntou se haveria 

algum ponto obscuro e se eles conheciam algum ditado popular.  

Os alunos prestaram atenção e tentaram lembrar-se de alguns, mas não conseguiram. 

Ela deu exemplos de alguns e perguntou o que eles queriam dizer. Citou o dito popular: “Casa 

de ferreiro espeto de pau”. Perguntou-lhes o que a referida expressão representava, mas não 

obteve respostas.  

Kleiman clareia a situação do momento da professora, quando afirma que: 

 

Entretanto, o conhecimento de mundo do leitor é marca de leitor proficiente, quando 

utilizado juntamente com outras fontes de informações textuais, de nível fonológico, 

morfológico, sintático, semântico-pragmático, num processo de contínua avaliação de 

nossas expectativas sobre o texto e o quadro referencial de fato elaborado pelo autor. 

(KLEIMAN, 2001, p. 92). 

 

O vazio encontrado na interpretação da questão, levantada pela docente, exigiria 

conhecimento de mundo o que implicou a dificuldade de os alunos estabelecerem algumas 

ligações e recursos utilizados pelo produtor textual para uma melhor compreensão do texto 

como um todo. O diálogo entre autor e leitor, em alguns aspectos, ficou limitado, deficiente e 

consequentemente prejudicado pela falta de informações prévias. 

Na sequência, uma aluna perguntou o que seria abrir a porta da rua e professora 

explicou:” pedir pra sair.” A interação com a professora, a liberdade estabelecida no contexto 

da aula, a procura por desvendar os mistérios do texto possibilitou à aluna tirar sua dúvida no 
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ato da comunicação, isso porque, para a discente, a compreensão fazia-se necessária para os 

avanços em relação aos sentidos do texto.  

Para Halliday e Hassan (1976), o texto se conceitua como sendo “unidade semântica”, 

ou seja, não se privilegia apenas a forma, como também é de grande e fundamental importância 

o sentido. Nessa linha, se a aluna não reconhecia em sua memória o significado de “pedir pra 

sair”, logicamente a compreensão da unidade, ou seja, de todo o tecido textual ficaria 

comprometido.  

Logo após, iniciou-se o trabalho com questões relacionadas ao texto:  

  

Prof.ª 7B Comente a seguinte passagem: “O menino tentou enxugar uma 

lágrima, não havia lágrima”. 

Aa “Ele não estava chorando”. 

Ab  “Ele estava fazendo birra”. 

Ac “Ele estava fingindo pra ver se ficava com o cachorro”. 

Ad “Ele estava choramingando”. 

 

Ainda com Zumthor (2008) a voz, por sua força, estimula o ouvido. Consequentemente, 

o corpo, pela audição, está presente em si mesmo, espacial e intimamente. Motivada, então pelo 

estímulo da voz, a professora C provoca a interação da classe, perguntando se as crianças faziam 

birra e 3 alunos respondem que sim. Logo, os alunos se reportam ao próprio cotidiano, se veem 

no personagem, compreendem-no quanto à birra, a tentativa da queda da lágrima por 

fingimento, em uma busca por convencer a mãe em relação ao seu desejo. 

 

Ae 

 

“Eu sempre tentava chorar fazendo birra para a minha mãe, mas nunca 

conseguia”. 

Af  “A lágrima já podia ter caído”. 

 

Percebe-se que o aluno Aa sentiu dificuldade em interpretar a questão, sua resposta 

encontra-se na superficialidade do texto. O Ab aparenta associar a tentativa de não chorar à 

birra, ou seja, a uma simulação, atuação do personagem na tentativa de convencer à mãe, porém 

não deixa claro isso em sua resposta. O Ac foi além da compreensão ao afirmar que o 

personagem estava fazendo birra para ficar com o cachorro, contudo não há muita clareza em 

sua resposta em relação a uma pequena parte da passagem, de forma mais precisa na parte em 
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que se lê: “não havia lágrima”.  Já Ae faz uma associação clara em um diálogo com o texto 

relacionando-o com sua própria vivência. Assim explica que, como o menino da crônica, 

também já tentou chorar na expectativa de conseguir convencer a mãe sobre algo, mas também 

não obteve sucesso. Segundo a fala do aluno, percebe-se que sua mãe sempre foi tão dura quanto 

a mãe do personagem. Já Ad e Af demonstraram em suas respostas uma dificuldade em entender 

o enunciado da questão, ou mesmo o texto em seu conjunto de significação.  

Concluídas as contribuições, a professora avançou para a questão seguinte. Para facilitar 

a compreensão do enunciado, a professora C divide a questão em duas partes: na primeira delas 

interroga os alunos: como o menino sabe que a mãe tem limites? Você se decepcionou pelo fato 

de a mãe o ter proibido de ficar com o animalzinho? 

 

Prof.ª 7B Como ele sabe que a mãe tem limite? 

Aa “Porque ele já é acostumado a viver com ela”. 

Ab “(4 alunos responderam de forma semelhante) Ele conhece bem a 

mãe dele”. 

Ac “Porque ela não iria deixar”. 

Ad “Deve ser porque ele já tinha tentado outras vezes”. 

Ae “Porque a mãe é uma otária”. 

Af “Porque ia chegar um ponto que a mãe ia deixar ele ficar com o 

cachorro”. 

Ag “Porque ele convive com ela todo dia”. 

 

O Ad levanta uma hipótese interessante e presente nos implícitos texto, ou seja, por 

conhecer a mãe por outras tentativas fracassadas, ele já havia analisado todo o seu perfil, como 

tom de voz, comportamento e demais expressões corporais. A convivência, o cotidiano 

possibilitou o estudo minucioso sobre o comportamento da mãe diante de uma situação 

conflitante.  

A resposta do Ae, permite pensar que a raiva do aluno frente à postura de negação da 

mãe de algo aparentemente compreensível e inerente do cotidiano foi tão intensa que reflete a 

importância do texto literário no contato com o leitor. De acordo com (PRETI, 2001, p. 250), 

“é pela linguagem, pelo tratamento literário, que as matérias poéticas, banais, cotidianas, quase 

invisíveis a olhos nus, ganham dimensão e sentido”. Ae sai do plano da divinização do papel 

da mãe para um julgamento de valor que a coloca no mesmo plano da pessoa comum. 
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2ª Parte: A professora solicitou que relessem partes do texto para responderem à segunda 

proposta da pergunta:  

  

Prof.ª 7A Você se decepcionou pelo fato de a mãe proibi-lo de ficar com o 

animalzinho? 

Ab “Sim, porque ele queria ficar com o melhor amigo”. 

Ac “Eu acho que sim, porque ele não tinha amigos”. 

Ad “A mãe foi chata, ela deveria ter deixado”. 

Ae “Claro, toda criança gosta de um cachorro”. 

Af “Não, a mãe tinha consciência do trabalho que um cachorro dá”. 

Ag “Ele sabia que não adiantava, pois a mãe já chamava o cachorro de 

isso”. 

 

O discurso, conforme Orlandi, é “palavra em movimento, prática de linguagem” (2009, 

p. 15). Assim, aos poucos percebe-se avanço de criticidade, como os registros dos alunos de Ac 

até Ag que fazem comentários críticos em relação à mãe, assim como os demais reproduzem a 

cultura de seu entorno.  

As respostas compartilhadas são provocações claras para que cada um tome posição em 

relação aos questionamentos. Assim, é possível entender o fato de que: “vale tudo na busca do 

sentido, já que sabemos de sobra que a discussão em grupo favorece a compreensão. Serve para 

enriquecer a resposta própria com os matizes e os aportes da interpretação do outro, já que a 

literatura exige e permite distintas ressonâncias individuais” (COLOMER, 2007, p. 149). 

Crescer intelectualmente é um ato que é mais prazeroso quando feito em grupo, quando o 

favorecimento e a promoção do outro torna-se algo que faz bem a todos. Ler por essa conjuntura 

é dar ouvido as diversas vozes que trazem consigo a experiência do belo presente na diversidade 

das respostas.  

A questão seguinte procurou analisar como os alunos interpretaram o ditado popular: 

“sua alma, sua palma”, proferido pela mãe em um momento de raiva. Para responder à 

interrogação, os alunos, além de terem que observar com cautela sua representatividade no 

texto, teriam também que ter conhecimento prévio de outros ditos populares, para que desta 

forma fizessem uma relação e conseguissem mais facilmente entender a expressão. 
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Profª.7 B O menino ao perceber que não iria convencer a mãe, ameaça não 

mais estudar. E ela, indignada, devolve-lhe como resposta: “– Sua 

alma, sua palma”. O que a mãe quis dizer com isso? 

Aa “Que a alma dele é uma palma”.   

Ab 

 

“Quando minha mãe ia me bater ela dizia que minha batata estava 

assando. Aí, quando a mãe batesse nele, a alma iria doer”. 

Ac “Ou ele iria pro caixão ou iria apanhar”. 

Ad “Ela falou que ia dar umas palmadas nele e a alma dele ia sentir”. 

Af “Porque a alma dele é uma paulada”. 

 

As respostas dos Aa, Ac e Ad refletem o grau de dificuldade de interpretação que 

tiveram em relação a compreensão do dito popular” sua alma, sua palma”. O ato de ler é 

compreendido como um processo complexo em que os mecanismos de socialização com o 

mundo necessitam de ativação a todo o momento. Sendo assim, compreendido: 

 

Ler não se restringe a um ato mecânico, automático, de pura decodificação da palavra. 

O ato de ler é um processo bem mais abrangente e complexo. É um processo de 

compreensão, de intelecção de mundo; envolve uma característica essencial e singular 

ao homem, distinguindo-o dos outros animais: a sua capacidade simbólica, a sua 

capacidade de interagir com o outro pela mediação da palavra. (BRANDÃO apud 

COENGA, 2010, p. 17). 

 

Discutir o quão complexo é o ensino de leitura, é entender também que trabalhar com a 

linguagem, exige do docente o entendimento da dimensão de que toda a atividade com o texto 

necessita ter uma direção que conduza a multidisciplinaridade.  

Nesse sentido, para que os alunos obtivessem uma maior compreensão e o entendimento 

dos ditos populares presentes na cultura brasileira, o professor não poderia apenas focar no 

“momento da aula Língua Portuguesa” como uma disciplina fragmentada, sem ligação com 

outras. 

O Ab, em sua resposta, faz uma relação interessante de interação com o texto, 

relacionando sua experiência com a que ocorreu com o personagem. Dessa maneira ele recorre 

a uma situação vivenciada em seu contexto familiar, ou seja, em sua relação com o mundo 

quando faz uma analogia com o dito popular: “Sua batata está assando”, proferido pela mãe em 

momentos de tensão da relação entre ambos com o dito popular utilizado pela mãe do 

personagem do texto “sua alma sua, sua palma”. 

A lembrança surge naturalmente e sem esforço, dado o fato de que: 
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A leitura é antes de mais nada um ato concreto, observável que recorre a faculdades 

definidas do ser humano. Com efeito, nenhuma leitura é possível sem um 

funcionamento do aparelho visual e de diferentes funções do cérebro. Ler é, 

anteriormente a qualquer análise do conteúdo, uma operação de percepção, de 

identificação e de memorização dos signos. (JOUVE, 2002, p. 17). 

 

O ato de ler, por esta compreensão, é entendido como uma operação complexa em que 

o físico, o emocional, o diálogo com o mundo por meio dos relações estabelecidas no cotidiano, 

no contexto histórico, nas atividades cerebrais, são ativadas para identificar e memorizar os 

signos presentes no interior discursivo.  

Após a resposta do Af, a professora deu vários exemplos de ditados populares e explicou 

que eles sempre dizem algo de forma indireta, fez a pergunta novamente, na tentativa de obter 

respostas mais precisas, porém não conseguiu e seguiu para a próxima questão: 

 

Profª.7B 

 

 

 

O menino promete durante algumas passagens do texto vingar-se 

pelo fato de não ficar com o amigo. A mãe, em certo momento, até 

se preocupa com uma possível injustiça que pudesse fazer ao filho. 

Será que ele realmente ficou revoltado mesmo por não ter ficado 

com o cachorro? Comente. 

Aa “(2 alunos responderam) Não, porque ele vendeu o cachorro”. 

Ab  

 

“(3 alunos responderam) Não, porque ele queria vender o cachorro por 

50”. 

Ac 

 

“(2 alunos responderam) Não, porque ele vendeu o cachorro por 30 

reais”. 

Ad “Eu acho que sim, porque ele falou que não iria mais estudar”. 

Ae “Eu acho que ele ficou, porque amigo não se vende”. 

Af “Sim, porque ele queria um amigo”. 

Ah “Sim, porque ele prometeu vingança”. 

 

A questão, com uma interrogação bem direta, foi respondida que não pela grande 

maioria dos alunos, dada a compreensão de que a atitude final do personagem levou a crer que 

a amizade que o personagem apresentava sentir pelo cachorro não era verdadeira, sendo 

interpretada pelos alunos que “amigo não se vende”. Especialmente, um cachorro, um animal 
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que para muitos é “o melhor amigo” do homem, algo muito difundido e representativo na 

cultura brasileira. Para Silva: 

A linguagem artística, especialmente a literária, da voz ao coletivo, ao universal. Na 

ficção, vemos retratado o drama de todos os homens, o que inclui o nosso próprio. Os 

limites da ficção são os da humanidade, não se circunscrevem a um determinado lugar 

ou indivíduo. Daí decorre também o seu caráter de exemplaridade. (SILVA, 2009, p. 

71) 
 

Vender um cachorro que não custou nada ao personagem para muitos foi uma atitude 

criminosa e desumana, especialmente quando o menino do conto, a princípio, faz todo um 

drama para permanecer com o animal. Compreender o aspecto psicológico desse personagem 

torna-se um desafio para um leitor que é uma criança, assim como o personagem. 

 Contudo, alguns discentes entenderam que o menino supostamente ficou revoltado, 

mesmo vendendo o cachorro. A resposta do Ae, ao que se nota, é bem confusa, o que remete à 

reflexão de que o desafio na formação de leitores proficientes é necessário e urgente. 

 Lida a última questão, os alunos não conseguiram fazer a relação do texto “O melhor 

amigo” com a passagem bíblica em que Jesus é vendido por Judas por trinta moedas de ouro. 

 

Prof.ª. 7B Qual outro texto (intertextualidade) lembra alguém vendendo 

um amigo?  

Aa “Tem na Bíblia a história de José que foi vendido pelos irmãos e 

também assisti em um filme”.  

 

A professora insistiu com bastante ênfase, aguardou um pouco e ninguém respondeu. 

Perguntou então se já viram na Bíblia algum fato parecido em que um amigo vende o outro por 

dinheiro. Um aluno disse que já viu na Bíblia e em um filme em que os irmãos venderam José, 

pois tinham muito ciúmes da boa relação dele com o pai, fato este que se encontra no livro de 

Gênesis. Situação que reforça a questão de trabalhar na grande área, porque é sabido que a 

Bíblia é bastante estudada em seu sentido literal no Brasil, país com uma população evangélica 

considerável. No entanto, os alunos não deixam a imaginação fazer o voo cultural, porque estão 

presos à caixinha “aula de Língua Portuguesa”. 

 

Diário do 8º Ano A, Matutino.   

Total de alunos presentes: 13 

Texto: Bilhete (Poema de Mário Quintana) 

Professora: C 
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No primeiro momento da aula, a professora reuniu os alunos em círculo, em seguida 

solicitou que lessem os poemas presentes nas folhas que receberam. Passado o tempo necessário 

para a leitura, a docente falou um pouco do que vem a ser o gênero poema e como os poetas 

trabalham com a palavra. Relatou que cada um é tocado de um jeito diferente, de acordo com 

suas vivências. A fala da professora vem justamente ao encontro do que diz a concepção de 

linguagem sociointeracionista defendida por Bakhtin(1999). 

Em Cosson (2009) percebe-se claramente a forma distinta que cada ser humano 

estabelece na relação com a linguagem. O autor ressalta que é a partir dessas experiências que 

cada um se constitui como pessoa e dialoga com o mundo por meio da linguagem:  

 

Gosto da ideia de que nosso corpo é a soma de vários outros corpos. Ao corpo físico, 

somam-se um corpo linguagem, um corpo sentimento, um corpo imaginário, um 

corpo profissional e assim por diante. Somos a mistura de todos esses corpos, e é essa 

mistura que nos faz humanos. As diferenças que temos em relação aos outros devem-

se à maneira como exercitamos esses diferentes corpos. Do mesmo modo que 

atrofiamos o corpo físico se não o exercitarmos, também atrofiaremos nossos outros 

corpos por falta de atividade. Nesse sentido, o nosso corpo linguagem funciona de 

uma maneira especial. Todos nós exercitamos a linguagem de muitos e variados 

modos em toda a nossa vida, de tal modo que o nosso mundo é, antes de mais nada, a 

linguagem que o expressa. E constituímos o mundo basicamente por meio das 

palavras. (COSSON, 2009, p. 7). 

 

O exercício constante e diário, fruto das experiências do contato com o mundo, faz de 

cada um de nós, seres diferentes uns dos outros e no contato com a linguagem literária, tal 

manifestação também se concretiza pelas diferenças entre as emoções, gostos, sensações e 

interpretações.   

Ao seguir, a professora perguntou se alguém gostaria de ler o poema de Mario Quintana 

e uma aluna se propõe a atender à solicitação. A leitura é feita em tom alto e de forma bem 

clara. 

Logo após a conclusão da leitura do poema “Bilhete”, a professora introduziu a primeira 

pergunta, explicando quem seria o “eu”, presente no texto. Perguntou se todos sabiam o que era 

verso e o que seria uma estrofe e todos respondem que sabiam. Dessa forma, a professora 

instigou um a um a responder o que entenderam sobre a pergunta: 

 

Profª.8 A 

 

 

Ao término da leitura dos dois primeiros versos, é possível 

perceber o tipo de amor proposto pelo eu presente no poema. 

Como seria esse amor? 
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Aa “Um amor grande”. 

Ab  “É para não gritar para todo o mundo, que fique só entre eles”. 

Ac “(2 alunos responderam) Um amor não correspondido”. 

Ad “Ela disse que amor não existe”. 

Ae “Um amor silencioso”. 

 

As respostas dos Aa e Ac indicam que o contato e a relação com a palavra se dá de 

acordo com o que as possibilidades que foram dadas aos sujeitos em seu processo de formação 

como leitor. Segundo, (COSSON, 2009, p. 13), “ler implica troca de sentidos não só entre o 

escritor e o leitor, mas também com a sociedade onde ambos estão localizados, pois os sentidos 

são resultados de compartimentos de visões de mundo entre os homens no tempo e no espaço”. 

Cosson assegura que a relação entre texto e leitor é determinada pela relação que o sujeito 

estabelece com a sociedade em que vive. 

Com dificuldade, Ab e Ae interpretam, muito embora não esteja explícito nas respostas, 

especialmente de Ab, que o eu lírico manifesta a necessidade de viver um relacionamento 

discreto, sem necessidade de alarde e que a amada necessita entender o seu posicionamento. É 

condição essencial para viver a intensidade de algo tão bonito e sublime como o amor a 

discrição que ele tanto solicita, dada a brevidade da vida e do próprio amor, como afirma o eu 

lírico no último verso. O Ad, ao responder “Ela disse que não existe amor”, teve a percepção 

de que o eu lírico é do sexo feminino. Além disso, quando dá uma resposta que se trata da 

inexistência do amor no relacionamento, o aluno provavelmente tirou tal conclusão com base 

no primeiro verso “Se tu me amas, ama-me baixinho”, isso porque no início do verso, o eu lírico 

faz um questionamento em relação ao sentimento da amada que gera dúvidas: “Se tu me amas”. 

O aluno percebeu a conjunção adverbial condicional “se”. 

Ao término da resposta de Ae, a docente, ao observar que mais nenhum aluno se 

manifestou, disse: “Não há motivos para vergonha”. É bem provável que os alunos não 

estivessem com vergonha de falar de amor e de forma específica de relação amorosa. O tema é 

bem frequente na faixa etária em que se encontram, dado o fato de que na adolescência as 

curiosidades em relação a sexo e ao amor afloram em virtude do período de constantes 

transformações físicas e psicológicas que estão vivendo. O que ficou evidente é que houve 

dificuldade no trabalho com o texto que os impossibilitou de falar explicitamente de “amor 

discreto”.  
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Profª.8 A Como você interpreta a passagem: “Deixe em paz os passarinhos? 

Aa “Eu penso que ele sobe em cima da árvore para cantar uma melodia 

para ela”. 

Ab  

 

“(2 alunos responderam) Os passarinhos são todas as pessoas que estão 

à volta, então é para deixar em paz as pessoas”. 

Ac 

 

“Eu acho que há um incomodo aí. Ela está incomodada, ele não deve 

deixar ela em paz”. 

 

Percebe-se, nas respostas dadas pelos Aa, Ab e Ac, uma busca intensa pela compreensão 

do sentido e cada um estabelece uma hipótese diferente em relação ao questionamento. Embora 

as dúvidas fossem muitas e a percepção da dificuldade de interpretação tenha ficado clara nas 

respostas, em Coenga (2010, p. 136) compreende-se que “a função social do poema é a de 

inquietar poeticamente o homem diante do cotidiano”. 

O texto literário é polissêmico e por isso apresenta possibilidades de interpretação, 

oportunizando ao leitor mais liberdade para criar, imaginar e levantar hipóteses. Aguiar e 

Bordini (1988, p. 15) enfatizam o caráter polissêmico da obra literária ao afirmarem que: “Dai 

provém o próprio prazer da literatura, uma vez que ela mobiliza mais intensa e inteiramente a 

consciência do leitor; sem obrigá-lo a manter as amarras do cotidiano”. 

A professora, então, retomou a questão e direcionou a um aluno em específico e o 

menino respondeu: 

 

Ad “Está irritando os ouvidos dos 

passarinhos”. 

 

É importante destacar que antes da resposta de Ad alguns alunos entraram em uma 

discussão sobre os relacionamentos atuais, principalmente entre evangélicos. Tal fato evidencia 

o processo de recepção que tiveram em relação à obra. A literatura pela escrita criativa da 

palavra com seu caráter artístico possibilita uma ponte com a vida. Para tanto, Aguiar e Bordini 

destacam que: (1988, p.87) “O processo de recepção se inicia antes do contato do leitor com o 

texto. O leitor possui um horizonte que o limita, mas que pode transforma-se continuamente, 

abrindo-se”. Para as autoras, esse horizonte diz respeito a tudo o que povoa a vida do leitor, ou 

seja, as experiências vividas nos mais diversos campos e nos mais variados momentos de sua 

vida. 
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Dessa forma, entende-se a recepção do leitor frente uma obra literária como uma atitude 

dialógica, participativa e altamente reflexiva. Completando, Aguiar e Bordini (1988, p.86) 

salientam que: “O processo de recepção textual, portanto, implica a participação ativa e criativa 

daquele que lê, sem com isso sufocar-se a autonomia da obra. Diferentes tipos de textos e de 

leitores interagem de modo imensamente variados”.  

O texto pragmático é em si mais objetivo, informativo. Com função de explicar ou 

comunicar algo apresenta em suas características aspectos mais práticos, com linguagem 

denotativa. Já o texto literário, por apresentar aspectos ficcionais, polissêmicos, com uma 

linguagem metafórica, carregada de simbolismos e com uma função estética são por definição 

a arte da escrita, possibilitando aberturas com experiências de algo já experimentado, vivido, 

ou mesmo com a possibilidade de se viver aspectos da obra de forma imaginária. Por mexerem 

com o emocional do leitor, possibilitam uma abertura com os atravessamentos da vida. 

Algo que chamou atenção refere-se ao fato de que a professora não convidou os alunos 

para o diálogo no propósito de entender o comentário dos mesmos sobre a distinção entre 

relacionamentos de evangélicos e não evangélicos. Aparentemente a fala dos estudantes 

tenderia para a discrição dos namoros atuais entre o referido grupo, porém a conversa não ficou 

clara, além do que o comentário foi muito rápido. 

É difícil precisar se a docente estava ou não atenta para o que eles conversavam, contudo 

o fato é que a sala de aula por ser um local de excelência para o debate respeitoso sobre dos 

mais diversos temas de interesse coletivo, por ter como uma de suas principais finalidades a 

formação para a cidadania, há que se formar um elo de relações interpessoais fortes e 

consistentes para que todos os presentes tenham vez e voz. Questioná-los seria a melhor forma 

de saber o verdadeiro teor da conversa e se, caso observasse alguma atitude de preconceito ou 

discriminação, a professora teria a oportunidade de trabalhar o assunto, dirigindo a conversa 

para a necessidade de respeito com as diferenças sejam elas de crenças religiosas, de raça ou de 

qualquer natureza. 

Ao professor, mediador do trabalho com o texto, cabe a tarefa de estabelecer um 

relacionamento com os discentes pautado na confiança e no respeito. Parafraseando Paulo 

Freire, é impossível educar fora da beleza, do encantamento e do amor. Nesse sentido 

compreender que cada indivíduo presente no debate é um ser histórico, social e único com 

liberdade de dialogar com o texto e com o outro de forma a compreender que o sinônimo de 

diálogo não é necessariamente sempre o de tranquilidade e de aceitação da fala do outro é 

extremamente importante para a aceitação das diferenças. Há espaço para o estranhamento, para 
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o embate de ideias, e se colocar no lugar do outro, ouvir sua voz e ter a certeza de que também 

será ouvido é uma relação de alteridade que se estabelece por meio da confiança. 

O ser humano só forma sua individualidade a partir do contato social. Nesse aspecto é 

imprescindível salientar que as relações interpessoais estabelecidas entre professor, aluno e 

texto são necessárias para o desenvolvimento da aprendizagem em uma relação em que 

linguagem seja sinônimo de diálogo, crescimento, desafios e acima de tudo de respeito.  

 Ao dar por encerrada a questão, a docente dirigiu-se ao próximo questionamento: 

 

Profª.8 A Qual é a relação entre os passarinhos e o tipo de amor que se 

propõe? 

Aa “Os passarinhos podem ser os amigos, eles podem levar as cartas e os 

recados e ele pediu para deixar em paz essas pessoas”. 

Ab 

 

“Prof, pode ser uma lésbica, mas ela tem vergonha, pois as pessoas não 

aceitam. Os passarinhos pode ser a sociedade”. 

Ac 

 

“Eu acho que os passarinhos se referem a outras pessoas, o amor deles 

não era pra incomodar outras pessoas”. 

 

Com base nas respostas dos alunos, percebe-se que o questionamento os intrigou. 

Levantam várias hipóteses, principalmente em relação a presença dos passarinhos no texto, para 

muitos a figura da pequena ave é a representação de pessoas próximas ou mesmo da sociedade, 

as respostas dos alunos refletem essa incerteza, embora cada um deles enxerguem está suposta 

sociedade de um jeito diferente. A fala, o recado enviado pelo “eu” lírico é vista por alguns 

como uma atitude ameaçadora, ou seja, um homem que aparentemente demonstra ser bem 

violento, fato este evidenciado na resposta de Ad.  

O Aa começou a levantar uma questão que supostamente refletiu nas respostas 

seguintes, evidenciando discussões de cunho bem atual e presentes no meio social em que 

vivem. Neste ponto percebe-se o quanto as atitudes, questionamentos e o olhar frente ao 

discurso sofre interferências do outro. Nota-se pelas falas que o diálogo não é só entre o leitor 

com o texto, ele também é coletivo na medida em que eu aceito, ou lanço dúvidas e 

questionamentos sobre a argumentação do outro.  

Após a resposta do Ac, a docente retomou e novamente solicitou que prestassem atenção 

na pergunta, e em seguida repetiu o questionamento: “Qual é a relação entre os passarinhos e o 

tipo de amor que se propõe? 
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Ad 

 

“Ele pode ser um homem violento”. 

Ae 

 

“Pode ser uma relação homossexual e há medo da sociedade”. 

  

 Os alunos não foram indagados dos motivos que os levaram a tais respostas, o processo 

de recepção com a obra, especialmente na questão acima analisada deu-se de uma maneira 

muito limitada. Nota-se que além de não conseguirem aprofundar no texto para responder o 

questionamento, caminharam para a possibilidade de uma violência existente na relação ou da 

própria sociedade que, segundo o que disseram, é preconceituosa quando se trata de 

relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. 

 Percebe-se claramente a dificuldade da professora como mediadora em intervir em tais 

questões para discutir e explorar dos alunos, por exemplo, os motivos que levam as pessoas a 

serem tão intolerantes com as diferenças.  

Ao professor como categoria que tem a função de formar gerações de alunos para atuar 

em uma sociedade exigente do século XXI, é negada uma formação continuada para lidar com 

temas em pauta na atualidade. São carentes de estratégias e metodologias para atenderem os 

anseios e às necessidades do aluno. Estão presos a uma educação tradicional e tecnicista que 

beneficia e que em muitos casos não lhes permitem fugir de uma ideologia dominante. A 

desvalorização profissional e as condições de trabalho especialmente dos que atuam na escola 

pública é prova disso. Geraldi enfatiza que: 

 

Ao diplomar seus professores, dando-os como habilitados (penso aqui naqueles com 

a formação universitária), o sistema lhes diz que são profissionais. Depois, contrata-

os e trata-os como não profissionais ao longo do exercício do magistério. E faz isso 

de vários modos: por uma relação de emprego em que os direitos de trabalhador não 

são respeitados; por condições de trabalho que não lhes dão sequer espaço físico para 

continuarem estudando, etc. (GERALDI, 2003, p XX-XXI) 

 

Além de tais questões, é importante pensar também em uma formação universitária que 

alie teoria e prática, para que ao chegar na sala de aula, o docente já esteja inserido no universo 

da educação básica. Necessita, pois, de uma constante formação que o atualize ao longo de toda 

a carreira docente. Para tanto faz-se necessário que tais ações sejam uma política de Estado, 

caso contrário o país amargará por longos anos baixos índices no que se refere à qualidade da 

educação. 
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A questão seguinte foi: 

 

Profª.8 A 

 

Quem é o sujeito do texto? Tirando o autor, seria um homem ou 

uma mulher? 

Aa “(2 alunos responderam) É um homem porque ele fala: ‘Amada’”. 

Ab 

 

“É indefinido, porque uma mulher pode chamar outra de amada”. 

Ac 

 

“(2 alunos responderam) Eu acho que é uma mulher que está falando 

para um homem”. 

  

Dois alunos deram suas respostas justificando que seria um homem, uma vez que no 

decorrer do texto percebem a existência da palavra “amada”. Com base na mesma palavra 

outros dois alunos respondem que o sujeito seria uma mulher. A resposta do Ab, demonstra o 

quanto a obra literária pode se atualizar no tempo. Atualmente uma das grandes discussões que 

giram em torno da sociedade dizem respeito à diversidade humana e nessa perspectiva a palavra 

tem sentidos múltiplos: 

 

Ler significa ser questionado pelo mundo e por si mesmo, significa que certas 

respostas podem ser encontradas na escrita, significa poder ter acesso a essa escrita, 

significa construir uma resposta que integra parte das novas informações ao que já se 

é. Um poema, ou uma receita, ou um romance, provocam questionamentos, 

exploração do texto e respostas de natureza diferentes; mas o ato de ler, em qualquer 

caso, é o meio de interrogar a escrita e não tolera a amputação de nenhum de seus 

aspectos. (FOUCAMBERT apud COENGA, 2010, p. 20). 

 

As experiências das discussões atuais incorporadas na fala do leitor, são diretamente 

levadas no momento do contato com o texto, acrescentando a escrita possibilidades que 

provavelmente em outros tempos, ou em outra cultura seria algo completamente impensável. 

Com base na resposta do Ab, o gênero é definido como masculino ou feminino, mas a opção 

sexual, não há como precisar e uma mulher pode perfeitamente chamar outra de amada. Nessa 

questão destaca-se a recepção frente à obra dos Aa e Ab que ao dialogarem com o poema, 

perceberam as brechas e os vazios deixados para responderem à questão. Compreenderam que 

obra e vida são interligadas e que há ditos não declarados, mas que são válidos dada a 

convivência, os debates e os experimentos do meio social.  
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Chamou a atenção o fato de que, no decorrer de todo o trabalho com o poema “Bilhete”, 

os alunos trabalharam com a hipótese de que os passarinhos fossem pessoas, e a partir de então 

não conseguiam avançar em outros pontos significativos em relação à interpretação. A 

possibilidade de os passarinhos serem uma analogia que o autor faz da leveza da ave e a 

fragilidade/ delicadeza/ brevidade do amor não foi percebida. 

Começaram a questionar também qual seria a resposta certa em cada questão, como se 

quisessem ouvir da docente seu ponto de vista, que para eles seria dado como único e 

verdadeiro. A professora tomou a atitude de dizer que gostaria de ouvi-los e reforçar o 

posicionamento de que cada um que, por meio das experiências vividas, tem um contato 

diferente com o texto. Ao se acalmarem um pouco, a professora avançou para as atividades com 

o poema: “Campanário de São José”. 

A professora iniciou a leitura totalmente sem marcação de voz. Na sequência, releu por 

duas vezes com uma entonação que lembrava o som do sino. Concluída a primeira leitura, os 

alunos não perceberam nada de novo, de estranho, quando a professora então estrategicamente 

deu reinicio à atividade de forma diferente, a leitura feita deu um outro sentido ao poema. Em 

Zumthor observa-se que:  

 

As regras da performance – com efeito, regendo simultaneamente o tempo, o lugar, a 

finalidade da transmissão, a ação do locutor e, em ampla medida, a resposta do público 

– importam para a comunicação tanto ou ainda mais do que as regras textuais postas 

na obra na sequência das frases: destas, elas engendram o contexto real e determinam 

finalmente o alcance. (ZUMTHOR, 2000, p. 35).  

 

Terminada as três leituras, a docente questionou-os se sabiam o que seria campanário. 

Ao responderem que não, ela explicou-lhes o significado da palavra. Os alunos recordam-se 

das duas últimas releituras do texto e fizeram a associação com o barulho do sino. Caso a 

performance da professora fosse outra, seria praticamente impossível associar a ligação entre a 

leitura e o título do poema: Campanário de São José. Outra interpretação possível de ligação 

refere-se ao fato de que tal como as badaladas do sino que vem e vão, assim também amores 

vão e, quando vêm poderão voltar em vão (inutilmente, sem o vigor de antes). 

 

Profª.8 A Há ligação entre título e a leitura? 

Aa “(3 alunos responderam) Sim, a leitura lembra a badalada do sino”. 

Ab  “(2 alunos responderam) Não”. 
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Três alunos imediatamente associaram a performance da professora que nele se 

incorporou os gestos corporais, a respiração no ato da leitura, a precisão da voz com ênfase na 

última letra de cada verso e identificaram através do ato performático a presença do sino. Dois 

alunos, sem dar justificativa responderam apenas que não. De acordo com Silva (2009, p. 49), 

“se o texto literário bem realizado esconde mais do que mostra, desvendar o que está oculto – 

ler as entrelinhas –é o desafio maior e também o maior prazer que a leitura pode proporcionar”. 

A estratégia da leitura bem demarcada suscitou nos alunos a lembrança das badaladas 

de um sino. Além, é claro, da explicação da professora sobre o que vem a ser um campanário 

antes mesmo da leitura do texto. A boa condução do trabalho docente foi essencial para fazer a 

ponte entre o título e a leitura respondida por três alunos. 

A próxima pergunta foi lançada:  

 

Profª.8 A Qual é o tema do poema? 

Aa “O sino”. 

Ab  

 

“(3 alunos responderam) Tem pessoas que vem, tem pessoas que vão, 

fala desses dois tipos de pessoas”. 

Ac 

 

“(2 alunos responderam) São as pessoas que vem e querem seu bem, 

tem as pessoas que vem em vão e não querem seu bem”. 

 

Em todas as respostas, nota-se a dificuldades dos alunos em relação à definição da 

compreensão do que vem a ser o tema. O Aa, definiu o tema como o toque do sino, os Ab e Ac 

retiraram partes do texto com algumas explicações atribuídas a elas para justificarem as 

respostas. Para Fiorin (2002, p. 65): “Tema é um investimento semântico, de natureza 

puramente conceptual, que não remete ao mundo natural”. Para o autor a função do tema é 

estabelecer categorias com a finalidade de organizar esse mundo. Em Campanário de São José, 

Cassiano Ricardo, em um poema monossílabo, ressalta a brevidade da vida, a cadência do vai 

e vem dos sentimentos e emoções e situações vivenciadas pelo ser humano na breve passagem 

pelo mundo terreno.  

Em Bronckart, há a compreensão de que: 

 

O conteúdo temático (ou referente) de um texto pode ser definido como o conjunto 

das informações que nele são explicitamente apresentadas, isto é, que são traduzidas 

no texto pelas unidades declarativas da língua natural utilizada. Para a análise desse 

conteúdo temático, a distinção entre os três mundos formais não tem, em si mesma, 

nenhuma importância particular. Um texto pode ter como tema objetos ou fenômenos 

referentes ao mundo físico (por exemplo, a descrição de um animal e de suas 
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condições de vida), pode abordar fenômenos referentes ao mundo social (por 

exemplo, discutir os valores em uso num grupo), pode veicular temas de caráter mais 

subjetivo ou pode ainda combinar temas de dois ou de três desses mundos. 

(BRONCKART, 2003, p. 97). 

 

A professora ainda insistiu por mais alguns momentos para que outros falassem, porém 

permaneceram em silêncio, nenhum comentário sobre o vai e vem dos acontecimentos, das 

emoções e sentimentos presentes na vida cotidiana das pessoas. Dessa forma seguiu a diante:  

 

Profª.8 A Existem três perguntas. Quais são? 

Aa “(2 alunos responderam) Vem, vão, quem”. 

Ab “(2 alunos responderam) Vem que não vem, em vão, quem”. 

 

A docente, ao perceber a dificuldade em responderem interrogou-os com bastante 

ênfase, solicitando atenção, questionando os alunos que não manifestaram opinião quanto a 

pergunta, porém não conseguiu mais obter nenhuma resposta. Observa-se na resposta dos Aa 

que a atenção dada diz respeito à última palavra de cada questionamento, sem a percepção do 

todo para completar a pergunta. Os alunos Ab foram um pouco mais além, contudo houve 

dificuldade no entendimento de que a primeira pergunta se inicia na primeira estrofe e termina 

na oitava e de que o segundo questionamento começa na nona com conclusão na décima terceira 

estrofe.  

Dessa forma seguiu com as atividades:  

 

Profª.8 A O que mais é possível se identificar na estrutura do texto, além das 

três perguntas? 

 

Aluno por aluno foi questionado, contudo nenhum deles conseguiu responder. A 

professora destacou que estrutura tratava-se de forma, do jeito em que o poema foi escrito, da 

utilização dos recursos utilizados pelo autor no momento da escrita e em seguida, novamente 

vez a pergunta. Novamente não obteve nenhuma resposta e eles mais uma vez queriam saber 

qual era a resposta, ouvir da professora. 

Por se tratar de uma questão metodológica, seria provável o fato de os alunos não terem 

conhecimento sobre versificação. Antes de questioná-los, a professora deveria ter feito uma 

explicação clara sobre a história da poesia, feito um apanhado sobre metrificação, explicado os 
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tipos de poemas, o que são rimas para que, no momento da pergunta, eles tivessem melhores 

condições de respondê-la de forma mais exitosa.  

Tamanha insistência dos discentes em ouvir a professora, demonstra um costume 

arraigado no decorrer de suas vidas acadêmicas durante todo o ensino fundamental, o de receber 

respostas prontas e o direcionamento da leitura para outros fins que não seja a possibilidade de 

interação, de formação crítica. Kleiman argumenta que: 

 

Treinamos a criança, desde os primeiros momentos da alfabetização, na associação 

mecanicista dos sons com letras, sílabas, palavras e frases simples, aguardando o 

momento em que ela dará um passo em direção da compreensão de unidades maiores 

do que a sentença. Consideramos esse passo, portanto, como um aumento quantitativo 

da capacidade de leitura da criança, ignorando as diferenças qualitativas que existem 

entre a decodificação e a compreensão. (KLEIMAN, 2001, p. 55). 

 

A teórica atribui a responsabilidade aos docentes no que se refere a formação de leitores 

proficientes. Um ensino passivo não contribui para à formação de sujeitos críticos e capazes de 

compreender o texto, relacionando-o com sua experiência de mundo. Nesse sentido, a formação 

necessita levar em conta a importância do fator social, uma vez que o sujeito é constantemente 

atravessado pelas influências externas no sentido de que cada um absorve as interações de modo 

distinto. 

Na sequência das atividades, um aluno faz uma observação importante ao indicar: “É 

um poema que fica martelando na nossa cabeça”. Tal angústia traz consigo a ideia de que ele 

gostaria de entender, faz esforço para isso, porém ainda é algo muito complexo, confuso e de 

difícil entendimento. Angustia-se em não conseguir dialogar com o texto e seu desabafo seria 

como o de quem diz: “Eu gostaria de compreender, de ter base o suficiente para ter minha 

opinião, para fazer minha análise, de conversar com o poema, mas não consigo professora”. 

Nesse sentido, afirma-se em Koch (2002, p. 39) que: “A eficiência de nosso pensamento, 

linguagem e ação repousam sobre a atuação conjunta dos componentes da memória”. A autora 

destaca que, no trabalho com o texto é necessário que se ative conjuntamente a compreensão 

das situações empregadas no texto com a Memória de Longo Prazo (MLP), para que se tenha 

uma melhor elaboração do conhecimento. Se, anteriormente, não houve a elaboração de 

conhecimentos necessários para a compreensão do discurso analisado com um diálogo 

semelhante com outros textos, obviamente que não há recursos na MLP ativos que despertem 

para o entendimento. 

Ao perceber que não conseguiria mais êxito em relação a nenhuma outra resposta, 

avançou-se para a última questão. No entanto, mais precisaria ser feito, porque ignorar as 
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dificuldades dos alunos só contribui para o prolongamento de uma história sem sucesso na 

aprendizagem. Reestruturar metodologicamente para obter melhores resultados com a 

proposição de pesquisas, trabalhos em grupos, estudando a estrutura de diversos poemas com 

obras literárias da própria biblioteca escolar poderia contribuir para a obtenção de melhores 

resultados. Outra possibilidade ignorada pelos docentes é o planejamento na abrangência da 

área de linguagem, pois certamente essa possibilidade contribuiria para aumentar o repertório 

dos alunos que em muitos casos só tem uma mídia ruim que os informa e instrui.  

 

Diário do 8º Ano B- Matutino   

Total de alunos presentes: 17 

Texto: Bilhete (Poema de Mário Quintana) 

Professora: C 

 

De início, a professora solicitou a leitura silenciosa do poema “Bilhete “de Mario 

Quintana e “Campanário de S. José” de Cassiano Ricardo. Alguns alunos leram com atenção e 

alguns poucos se distraíram em conversas paralelas. Quando percebeu que o tempo dado foi 

suficiente para que todos fizessem a leitura, a docente esclareceu que os textos literários são 

carregados de sentidos conotativos. Em seguida, começa a leitura do texto com uma boa 

entonação. Neste aspecto, Lajolo enfatiza que: 

 

Quando lemos em voz alta para um grupo de pessoas — uma classe, por exemplo — 

somos (literalmente) porta-vozes do texto que estamos lendo. A responsabilidade de 

quem está lendo aumenta muito quando apenas essa pessoa dispõe de uma cópia do 

texto. É através da voz dessa pessoa — e exclusivamente através dela — que cada um 

dos ouvintes tem contato com o texto. (LAJOLO, 2005, p. 28). 

 

Pelas palavras da autora é perceptível a responsabilidade de quem lê em voz alta para 

uma plateia significativa de pessoas, especialmente quando se trata de formar leitores. Lajolo 

(2005, p. 29) destaca que desta forma é possível despertar o interesse de quem ouve como 

também matar toda a vontade e o gosto pela leitura. Por assim dizer, nota-se quão grande é a 

responsabilidade do mediador de leitura. 

Na sequência, a docente explicou que o “eu” presente no texto não era necessariamente 

o do autor e, antes de se dirigir à primeira pergunta, comentou que quem escreveu o poema foi 

Cassiano Ricardo. 
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Prof.ª 8 

B 

 

 

Ao término da leitura dos dois primeiros versos, é possível perceber 

o tipo de amor proposto pelo eu presente no poema. Como seria esse 

amor? 

Aa “Amor baixinho”. 

Ab 

 

“(3 alunos responderam) Amor silencioso, é um segredo, não é para 

espalhar para ninguém”. 

Ac  “É tipo assim, pra ficar baixo entre eu e ele”. 

Ad  “É pra ser bem devagarinho”. 

Ae “Ele queria uma pessoa que tivesse presente, não uma pessoa de balada, 

de alarde. Amor companheiro, consolador”. 

Af “Para não ficar igual chiclete, não grudar”. 

Ag “Um amor silencioso”. 

 

Há muitas semelhanças nas respostas de todos os alunos porém, ao que se percebe, uma 

segue o complemento da outra e, de acordo com elas, é notável que os discentes compreenderam 

que o eu presente no poema solicita discrição de sua amada, desejando um amor sem alardes. 

O Af traz um entendimento que acrescenta à resposta dos demais, ou seja, além de não 

gostar de alarde, é provável que o eu lírico também goste de preservar sua liberdade, e que amor 

não é sinônimo de aproximação exacerbada. Essa interação no intuito de uma melhor 

interpretação é compreendida por Cosson da seguinte forma: 

 

Na escola, entretanto, é preciso compartilhar a interpretação e ampliar os sentidos 

construídos individualmente. A razão disso é que, por meio do compartilhamento de 

suas interpretações, os leitores ganham consciência de que são membros de uma 

coletividade e de que essa coletividade fortalece e amplia seus horizontes de leitura. 

Trata-se, pois, da construção de uma comunidade de leitores que tem nessa última 

etapa seu ponto mais alto. (COSSON, 2009, p. 66). 

 

Para o autor, a atitude de compartilhar interpretações é interessante pelo fato de que um 

auxilia o outro e todos aprendem na coletividade, e ao observar as falas dos alunos, vê-se 

claramente o ocorrido, como se a interpretação de um fosse complementação do outro.  

Além do que, adquire-se assim a segurança de falar em público. O educando é 

estimulado a dialogar com o texto e consequentemente com o outro e o trabalho como um todo 

torna-se mais prazeroso. A obra literária nesse jogo com a linguagem, com as vozes que se 

levantam vira degustação de algo que dá prazer, que cativa o imaginário, que mexe com as 

emoções.  
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Dadas as contribuições, a professora avançou para o questionamento seguinte: 

 

Prof.ª 8 B Como você interpreta a passagem: “Deixe em paz os 

passarinhos? 

Aa “Os passarinhos não são obrigados a ouvir a fala deles”. 

Ab “Esses passarinhos seriam tipo gente, não?”. 

Ac 

 

“Eu acho que os passarinhos se referem a outras pessoas, o amor deles 

não era pra incomodar outras pessoas”. 

Ad “(2 alunos responderam) Não precisa de exagero, incomodar outras 

pessoas”. 

Ae “Amar bem devagarinho”. 

  

O Ab atribui como resposta um outro questionamento, algo que de fato o inquietou, e a 

partir de então percebe-se que sua fala influência nas respostas dos demais. O Aa não se 

aprofundou no texto, ficando apenas na superficialidade, ou seja, na tentativa de compreensão.  

Observa-se a dificuldade no trabalho pela busca de atribuição de significados, de 

interpretação do dito que se estabelece pela interação, por leituras feitas anteriormente que 

auxiliem os alunos no contato com novos textos. Nesse sentido, é fato que: 

 

[...] a leitura de poemas desestabiliza a leitura espontânea, fere a ordem lógico-

referencial de nossos hábitos de compreensão e representação do mundo e torna 

visível o processo de construção de sentido. A elipse, a concentração, o potencial 

alusivo e a semiotização de todos os níveis do texto próprios da poesia requerem um 

esforço interpretativo maior do que o habitual em outras leituras. Aprender a ler um 

poema é aprender a construir sua coerência, apoiando-se sucessivamente nas “zonas 

legíveis” para o leitor que busca sentido através de entradas sucessivas. (COLOMER, 

2007, 177) 
 

 

Percebe-se pela quantidade de respostas dadas, a busca pelo sentido, a vontade de 

desvendar algo que se mostra oculto. Construir a coerência levantada por Colomer torna-se 

difícil pelo pouco contato com as obras literárias, porém com atividades direcionadas e com 

objetivos específicos é possível atingir o diálogo desejado com o texto literário à medida que 

vão se ampliando os processos de análise e integração com outros textos.   

Mais uma vez é importante destacar que um trabalho por área de linguagem seria um 

fator favorável no sentido de avançar para além de uma leitura decodificada, pois possibilitaria 

a ampliação do repertório cultural dos alunos com planejamentos e estratégias direcionadas para 

tal finalidade.  
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A professora C seguiu em diante: 

 

Prof.ª 8 B 

 

Qual é a relação entre os passarinhos e o tipo de amor que se 

propõe? 

Aa “Amor fofoqueiro, os passarinhos falariam para todo o mundo”. 

Ab “Os passarinhos são rápidos no voo e o amor também”. 

Ac 

 

“Assim como, o canto dos passarinhos é suave é proposto um amor 

suave também”. 

Ad “Tipo amor falado de forma suave”. 

Ae “Um amor suave, doce, carinhoso”. 

Af “Um amor suave como o canto dos passarinhos”. 

 

Ao observar a resposta de Aa, a professora entendeu que a aluna perdeu o fio da meada 

e, para um melhor entendimento do texto e de forma estratégica, questiona-a: “Mas o poema 

propõe um amor fofoqueiro?”  E antes de dirigir-se para a próxima pergunta lê o texto 

novamente.  

Kleiman (2001, p. 151) ressalta que, no processo de ensino de leitura, é importante 

“ensinar a criança a se autoavaliar constantemente durante o processo para detectar quando 

perdeu o fio.” Dessa forma, é importante que os alunos percebam que, no contato dialógico, há 

necessidade de prevalecer a coerência, uma vez que ler não consiste em um vale tudo. O texto 

é um conjunto organizado de significados, de sentidos. As demais respostas levam em 

consideração a suavidade da ave como relação entre passarinho e o amor proposto pelo eu lírico. 

Outra leitura possível seria o fato de que o amor pode ser tão frágil e delicado quanto um 

passarinho e que por isso há necessidade de cuidados e atenção a todo o momento. Portanto, 

expor e falar desse amor aos quatro cantos para o eu lírico pode ter consequências graves como 

desgastes, intromissões desnecessárias que consequentemente levariam ao fim do 

relacionamento, do amor.  

 

Prof.ª 8 B Quem é o sujeito do texto? Tirando o autor, seria um homem ou 

uma mulher? 

Aa “(5 alunos responderam) A mulher, está escrito ‘Amada’”. 

Ab “(4 alunos responderam) O homem”. 
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Ac “Os passarinhos”. 

Ad “É homem, porque ele não iria falar amada pra ele”. 

Ae “É homossexual”. 

 

Cinco alunos respondem que é uma mulher, pois está escrito “amada”. Quatro alunos 

respondem que é um homem, porém não justificam. A resposta do Ac indica que o mesmo 

perdeu a linha interpretativa, uma vez que a pergunta dá pistas de possíveis sujeitos. O Ad 

justifica sua resposta ao dizer que se trata de um homem, pois ele não diria amada para ele 

mesmo. O Ae, surpreende com a resposta de que seria um homossexual sendo assim, não 

haveria problema algum de uma mulher chamar a outra de amada.  Pela palavra reveladora do 

Ae, é possível refletir no sentido de que: 

 

Sentimos muito bem que nossa sabedoria começa onde o autor termina, e que 

gostaríamos que ele nos desse respostas, quando tudo o que ele pode fazer é dar-nos 

desejos. Esses desejos, ele não pode despertar em nós senão fazendo-nos contemplar 

a beleza suprema à qual o último esforço de sua arte lhe permitiu chegar. Mas por uma 

lei singular e, aliás, provincial da ótica dos espíritos (lei que talvez signifique que não 

podemos receber a verdade de ninguém e que devemos cria-la nós mesmos), o que é 

o fim de sua sabedoria não nos aparece senão o começo da nossa, de sorte que é no 

momento em que eles nos disseram tudo o que podiam nos dizer que fazem nascer em 

nós o sentimento de que nada nos disseram. (PROUST apud GERALD, 2003, p. 167). 
 

Todo texto tem suas lacunas e o leitor, ser curioso e investigador da palavra, descobre-

a, reinventa-a e com isso cria um novo sentido para o dito. A obra não diz tudo e, quando 

concluída, o autor entrega para o leitor a sua criação para que ele dê sua contribuição, momento 

em que as possibilidades de significação se multiplicam na ação daqueles que leem.  

 

Prof.ª 8 B Qual é a ligação entre passarinho, amor e o sujeito? 

Aa “A mulher não é pra fazer escândalo, o amor que o homem sente por 

ela é o amor que não é pra ser incomodado”. 

Ab 

 

“Os passarinhos são doces, suaves, então eu acho que a ligação é essa, 

a gente tem que ser dócil”. 

Ac “O homem aprecia muito o amor e aprecia as aves”. 

 

Embora as respostas do Aa e do Ab necessitem de uma elaboração que contemple uma 

ligação maior entre: passarinho, amor e sujeito, percebe-se que as interpretações estabelecem 

pontos de relação bem claros com o questionamento feito. Na resposta do Ac, percebe-se uma 
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visão do todo que o aluno tem em relação ao amor. Conforme o que disse, todo homem ama 

amar uma pessoa, ele também ama as aves, logo, por elas serem muitas, ele é um ser 

essencialmente amante. 

Concluídas as contribuições em relação ao poema “Bilhete,” a professora iniciou as 

atividades com o poema” Campanário de São José”. 

A leitura, feita pela docente é realizada com uma entonação de voz bem demarcada. 

Após ler o poema por três vezes, explicou aos alunos o significado da palavra campanário. Logo 

após, deu início aos questionamentos.  

 

Prof.ª 8 B Há ligação entre título e a leitura? 

Aa “Depende de quem lê”. 

Ab  ‘Na forma de ler tem. O som da leitura emite o som do sino”. 

Ac “A leitura vai no ritmo do sino”. 

Ad ‘O som do sino”. 

 

Todos os alunos, sem nenhuma dificuldade, responderam que a leitura lembrava o som 

do sino. Aa e Ab deixam transparecer em suas respostas que, se a leitura do poema fosse feita 

de uma forma diferente, provavelmente não conseguiriam identificar. Nesse sentido, os 

próprios alunos demonstram em suas falas a responsabilidade de quem lê em voz alta. Em 

Zumthor, compreende-se que: 

 

Tal é, em nossa civilização, o meio natural de toda “a literatura”, poesia desde o 

instante em que se forma até aquele em que é “recebida”. A leitura se desenrola sobre 

o pano de fundo do barulho de voz que impregna. Para o homem de nosso fim de 

século, a leitura responde a necessidade tanto de ouvir quanto de conhecer. 

(ZUMTHOR, 2000, p. 70). 

 

Em Zumthor, observa-se que a voz da professora no ato da leitura é fator decisivo para 

que os alunos compreendessem a ligação entre título e leitura, presente no poema Campanário 

de São José. Pela leitura realizada, compreende-se que a docente tem total consciência de sua 

responsabilidade ao trabalhar uma leitura em voz alta, sabe o quão esse momento é importante 

e que a sua voz, seus gestos, a sua interpretação e postura são serviços de entrega. A obra que 

por ser arte merece um tratamento diferenciado de apreciação. Além de ouvir, os alunos 

necessitam sentir.  
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Prof.ª 8 B Qual é o tema do poema? 

Aa “Quem não tem”. 

Ab “Seria alguém que ele gosta”. 

Ac “(2 alunos responderam) O tema é o sino, o toque do sino”. 

Ad “O tema é Campanário de São José”. 

Ae “O tema é o amor”. 

Af “Quem não quer ver o bem do outro”. 

 

Os alunos apresentaram uma diversidade de respostas para a questão, algo que sinaliza 

uma suposta dificuldade de compreensão do que seria o tema. Tudo o que responderam de certa 

forma tem uma relação com o texto, porém ficou evidente que desconhecem o fato de que tema 

refere-se ao que há de concreto no texto. Dessa forma, Bakhtin define tema da seguinte maneira: 

 

Conclui-se que o tema da enunciação é determinado não só pelas formas linguísticas 

que entram na composição (as palavras, as formas morfológicas ou sintáticas, os sons, 

as entonações), mas igualmente pelos elementos não verbais da situação. Se 

perdermos de vista os elementos da situação, estaremos tão pouco aptos a 

compreender a enunciação como se perdêssemos suas palavras mais importantes. O 

tema da enunciação é concreto, tão concreto como o instante histórico ao qual ele 

pertence. Somente a enunciação tomada como concreta, como fenômeno histórico, 

possui um tema. Isto é o que se entende por tema da enunciação. Entretanto, se nos 

limitássemos ao caráter não reiterável e historicamente único de cada enunciação 

concreta, estaríamos sendo medíocres dialéticos. (BAKHTIN, 1999, p. 128-129). 

 

Percebe-se nesse contexto uma falha metodológica da professora em não fazer uma 

retomada e explicar aos alunos o significado de tema. Após a explicação, poderia retomar as 

respostas dos alunos dando ênfase no que seria o título de um texto, o que seriam as informações 

secundárias, as explícitas no texto, trabalhando com forma e conteúdo, para logo após reiniciar 

o questionamento. 

 

Prof.ª 8 B Existem três perguntas. Quais são? 

Aa “Bem, vão, quem”. 

Ab “Tá relacionado a pessoa que foi na missa e não aprendeu nada”. 

Ac “O sino”. 

 

Nas respostas dadas, percebe-se que os alunos não conseguiram identificar no texto as 

três questões relacionadas à estrutura do texto. Notou-se uma insistência da docente para que 
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falassem. Em um certo momento, ela repetia o final de cada uma das três perguntas contidas no 

texto na tentativa de auxiliá-los: “Vem? Vão? Quem?”, mas ainda assim não obteve sucesso. 

Em outra questão, ainda relacionada à estrutura, a grande maioria sente dificuldade de 

identificar a maneira como o texto foi escrito. Percebendo a dificuldade dos alunos, em certo 

momento a professora explicou o que seria a estrutura do texto: “Está relacionado a maneira 

que o autor escreveu o texto, a forma, a disposição do texto”. A dificuldade dos alunos ainda 

assim persistiu.  

É importante a compreensão de que cada texto é único, embora pertença a um mesmo 

gênero. Tal fato se dá pela necessidade de se levar em consideração muitos aspectos, tais como 

forma, ou seja, os recursos usados pelo autor no momento de produção como a disposição dos 

sinais de pontuação e outros recursos. No que se refere à estrutura de um poema, pode ser 

observada a existência de rimas ou não, bem como a quantidade que varia muito de poema para 

poema, o número de versos e estrofes e a disposição das palavras em cada uma delas.  

Compreender que tudo está diretamente interligado é de suma importância para o 

entendimento da concepção de linguagem interacionista. A professora poderia enfatizar para os 

alunos que todo enunciado se constitui por um conjunto amplamente organizado e que, para ter 

um conhecimento profundo sobre um determinado texto, é necessário que se tenha domínio do 

seu conjunto arquitetônico. Nesse sentido, seria importante destacar para os alunos também que 

o olhar para a maneira como o texto foi escrito também induz a compreensão das intenções do 

autor.  

 

Prof.ª 8 B O que mais é possível se identificar na estrutura do texto, além 

das três perguntas? 

Aa “Que alguma coisa a pessoa não tem”. 

Ab “É possível identificar o sino professora”. 

Ac “Eu acho que é o sino que não está fazendo bem para as pessoas”. 

Ad “Quatro estrofes com apenas uma palavra escolhida”. 

Ae “Que tem pessoas que não quer seu bem”. 

    

O Ad conseguiu identificar que além das três perguntas o poema era composto por 

quatro estrofe que continham uma palavra em cada verso. Os demais alunos, por falta de 

conhecimento sobre a parte estrutural do texto, responderam de forma a tentar apreender alguns 

sentidos presentes na obra. Mais uma vez é importante ressaltar a necessidade da docente rever 



100 
 

 
 

sua estratégia metodológica, fazendo um apanhado sobre os elementos que compõe o poema. 

E abrir para os alunos a riqueza da linguagem. 

Bronckart ressalta que: 

 

A identificação dos tipos de discurso que entram na composição de um texto, 

entretanto, não é suficiente para dar conta da totalidade de características desse texto. 

Mesmo quando os exemplares concretos de texto pertencem a um mesmo gênero e 

são compostos por tipos de discursos idênticos, eles ainda podem se diferenciar em 

numerosos aspectos. Cada texto particular exibe, em outros termos, características 

individuais e constitui, por isso, um objeto sempre único. (BRONCART, 2003, p. 

76). 

 

Dessa forma compreenderiam de maneira concreta que mesmo fazendo parte de um 

mesmo gênero cada poema é único na sua forma, na sua abordagem sobre um mesmo assunto, 

pois os autores são pessoas constituídas por uma forma peculiar de ver o mundo e de falar sobre 

ele.  

 

Diário do 9º ano A - Matutino  

Total de alunos presentes: 19 

Textos: Bilhete (Poema de Mário Quintana) e Campanário de São José de Cassiano Ricardo 

Professora: C 

 

A professora primeiramente solicitou que fizessem a leitura silenciosa dos poemas: 

“Bilhete” de Mário Quintana e “Campanário de São José” de Cassiano Ricardo. Dois alunos, 

após terem feito a leitura da maneira que foi solicitada, discutiram baixinho o poema de 

Cassiano Ricardo e um comentou com o outro: “Lembra um trava língua”. O comentário do 

aluno é interessante, no sentido de que o gênero “poema” pode apresentar características 

semelhantes a outro, no caso o “trava-língua” lembrado pelo discente. Ou seja, as palavras 

monossilábicas, dispostas uma em cada verso, em um ritmo bem marcado no fim da última 

letra, lidas do início ao fim praticamente com a mesma respiração, sem gaguejos, realmente 

remete a lembrança de um trava-língua. A forma contribuiu para que a relação fosse feita.  

Alguns alunos se dispersaram, distraindo-se uns com os outros, enquanto os demais liam 

e reliam os textos em silêncio. Passado o tempo necessário, a professora- os interrompeu e 

perguntou se haviam concluído a atividade, em seguida ela sugeriu para que alguém iniciasse a 

leitura do poema “Bilhete” em voz alta. Um aluno se propõe e leu o texto silabando, ou seja, 

com uma dificuldade significativa para um estudante do 9º ano. Outra aluna também quis fazer 

a leitura e a professora prontamente aceitou.  
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Ao término, a professora releu o poema com a voz calma e compassada, deixando 

subtendido que a sugestão era para que os alunos acompanhassem e ao mesmo tempo 

refletissem sobre a significação de cada palavra, de cada escolha feita pelo autor. Ao concluir, 

a docente questionou se alguém tinha dúvida do que fosse verso e eles responderam que não, 

sendo assim, a primeira pergunta foi feita: 

 

Prof.ª 9 A 

 

Ao término da leitura dos dois primeiros versos, é possível 

perceber o tipo de amor proposto pelo eu presente no poema. 

Como seria esse amor?  

Aa “(5 alunos responderam) Eles estão querendo esconder”. 

Ab 

 

“(2 alunos responderam) Um romance só entre eles, ninguém precisa 

ficar sabendo”. 

Ac “O que ninguém sabe, ninguém estraga”. 

Ad “Amor proibido”. 

Ae “É bom um amor escondidinho”. 

 

Nota-se pelas respostas dos alunos que, embora careça de uma elaboração melhor, 

conseguiram avançar na compreensão do que se solicitava na questão. A Ac recorre ao gênero 

ditado popular: “o que ninguém sabe, ninguém estraga” em um processo de intertextualidade 

para dar sua resposta. Nessa perspectiva, mesmo que de forma inconsciente, compreende que 

os gêneros textuais dialogam entre si. 

A maioria das respostas sugere que o romance seja discreto, justamente para preservar 

o relacionamento.  Longe dos olhos curiosos de pessoas que possivelmente possam atrapalhar 

o amor, a durabilidade do romance estará mais garantida. Foi interessante perceber também que 

no momento das respostas as expressões dos alunos aparentemente concordavam com a postura 

do eu lírico em um processo de interação e diálogo que ia além de simples palavras. Era o corpo 

dando seu sinal de positivo. 

Quando Ae concluiu, a professora sentiu que haviam muitos burburinhos na sala. 

Solicitou, então, a atenção da turma. Ao perceber que novamente começaram a prestar atenção 

nas atividades, relembrou que é preciso atenção nos implícitos do texto e em seguida fez a 

próxima pergunta: 

 

Prof.ª 9 A Como você interpreta a passagem: “Deixe em paz os passarinhos? 
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Aa “Passarinhos são as pessoas, então deixe em paz as pessoas”. 

Ab 

 

“Duas teorias: ele poderia ter pedido para deixar em paz as pessoas, ou 

passarinhos. Lembra os filhos dela, o ciúme dos filhos dela”. 

Ac 

 

“Para não gritar para os passarinhos não irem embora (seriam os 

passarinhos mesmo)”. 

 

Nas respostas, embora bem distintas umas das outras, percebe-se o empenho dos alunos 

em interpretar a questão. Dessa forma, observa-se que interpretar é um processo de construção 

e reconstrução em busca de sentido, de significação, de diálogo entre autor e leitor:  

 

A experiência literária não só nos permite saber da vida por meio da experiência do 

outro, como também vivenciar essa experiência. Ou seja, a ficção feita palavra na 

narrativa e a palavra feita matéria na poesia são processos formativos tanto da 

linguagem quanto do leitor e do escritor. Uma e outra permitem que se diga o que não 

sabemos expressar e nos falam de maneira mais precisa o que queremos dizer ao 

mundo, assim como nos dizer a nós mesmos. (COSSON, 2009, p. 17). 

 

Segundo Cosson, é na experiência do trabalho com a literatura que o sujeito se conhece, 

conhece melhor o outro e dialoga com mundo compreendendo melhor sobre a vida na interação 

com a linguagem por meio dos atos discursivos. A vontade de entrar no universo do texto para 

desvendar os mistérios nele contido é grande e tal fato é claramente constatado na diversidade 

das respostas. O poema apresenta-se com um tom de mistério que os incomoda e ao mesmo 

tempo sentem-se estimulados em busca dos sentidos do texto. Apesar da dificuldade que 

sentem, é visível que a busca é prazerosa. 

Após a fala do Ac, a professora questionou como seriam os passarinhos no geral e alguns 

responderam: “São calmos, canto agradável”. Na sequência iniciou-se o próximo 

questionamento: 

 

Prof.ª 9 A Qual é a relação entre os passarinhos e o tipo de amor que se 

propõe? 

Aa “Um amor agradável”. 

Ab “Porque os passarinhos também formam casais”. 

Ac “Os passarinhos são delicados, e ele propõe um amor delicado”. 

Ad “Os passarinhos são lindos e o amor também é lindo”. 
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Ao término das respostas de Aa e Ab, a professora reforçou o que estava sendo 

perguntado e enfatizou que se tratava de relação entre os passarinhos e o amor. Após a fala da 

docente, percebeu-se que as respostas foram mais precisas. A intervenção de forma enfática e 

no momento oportuno levou os alunos a repensarem o questionamento feito, algo que levou o 

Ac a dar uma resposta mais elaborada. É interessante notar a relação de “delicadeza” 

apresentada pelo discente entre o passarinho e o amor. A fala de Ac sugere que ambos são 

melindrosos, frágeis e sendo assim o amor necessita de cuidados constantes.  

Após a observação e a interferência no momento certo, a professora prosseguiu. 

 

Prof.ª 9 A 

 

Quem é o sujeito do texto? Tirando o autor, seria um homem 

ou uma mulher? 

Aa “(4 alunos responderam) O homem, ele fala para a amada”. 

 

Observou-se que os alunos não apresentaram nenhuma dificuldade ao responderem a 

questão acima, uma vez que se encontra no texto de forma explícita e com inicial maiúscula a 

palavra “Amada”, dando a entender que um homem faz referência a uma mulher. 

Sem observar dificuldades para responderem à questão, a professora continuou 

avançando: 

 

Prof.ª 9ºA Qual é a ligação entre passarinho, amor e o sujeito? 

Aa “O passarinho é agradável, o sujeito é agradável e ele quer um amor 

agradável”. 

 

Em relação a esta última questão, a dificuldade em estabelecer a ligação foi muito 

grande. Durante um bom espaço de tempo, a professora os instigava perguntando como era o 

sujeito, quais as características do passarinho e como era o tipo de amor proposto por esse 

sujeito. Somente Aa conseguiu responder à questão, ou seja, aproximou-se mais da relação 

existente entre passarinho, amor e sujeito estabelecida no texto. 

Ao término da última atividade do poema, perceberam-se três alunos discutindo 

baixinho sobre o poema Campanário de São José. Um deles lia e explicava aos outros e 

estabelecia possíveis hipóteses, porém a distância em relação a eles dificultou a compreensão 

do que falavam. Sem perceber a conversa, a professora fez uma breve explicação do que seria 

campanário e na sequência deu início à leitura do poema, com marcações que remetiam a 
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lembrança de um sino de forma bem clara. Durante a leitura, sem nenhuma interrogação, eles 

falaram: “É o sino, o som do sino”.  

A estratégia usada pela docente no ato da leitura foi precisa para estabelecer a conexão 

desejada com o texto. O empréstimo de sua voz a serviço do poema permitiu pouco esforço dos 

alunos que prontamente compreenderam a ligação. Nessa questão a interação estabelecida pela 

professora, aluno e texto foi algo marcante. 

Sendo assim, não houve nenhuma dificuldade em estabelecer a relação entre o título e 

o poema, após a explicação do que seria campanário e com uma leitura bem marcada. 

 

Prof.ª 9ºA Há ligação entre título e a leitura? 

Aa “(5 alunos responderam) O som do sino, a leitura vai no ritmo do sino”. 

 

Sendo a questão bem sucedida, a professora prosseguiu e lançou o questionamento:  

 

Prof.ª 9ºA Qual é o tema do poema? 

Aa “Quem, vai, vem”. 

Ab “O amor”. 

Ac “O bumerangue, ele vai e vem”. 

Ad “Fala sobre os amores da vida, todo mundo tem um amor que não vem, 

ou em vão vem”. 

 

Lançada a pergunta, percebe-se a inquietação dos alunos em busca da procura do tema 

e a sensação é a de que a fala de um vai estabelecendo base para a resposta do outro, em uma 

interação intensa, em que a contribuição estabelecida pelo contexto social possibilitado pela 

linguagem favorece o crescimento de todos. Koch, sobre esta complementação, sinaliza que: 

 

Finalmente, à concepção de língua como lugar de interação corresponde a noção de 

sujeito como entidade psicossocial, sublinhando-se ao caráter ativo dos sujeitos na 

produção mesma do social e da interação e defendendo a posição de que os sujeitos 

(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 existiria. (KOCH, 2002, p. 17). 
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O engajamento dos sujeitos pela procura, a interação estabelecida pela linguagem em 

Koch são fatores que justificam a concepção de língua como processo histórico e social em que 

o conhecimento é construído no contato com o outro. 

Após a resposta do Ad, a professora finalizou os questionamentos em relação ao tema e 

seguiu com a seguinte pergunta: 

 

Prof.ª 9ºA Existem três perguntas. Quais são? 

Aa “(2 alunos respondem) Quem não tem seu bem que não vem? Ou vem 

mas em vão? Quem?”. 

Ab “Vem, vão, quem”. 

Ac “Quem não tem seu bem que não vem? Ou vem mas em vão? Quem?”. 

(O aluno lê as perguntas no texto e explica cada uma delas) 

 

Ao término das considerações em relação à pergunta, um determinado aluno, faz a 

seguinte consideração: “O Aa inventa tanta história para explicar que no fundo faz sentido”. A 

fala do aluno demonstra que a interação é importante, que o aprendizado se dá nas relações 

estabelecidas e que só há espaço para o individual dentro de uma coletividade.  

O comentário feito pelo discente é prova de que atividades de leitura compartilhada 

favorece o crescimento de todos. Os textos literários são terrenos propícios para que juntos os 

alunos desnudem os mistérios presentes em cada palavra do texto. 

Ao concluir o comentário, a professora seguiu com as perguntas:  

 

Prof.ª 

9ºA 

O que mais é possível se identificar na estrutura do texto, além das 

três perguntas? 

Aa “Tem duas estrofes com quatro versos e duas estrofes com três versos”. 

Ab “São respostas para as perguntas”. 

Ac “Rimas, tem rimas”. 

 

Os alunos Aa e Ac conseguem destacar algumas características encontradas na estrutura 

do texto. O Aa reconhece a forma do soneto, mas não o denomina como tal e não se sabe se o 

ocorrido se deu por um provável esquecimento, ou se realmente não tinha o conhecimento. 

A professora insistiu por alguns instantes, questionando-os se conseguiam identificar 

mais alguma coisa em relação à estrutura do texto, porém não obteve mais nenhuma resposta e 
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dessa forma avançou para a questão seguinte. Ao perceber que o aluno descreveu de maneira 

bem clara toda a estrutura do soneto sem denominá-lo, a professora poderia aproveitar a 

oportunidade para dar uma explicação sobre o que vem a ser um soneto.  Instigá-los fazendo 

algumas perguntas sobre os recursos utilizados pelo autor para a construção inovadora e 

diferente também seria algo interessante como forma de fixação do aprendizado.  

  

Diário do 6º ano A e B Matutino   

Total de alunos presentes: 19 02/10/2017 

Texto: O melhor amigo (Crônica de Fernando Sabino) 

Professora: A 

 

A título de esclarecimento, é importante destacar que houve necessidade de unir as 

turmas, uma vez que na semana seguinte a professora que acompanha as turmas desde o início 

do ano letivo sairia de licença saúde por aproximadamente quinze dias, dificultando o término 

da pesquisa em data posterior.  

Antes que a leitura da crônica fosse feita, a professora fez uma breve revisão oral de 

alguns gêneros trabalhados no decorrer das aulas e relembrou em especial a crônica, descreveu-

a como um texto satírico, de cunho humorístico, sendo uma narrativa quase sempre curta e que 

se relaciona a assuntos da atualidade.  

Na sequência, perguntou aos alunos o que poderia atualmente ser tema de uma crônica 

e eles respondem: corrupção. A professora ainda instigou ao pergunta-los: “Em nossa cidade?” 

E eles respondem: “greve da saúde, dos professores do município”. 

Em seguida, a docente disse que o texto que trabalhariam seria uma crônica e ela gostou 

muito e que acreditava que eles também iriam gostar. Ao falar dessa forma sobre a crônica, 

antes mesmo que os alunos tivessem contato com o texto, vendendo-o muito bem aos alunos, a 

professora desperta o interesse dos mesmos. Kleiman (2001, p. 151) evidencia que “ensinar a 

ler, é criar uma atitude de expectativa prévia em relação ao conteúdo referencial do texto”.  

Após lançar boas expectativas em relação ao texto, a docente perguntou se algum aluno 

gostaria de iniciar a leitura e uma menina se propos. A aluna lê em voz alta, porém houve 

dificuldade em entender a distinção entre as falas dos personagens, pois a entonação não se 

modificava, quando tinha dificuldade em ler alguma palavra, a professora completava. Na 

sequência, mais dois alunos se dispuseram a ler, uma vez que a professora perguntou se alguém 

se propunha a prosseguir. 
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Os alunos ouviram atentamente a leitura feita pelos colegas em um silêncio em que só 

se ouvia o barulho do aparelho de ar condicionado. Ao término, uma menina pergunta: “Mas já 

acabou?” A professora responde que sim e diz que quando o texto é gostoso de se ler a gente 

chega ao fim ser perceber. Em seguida, ela questiona se eles gostariam de ouvi-la lendo e todos 

respondem que sim. Desta forma, a docente recomeça a leitura do texto e mais uma vez eles 

acompanham atentamente. Em Lajolo (2005, p. 29), afirma-se: “lendo bem com seus alunos, 

favorecerá que eles aprendam a ler com desenvoltura. Quando se lê com desenvoltura, quem 

ouve a leitura pode se envolver nas emoções e sentimentos que uma boa história provoca”. Mas 

uma vez a teórica evidencia a responsabilidade do professor quando recorre a sua expressão 

corporal, a sua voz para atrair os alunos para o universo encantador que a leitura é capaz de 

proporcionar. 

Após a leitura, a professora explicou que o diálogo é feito entre duas pessoas e os alunos 

respondem: “a mãe e o menino”. Na sequência, perguntou se em algum momento viveram 

situações parecidas como as do texto e eles responderam que sim. Alguns relatam que, quando 

a mãe mandava fazer alguma coisa e eles não faziam, tinham a mesma postura do menino, ou 

seja, diziam que não tinham direito a nada e que a mãe era muito mandona. De acordo com 

(COENGA, 2010, p. 21), “Pensar o leitor significa trazê-lo para o centro, entende-lo como 

interlocutor do texto”. 

Ao interagir desta forma com os alunos, a docente busca aproximá-los ainda mais do 

texto e eles se reconhecem em algumas atitudes do personagem. 

A professora segue para a primeira questão: 

 

Prof.ª 9A 

 

Comente a seguinte passagem: “O menino tentou enxugar uma 

lágrima, não havia lágrima.” 

Aa “Ele fez um showzinho”. 

Ab  

 

“Prof.ª, quando peço dinheiro para minha mãe e ela fala que não eu 

faço cara de choro e ela fala: tá pega cincão”. 

 

A professora não aguardou mais respostas e nem os instigou que respondessem mais. 

Observa-se uma falha metodológica por não se atentar para as respostas e nem permanecer 

insistindo para que outros opinassem. O Aa estabelece uma relação de birra na tentativa do 

personagem ficar com o cachorro com “showzinho”, estando implícito em sua fala que ele fez 

uma encenação, algo bem interessante de se constatar. O Ab relaciona a passagem com uma 
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experiência vivida, demonstrando que assim como o personagem, também é estrategista na 

tentativa de convencer a mãe em algumas situações cotidianas. É bem provável que se fossem 

instigados dariam mais contribuições, pois era visível a animação e a identificação com o texto. 

A questão de número 2 foi dividida em duas partes, sendo a primeira: 

 

Prof.ª 9 A Como ele sabe que a mãe tem limite?  

Aa “A mãe sempre dava o limite de 10 minutos”. 

Ab “Ele está testando o limite dela”. 

Ac “Ele deve apanhar direto”. 

 

O Aa e Ac levantam hipóteses interessantes ao responderem sobre atitudes maternas. 

Extrapolam o episódio narrado como também em outras situações de discussão cotidiana entre 

ela e o menino. Dessa forma: “O leitor é também o sujeito responsável pelo preenchimento dos 

vazios do texto. Toda linguagem é sempre lacunar. Assim procedendo, ele vai tornando o texto 

claro e redimensionando suas experiências e experimentando outras” (COENGA, 2010, p. 21).  

A professora vai para a segunda parte da mesma pergunta sem fazer mais 

questionamentos ou mesmo sem comentar as respostas dadas pelos discentes. O Ac poderia ser 

questionado por exemplo sobre os motivos que o levaram a entender que o personagem 

apanhava direto e, se isso realmente ocorria com frequência, o porquê ele continuava agindo 

com tanta birra na tentativa de tentar conseguir o que queria, já que conhecia a mãe. Outra 

questão que poderia ser levantada frente à resposta do Ac era o que ele acha da postura de uma 

mãe que não dialoga e resolve os impasses com agressão física.  

 

Prof.ª 9 A Você se decepcionou pelo fato de mãe proibi-lo de ficar com o 

animalzinho?  

Aa “Sim, a mãe fez errado”. 

Ab “Sim, se minha mãe fizesse isso eu pegava o cachorro de novo”. 

  

Quando Ab responde, a professora questionou: “Como a mãe dele tem limite, será que 

ele não iria apanhar?” Muito provavelmente a docente não ouviu direito o que o aluno disse e 

ele tomado de uma envolvimento muito grande com o texto também não compreendeu o 

questionamento feito. Envolvida com o texto, a turma toda conversava sobre fatos que 

ocorreram com eles que envolviam histórias com seus próprios cachorros. Pelo diálogo entre 
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os alunos percebeu-se que o voo imaginário, a emoção sentida pela identificação com o 

personagem até certo ponto possibilitou que eles entrassem de fato na história narrada. Viveram 

os acontecimentos e deram a eles um novo sentido, uma nova direção e consequentemente uma 

outra roupagem. Em Silva (2009, 170), é possível compreender que “A ficção, em sua 

exemplaridade, chega a impressionar o leitor mais que a própria realidade”. A entrega do leitor 

ao texto é algo que impressiona e que emociona ao mesmo tempo. Sair de uma realidade para 

compreender a postura de um determinado personagem ou mesmo tomar outra postura diferente 

é evadir-se de um corpo para possuir outro e depois voltar a si transformado. 

 

Prof.ª 9 A 

 

O menino ao perceber que não iria convencer a mãe, ameaça não 

mais estudar. E ela, indignada, devolve-lhe como resposta: “– Sua 

alma, sua palma”. O que a mãe quis dizer com isso? 

Aa “Que vai bater nele”. 

Ab “Que ela quem manda nele”. 

Ac “Que a mãe vai pegar uma vara e vai bater nele”. 

Ad “Que a palma dele está na mão dela”. 

  

Ao observar a resposta de Aa, Ab e Ac percebe-se que tiveram uma compreensão geral 

do ditado popular e que a expressão foi proferida com sentido de ameaça. A professora 

questionou: “Se ele obedecesse iria acontecer alguma coisa com ele?” E alunos responderam 

“não” e o diálogo da questão se encerra entre eles. 

No diálogo proferido entre professora e alunos, percebe-se que ela utilizou-se do dito 

popular como argumento de autoridade para reforçar a ideia de que os filhos precisam obedecer 

sem questionar, caso contrário merecem apanhar. Trabalhar o sentido polifônico presente no 

enunciado seria muito importante para que os discentes percebessem que não existem verdades 

absolutas. Para tanto, Jouve destaca que: 

 

O estudo do impacto global permite devolver ao texto sua dimensão cultural. O 

princípio é o seguinte: o leitor não é um indivíduo isolado no tempo e no espaço social; 

a experiência transmitida pela leitura desenvolve um papel na evolução global da 

sociedade. Segundo Jauss, o impacto cultural da leitura pode assumir três formas 

distintas: transmissão da norma, criação da norma, ruptura da norma. (JOUVE, 2002, 

p. 125). 

 

No interacionismo, o discurso do outro não pode ser trabalhado de forma passiva, há 

necessidade de interação e da percepção da heterogeneidade da palavra, que tem sentido e 
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significação diversa. Fica evidente a dificuldade da docente em estabelecer um paralelo entre 

autoridade e autoritarismo na relação entre crianças e pais ou responsáveis, pois não há diálogo 

por meio da força, da imposição. 

A professora encaminha a discussão para a quarta questão e antes fez o seguinte 

comentário os: “A mãe tem que ser firme mas amolece”. Sem maiores explicações aos alunos 

sobre o que destacou, prossegue: 

 

Prof.ª 9 A 

 

O menino promete durante algumas passagens do texto vingar-se 

pelo fato de não ficar com o amigo. A mãe em certo momento até 

se preocupa com uma possível injustiça que pudesse fazer ao filho. 

Será que ele realmente ficou revoltado mesmo por não ter ficado 

com o cachorro? Comente. 

Aa “Não, ele foi pro lado da ganância”. 

Ab “Não, ele vendeu o cachorro”. 

Ac “Ele tinha que vender, ele não podia ficar com o cachorro”. 

Ad “Mas ele podia ter doado o cachorro”. 

Ae “Não, eu acho que ele vendeu muito fácil”. 

 

Observa-se entre as respostas que o Ad vai muito além do que realmente foi perguntado. 

Sua resposta sugere além de uma indignação, o fato de que um outro destino bem mais 

respeitoso poderia ter sido dado ao animal. Fica clara a repulsa à atitude do menino, o processo 

de recepção se dá por meio de uma reprovação do aluno frente à postura do personagem. 

Ao término das respostas, a docente questiona, provocando os alunos para um processo 

de interação imediata: “E se fosse com vocês? Uma aluna responde: “eu ligaria na Márcia 

(apresentadora de televisão local) para procurar um dono pra ele”. Outro menino diz: “eu daria 

para o meu vizinho que gosta de cachorro, daí eu visitaria ele todo dia”.  

Neste ponto a mediadora mexe com a emoção dos alunos e eles, de forma rápida, traçam 

estratégias para resolverem da melhor forma possível o problema estabelecido. Segundo Koch 

(2002, p. 19): “produtor e interpretador do texto são “estrategistas”, na medida em que, ao jogar 

o “jogo da linguagem”, mobilizam uma série de estratégias – de ordem sociocognitiva, 

interacional e textual- com vistas a produção de sentidos”. Após o questionamento da 

professora, todos querem falar ao mesmo tempo, demonstrando grande interesse em 

manifestarem suas opiniões.  
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A professora os interrompeu e explicou um pouco sobre intertextualidade: “ligação entre 

textos”. Praticamente deu a resposta da última questão que ainda iria ser feita ao dizer que no 

livro mais vendido do mundo, em uma história que ficou famosa no mundo inteiro, um amigo 

vendeu o outro e, para isso, deu-lhe um beijo na testa para entregá-lo. Dessa forma a pergunta:” 

Qual outro texto lembra alguém vendendo um amigo?”, foi feita de uma maneira em que todas 

as pistas foram dadas, facilitando muito para os alunos e, ainda assim, somente um aluno 

conseguiu fazer a relação: 

 

Prof.ª 9 A 

 

Qual outro texto (intertextualidade) lembra alguém vendendo 

um amigo?  

Aa “A história de Jesus”. 

Ab “José, os irmãos venderam ele”. 

 

O Ab deu uma resposta inesperada à professora ao lembrar da história de José que foi 

vendido pelos irmãos que tinham muita inveja da relação que o mesmo tinha com o pai. A 

história está na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 37. No contato com o texto, cada sujeito 

com suas experiências sociais, históricas e culturais atribui a ele significados distintos. Em 

Cosson, compreende-se que: 

 

O segredo maior da literatura é justamente o de envolvimento único que ela nos 

proporciona em um mundo feito de palavras. O conhecimento de como esse mundo é 

articulado, como ele age sobre nós, não eliminará seu poder, antes o fortalecerá porque 

estará apoiado no conhecimento que ilumina e não na escuridão da ignorância. 

(COSSON, 2009, p. 29). 

 

A professora poderia instigá-lo mais a falar sobre a história de José, como soube e em 

que contexto se deu a história. Dessa forma, daria voz ao aluno e oportunizaria um aprendizado 

coletivo sobre um fato bíblico que para muitos seria algo novo. Por esse contexto, percebe-se 

que o texto é aberto a múltiplas interpretações, ou seja, não há uma única resposta correta como 

sugeriu o comentário da professora ao abordar a questão.  

 

Diário do 9ºano B Matutino  

Total de alunos presentes: 19 03/10/2017 

Texto: Bilhete 

Professora: A 
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Para iniciar o trabalho, a professora explicou aos alunos que a atividade do dia seria com 

base nas leituras e interpretações dos Poemas: “Bilhete” de Mário Quintana e “Campanário de 

São José” de Cassiano Ricardo. Em seguida, perguntou se algum aluno gostaria de iniciar a 

leitura do poema “Bilhete”. Um aluno se propôs e começou a ler. Em seguida, a docente leu 

novamente. 

Quando concluiu o que leu, questionou os alunos sobre o que entenderam e alguns 

responderam: “É que o amor tem que ser devagarinho”.      

A docente interrogou-os se na maioria das vezes é assim e alguns responderam: “Hoje, 

quando se arruma um namorado (a) coloca-se no facebook”. Na medida em que a professora os 

questiona, é possível entender que: 

 

Devolver a palavra ao outro implica querer escutá-lo. A escuta, por seu turno, não é 

uma atitude passiva: a compreensão do outro envolve, como diz Bakhtin, uma atitude 

responsiva, uma contrapalavra. O diálogo que se pode dar a partir da curiosidade das 

questões formuladas produz um texto co-enunciado. (GERALDI, 2003, p. 178). 

 

Dessa forma, percebe-se uma interação entre a tríade professor, aluno, texto-contexto. 

Os alunos fazem uma clara relação entre o contexto apresentado no poema com o contexto da 

sociedade em que vivem.  Fica evidenciado o processo de interação, da relação do texto com a 

vida, dado o caráter dialógico da situação vivenciada. 

Outra aluna, ao fazer referência ao texto, complementou: “Ele quer silêncio, pois há 

possibilidade do relacionamento não dar certo”. Nota-se que o diálogo com o texto começa de 

forma bem intensa, uma vez que os alunos, o tempo todo o relacionam com a vida. 

Na sequência, a professora lança a pergunta: 

 

Prof.ª A 

 

Ao término da leitura dos dois primeiros versos, é possível perceber 

o tipo de amor proposto pelo eu presente no poema. Como seria esse 

amor? 

Aa “Porque ele quer segredo”. 

Ab “Ele está romântico”. 

Ac “Prof.ª, é mais gostoso quando só os dois sabem”. 

 

Quando Aa termina de dar sua resposta, a professora diz: “Ele quer um amor em 

segredo”. O Aa reconhece no “eu” lírico o ser romântico, subtendido em sua fala que trata-se 

também de um sujeito reservado. O Ac além de responder relaciona o tipo de amor desejado 
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pelo “eu” lírico como o de sua própria preferência, ou seja, está implícito em suas palavras que 

quando há segredo, há mais emoção. 

Pela observação da resposta do Aa, nota-se que o mesmo se encontra em um nível de 

compreensão; já o Ab e Ac realizam uma interpretação do lido. De acordo com Orlandi, há uma 

distinção entre compreender e interpretar. Dessa maneira a autora estabelece uma diferença ao 

dizer que: 

 

O sujeito que produz uma leitura a partir de sua posição, interpreta. O sujeito leitor 

que problematiza, explicitando as condições de produção da sua leitura compreende. 

[...] Compreender, eu diria, é saber que o sentido poderia ser outro. (ORLANDI, 2001, 

p. 117). 

 

Por isso é importante levar em consideração a existência da individualidade que cada 

sujeito estabelece dentro de uma vivência coletiva.  

Ao término da resposta do Ac, a docente deu início ao outro questionamento sem 

maiores observações e comentários em relação as respostas dadas pelos alunos, ou seja, passou 

despercebido pela professora em que nível de leitura cada aluno se encontrava.  

 

Prof.ª A Como você interpreta a passagem: “Deixe em paz os passarinhos”? 

Aa “Deixe em paz as pessoas”. 

Ab “Pra não ficar correndo atrás dele”. 

Ac “Ele quer que vai suave”. 

Ad  “Ele é mais reservado”. 

 

Após a resposta do Ac, a docente comenta: “Ela quer expor o que estão vivendo que 

incomoda até os passarinhos”. Entende-se pelas palavras da professora uma tentativa de dar a 

resposta sem questionar os alunos as respostas que deram. Percebe-se nesse ponto inclusive a 

falta de percepção da professora em estabelecer um paralelo de leveza simbolizado pelos 

passarinhos presente na cultura brasileira com o tipo de amor proposto no poema. Dessa 

maneira, não houve uma abordagem metodológica no sentido de valorizar as respostas dadas, 

de ampliar as possibilidades de diálogo dos alunos com o texto, de colocar-se como mediadora.  

Percebe-se diante das respostas que: o Aa relaciona passarinhos com pessoas; a resposta 

do Ab, embora carecesse de uma melhor formulação, contudo é bem próxima do que foi 

solicitado. Ac recorre ao uso de gíria para responder: “Ele quer que vai suave”, ou seja, que é 

necessário manter a calma, ir devagar para que o relacionamento dure e dê certo. O Ad faz uma 
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relação entre passarinho e a personalidade do personagem e, assim como os demais percebeu o 

pedido de delicadeza e discrição.  

Na questão que se segue, notou-se uma grande dificuldade dos alunos para 

compreenderem a relação estabelecida no texto entre o tipo de amor proposto pelo “eu” lírico 

e os passarinhos. 

 

Prof.ª A 

 

Qual é a relação entre os passarinhos e o tipo de amor que se 

propõe? 

Aa “Porque os passarinhos voam”. 

 

A professora indaga: “porque os passarinhos voam e?”. Não houve insistência e eles não 

respondem mais nada. Antes de iniciar a próxima questão, percebeu-se que houve uma 

antecipação tanto na pergunta quanto na resposta, deixando claro para os alunos quem era o 

sujeito do poema. A professora mesma responde. Ao fazer diretamente a pergunta, os alunos 

respondem sem muito esforço. 

 

Prof.ª A 

 

Quem é o sujeito do texto? Tirando o autor, seria um homem 

ou uma mulher? 

Aa “(Quatro alunos responderam) É o homem”. 

Ab “É a mulher”. 

 

O Ab provavelmente não se atentou para a abordagem feita pela professora em relação 

à questão. A resposta foi apenas “mulher” sem dar qualquer explicação. A professora poderia 

questioná-lo sobre o porquê da resposta dada. Uma estratégia metodológica para que 

identificassem o sujeito seria dizer que há marcas de sentido no texto que facilitam a 

identificação do que foi solicitado. 

Na última questão: 

 

Prof.ª A Qual é a ligação entre passarinho, amor e o sujeito? 

 

Não houveram respostas, eles comentaram entre si o amor relatado no poema, assunto 

das questões anteriores, falaram da timidez do eu lírico, acrescentaram que a vontade do sujeito 

presente no texto era que não houvesse julgamento das pessoas. Uma aluna acrescentou 
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dizendo: “as pessoas se intrometem muito, por isso ele prefere o silêncio”. Em relação à questão 

cinco, a impressão que se teve é que a conversa divagou para outro rumo e esqueceram do foco 

principal, tanto a docente que em nenhum momento retomou a questão quanto dos discentes.  

Antes de dar iniciou à leitura do poema: “Campanário de São José” houve uma 

explicação sobre o que vem a ser campanário e a professora projetou em datashow alguns 

campanários, especialmente os mais modernos. A docente explicou que a leitura teria que ser 

feita no ritmo do toque do sino (algo que prejudicou o esforço que teria que ser feito pelos 

alunos para responderem a primeira questão).  

A professora leu três vezes com uma marcação de voz impressionante que realmente 

lembrava claramente a emissão do som de um sino. A leitura é tão bem marcada que a impressão 

é de que o som entra causando uma sensação estranha no ouvido. Os alunos riem, e a impressão 

é de que realmente ficaram admirados com a forma que a leitura foi feita.  

A docente os convidou para fazerem a leitura juntos, em um momento eles riram e a 

interpretação que se fez desse momento é a de que como dissessem: “não daremos conta”, mas 

aceitaram o desafio e aparentemente gostaram. 

A professora releu o texto, com menos compasso procurando explicá-lo. Uma aluna 

interroga: “Algo que não vai dar certo?”. Na sequência houve a solicitação para que mais alunos 

falassem, mas não se manifestaram. A professora então pediu para que prestassem atenção na 

estrutura do poema, os alunos responderam: “São formados por versos, estrofes”. Ela 

complementou: “lembra uma torre”. 

Em seguida, mostrou no datashow imagens de torres para que os discentes fizessem a 

comprovação. Ao dirigir-se para a primeira questão, o que se notou é que não houve mais 

interesse dos alunos em responderem, uma vez que a resposta já havia sido dada. 

 

Prof.ª A Há ligação entre título e o título da leitura?  

Aa “Os toques combinam com a musiquinha”. 

 

Após a resposta do Aa, a aula segue com a próxima questão sem que a professora 

retomasse a pergunta com uma redefinição metodológica na tentativa de obter melhores 

resultados. Interrogar mais sobre o texto, sobre o que se propunha a questão, estimulá-los 

buscando elementos para que respondessem, para que estabelecessem a ligação entre o título e 

leitura seria um caminho viável. O que não se pode é simplesmente ignorar que houve erro e 

seguir adiante.  
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Prof.ª A Qual é o tema do poema? 

Aa “Quem não tem”. 

Ab “Eu não entendi nada”. 

Ac “É como se fosse um sino”. 

Ad “Quem não tem seu amor não vem pra atrapalhar”. 

 

A dificuldade dos alunos frente à questão é bem visível de acordo com respostas dadas. 

A docente não fez a releitura do texto, nem criou outro tipo de estratégia que lhes possibilitasse 

responder e dessa forma prosseguiu.  

 

Prof.ª A Existem três perguntas. Quais são? 

Aa “Vem, vão, quem?”. 

 

A professora destrincha as questões e pergunta: “qual e a primeira, a segunda e a 

terceira?” E os alunos respondem novamente: vem, vão, quem. O grau de dificuldades dos 

discentes para interpretar o texto foi enorme, sendo evidente a observação de que para eles o 

discurso do autor era obscuro. 

Outro aspecto que merece destaque diz respeito ao fato de que em praticamente todas 

as questões houve dificuldades muito evidentes da parte da docente em propor estratégias para 

redimensionar as questões na perspectiva de que os alunos obtivessem maior sucesso. Em 

muitos momentos não houve a espera pela antecipação das respostas, as perguntas não foram 

refeitas, relidas, ou os alunos não foram instigados a falar. 

Na tentativa de compreender a condução das atividades, longe de fazer julgamentos, é 

preciso pensar em um processo de formação docente que de fato dê suporte ao professor para 

lidar com uma prática pedagógica que lhe possibilite de fato auxiliar na formação de sujeitos 

críticos e ativos em sociedade.  

De acordo com Feldman (2009, 78), o ambiente de trabalho docente atribui ao 

profissional muitas sobrecargas especialmente no que se refere a lidar diariamente com questões 

que envolvem conflitos sociais e resoluções de problemas.  Feldman (2009, 78) destaca que “o 

oficio docente tem sido compreendido, muitas vezes, apenas por sua dimensão técnica, 

esquecendo-se que o professor não pode ser entendido à margem de sua condição humana”. Ou 

seja, pensar o professor de forma mais ampla, como sendo um sujeito com identidade própria, 
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com suas necessidades é fundamental para uma educação que se deseja emancipatória. Para a 

autora, um dos caminhos para o contínuo processo de formação pode se dar no convívio com 

outros professores, por meio de saberes e trocas de experiências. Dessa forma, ser professor é 

também espelhar-se no outro e as relações interpessoais estabelecidas na escola são importantes 

para o crescimento de todos. 

Outra questão destacada por Feldman (2009, 79) refere-se à definição de políticas 

públicas que valorizem o profissional tanto nas tomadas de decisões que dizem respeito ao 

currículo escolar quanto no que diz respeito ao trabalho pedagógico, sem esquecer da 

importância da formação continuada como atividade não apenas individual como também 

coletiva, além de condições dignas de trabalho e com remuneração atrativa.  

 

Prof.ª A O que mais é possível se identificar na estrutura do texto, além 

das três perguntas? 

Aa “Amor.” 

Ab “Verso”. 

Ac “Estrofe”. 

Ad “O som”. 

 

A professora pergunta: “Quantos versos?” “Quantas estrofes?”. Os alunos deram as 

respostas em coro, porém não houve mais indagação em relação à parte estrutural do texto e, 

sendo assim, houve o encaminhamento para a última questão. É interessante notar que a 

professora não observou as respostas de Aa e Ad. Dessa maneira, não procurou refazer a 

pergunta, explicar quais são os elementos considerados na estrutura de um poema, por exemplo.  

A impressão que se teve é que para a docente todas as respostas foram dadas como 

coerentes, além do que não estimulou em nenhum momento que os alunos identificassem mais 

elementos na estrutura do poema além da existência dos versos e das estrofes.         

Pela análise feita, observa-se que: “A linguagem é um bem simbólico cuja posse e 

dominação criam relações de forças linguísticas, em que uns têm direito à voz e outros têm 

direito ao silêncio” (MAIA, 2007, p. 44). É certo que a proficiência em leitura é uma busca de 

uma vida, porém a medida em que os anos avançam o sujeito terá que progredir em relação a 

ela.  

Para tal, há necessidade de oferecer condições para que esse avanço de fato se efetive e 

que, no trabalho com a linguagem, o sujeito se relacione não como um mero receptor do 
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discurso de outrem, mas como um leitor crítico que pela palavra do outro perceba a 

possibilidade de ressignificação, compreendendo a multiplicidade de sentidos dado o caráter 

heterogêneo presente no interior de todo o ato discursivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Uma proposta de trabalho com textos literários para que as professoras regentes 

trabalhassem em uma perspectiva de ensino de leitura interacionista foi no mínimo desafiador. 

Tal constatação tem como princípio as observações feitas no decorrer das aulas, pois as 

dificuldades que os discentes tiveram em interagir com as produções discursivas que lhes foram 

apresentadas demonstraram que a escola não tem o hábito de trabalhar dessa forma.  

Os alunos, por sua vez, acostumados a olhar para o texto de forma superficial, mecânica, 

explorando apenas informações explícitas, com leituras voltadas para a decodificação, em um 

primeiro momento receberam com certa estranheza as atividades, isso porque perceberam que 

a proposta era justamente entrar em contato com o texto de forma diferente, dialógica e 

interativa. 

Ao notarem que poderiam interagir com a palavra de forma dinâmica, que a eles seria 

dado o direito de dialogar com o texto literário de forma a levantar hipóteses, posicionar-se 

frente às ideias do autor, ter uma percepção diferente da dos demais e serem respeitados, 

sentiram-se mais dispostos e à vontade para a proposição do trabalho. 

Conforme avaliação do todo desenvolvido, acredita-se que o objetivo de encontrar um 

caminho para a formação de leitores proficientes foi atingido. O Interacionismo como base 

teórico-prática conduziu para uma abordagem na qual o aluno pode se sentir mais apoiado e o 

professor com mais segurança para fazer uma avaliação da reflexão apresentada. Momentos de 

construção com autores adequados que auxiliaram para a certeza possível das respostas. 

O diário foi, segundo se pode constatar nos registros, o meio de detalhar o que acontece 

em sala de aula e quais pontos são hiatos que precisam ser preenchidos. E é nesses momentos 

que se constatam falhas que são do professor.  

A carreira de professor é sedenta. Ele precisa alimentar-se com cursos de formação 

continuada. No entanto, há omissão do Estado desde o período da academia. Há que se 

considerar também a importância de valorizar o profissional que em muitos casos tem uma 

sobrecarga de trabalho exaustiva e com salários que inviabilizam o acesso a bens culturais 

valiosos para agregar a sua formação, tais como: a leitura de bons livros, participação em 

seminários e eventos, visitas frequentes a museus, teatros, cinemas entre outros. A carência de 

tantas necessidades do professor automaticamente impacta na qualidade do ensino. 

A estrutura da escola para atender as necessidades de um trabalho estimulante com a 

leitura é outro fator de grande desinteresse governamental. É evidente que de uns tempos para 
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cá houve um certo progresso, mas não a ponto de mudar radicalmente e atender às necessidades. 

Dessa forma tanto aos olhos das docentes bem como demonstrou todo o trabalho de pesquisa, 

o acervo bibliotecário precisa melhorar em quantidade e qualidade. O espaço da biblioteca 

necessita de um maior conforto e ludicidade, uma vez que o aluno precisa ser estimulado e 

atraído para esse ambiente. Outra carência constatada refere-se ao fato de não haver no PPP da 

instituição nenhum projeto de incentivo à leitura e nenhum comentário que retrate a sua 

importância para a formação crítica dos sujeitos.  

Mas, ainda que diante de tantas dificuldades reais apresentadas ao longo do trabalho de 

pesquisa em relação ao ensino de formação de leitores literários, é importante que a escola não 

se apequene em seu propósito de formar para a cidadania, e nesse cenário, a literatura tem um 

grande papel libertador. Negar a experiência com o texto literário a crianças e adolescentes é 

um crime, pois é importante e necessário que experimentem das sensações, emoções que os 

olhos do senso comum não podem enxergar. A obra literária permite ao indivíduo ver as coisas, 

a vida, a natureza com os olhos da alma.  

Em suma, a escritura dos dados colhidos não é ponto final, pois as inquietações diante 

da ausência da literatura na sala de aula já levou esta pesquisa a seminários e artigos que 

pretenderam inquietar, por em movimento o estado de inércia para a dinâmica de um 

crescimento que aponta para a interação da tríade professor/ texto/ aluno em situação dialética 

como ponto culminante diante do texto. 

Formar leitores proficientes é, portanto, trabalho que depende fundamentalmente de 

boas bases teóricas do professor; trabalho pesado que o diálogo respeitoso exige; os melhores 

textos literários que os alunos merecem e, por fim, no mesmo grau de importância, muito amor 

por aquele ser humano que está diante do professor e que dele também depende para um futuro 

melhor. 
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ANEXOS 

 

Questionário aplicado às professoras  

 

1- Como você define linguagem? 

 

2- Como você trabalha o ensino da leitura literária em sala de aula? 

 

3- Qual é a importância de ser proficiente em leitura literária? 

 

4- Você costuma procurar, na preparação da aula, alguma questão subjetiva que emocione o 

aluno, exatamente porque o emocionou também? 

 

5- Na universidade ou em cursos de formação você vivenciou teorias e/ou metodologias (nas 

disciplinas de Didática ou mesmo Literatura) de como trabalhar com o texto literário? 

 

 

 

Texto trabalhado nas turmas dos 6º e 7ºAnos A e B com as respectivas 

questões. 

 

O melhor amigo 

 

 A mãe estava na sala, costurando. O menino abriu a porta da rua, meio ressabiado, 

arriscou um passo para dentro e mediu cautelosamente a distância. Como a mãe não se voltasse 

para vê-lo, deu uma corridinha em direção de seu quarto.  

- Meu filho? – gritou ela. 

- O que é – respondeu, com o ar mais natural que lhe foi possível. 

- Que é que você está carregando aí? 

 Como podia ter visto alguma coisa, se nem levantara a cabeça? 

Sentindo-se perdido, tentou ainda ganhar tempo. 

- Eu? Nada... 

- Está sim. Você entrou carregando uma coisa. 
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 Pronto: estava descoberto. Não adiantava negar – o jeito era procurar comovê-la. Veio 

caminhando desconsolado até a sala, mostrou à mãe o que estava carregando. 

- Olha aí, mamãe: é um filhote... 

 Seus olhos súplices aguardavam a decisão. 

- Um filhote? Onde é que você arranhou isso? 

- Achei na rua. Tão bonitinho, não é, mamãe? 

 Sabia que não adiantava: ela já chamava o filhote de isso. Insistiu ainda 

- Deve estar com fome, olha só a carinha que ele faz. 

- Trate de levar embora esse cachorro agora mesmo! 

- Ah, mamãe... – já compondo uma cara de choro. 

- Tem dez minutos para botar esse bicho na rua. Já disse que não quero animais aqui em casa. 

Tanta coisa para cuidar, Deus me livre de ainda inventar uma amolação dessas. 

 O menino tentou enxugar uma lágrima, não havia lágrima. Voltou para o quarto, 

emburrado: 

 A gente também não tem nenhum direito nesta casa – pensava. Um dia ainda faço um 

estrago louco. Meu único amigo, enxotado desta maneira! 

- Que diabo também, nesta casa tudo é proibido! – gritou, lá do quarto, e ficou esperando a 

reação da mãe. 

- Dez minutos – respondeu ela, com firmeza. 

- Todo mundo tem cachorro, só eu que não tenho. 

- Você não é todo mundo. 

- Também, de hoje em diante eu não estudo mais, não vou mais ao colégio, não faço mais nada. 

- Veremos – limitou-se a mãe, de novo distraída com sua costura. 

- A senhora é ruim mesmo, não tem coração! 

- Sua alma, sua palma. 

 Conhecia bem a mãe, sabia que não havia apelo: tinha dez minutos para brincar com 

seu novo amigo, e depois ... ao fim de dez minutos, a voz da mãe, inexorável: 

- Vamos, chega! Leva esse cachorro embora. 

- Ah, mamãe, deixa! – choramingou ainda: - Meu melhor amigo, não tenho ninguém nesta vida. 

 E eu? Que bobagem é essa, você não tem sua mãe? 

- Mãe e cachorro não é a mesma coisa. 

- Deixa de conversa: obedece sua mãe. 
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 Ele saiu, e seus olhos prometiam vingança. A mãe chegou a se preocupar: meninos 

nesta idade, uma injustiça praticada e eles perdem a cabeça, um recalque, complexos, essa coisa. 

- Pronto, mamãe! 

  E exibia-lhe uma nota de vinte e uma de dez: havia vendido seu melhor amigo por 

trinta dinheiros. 

- Eu devia ter pedido cinquenta, tenho certeza que ele dava murmurou, pensativo. 

 

 Para o trabalho com os alunos dos oitavos e nonos anos o gênero textual escolhido foi 

o poema, um Mário Quintana “Bilhete” e outro de Cassiano Ricardo “Campanário de São José”. 

 

1- Comente a seguinte passagem: “O menino tentou enxugar uma lágrima, não havia lágrima.” 

 

2- Como ele sabe que a mãe tem limite? Você se decepcionou pelo fato da mãe proibi-lo de 

ficar com o animalzinho? 

 

3- O menino ao perceber que não iria convencer a mãe, ameaça não mais estudar. E ela, 

indignada, devolve-lhe como resposta: “– Sua alma, sua palma”. O que a mãe quis dizer 

com isso? 

 

4- O menino promete durante algumas passagens do texto vingar-se pelo fato de não ficar com 

o amigo, a mãe em certo momento até se preocupa com uma possível injustiça que pudesse 

fazer ao filho. Será que ele realmente ficou revoltado mesmo por não ter ficado com o 

cachorro? Comente. 

 

5- Qual outro texto (intertextualidade) lembra alguém vendendo um amigo?  

 

Textos trabalhados com as turmas dos 8º e 9º Anos: A e B com as respectivas questões. 

 

Bilhete 

 

Se tu me amas, ama-me baixinho 

Não o grites de cima dos telhados 

Deixa em paz os passarinhos 
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Deixa em paz a mim! 

Se me queres, 

enfim, 

tem de ser bem devagarinho, Amada, 

que a vida é breve, e o amor mais breve ainda... 

 

(Mário Quintana) 

 

1- Ao término da leitura dos dois primeiros versos é possível perceber o tipo de amor 

proposto pelo eu presente no poema, como seria esse amor?  

 

2- Como você interpreta a passagem: “Deixe em paz os passarinhos? 

 

3- Qual é a relação entre os passarinhos e o tipo de amor que se propõe? 

 

4- Quem é o sujeito do texto? Tirando o autor, seria um homem ou uma mulher? 

 

5- Qual é a ligação entre passarinho, amor e o sujeito? 

 

Campanário de São José 

(Para ser repetido, três vezes, na leitura) 

Quem 

não 

tem 

seu 

 

bem 

que 

não 

vem? 

 

Ou 

vem 
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mas 

 

em 

vão? 

Quem? 

 

(Cassiano Ricardo) 

 

1- Há ligação entre título e a leitura? 

 

2- Qual é o tema do poema? 

 

3- Existem três perguntas. Quais são? 

 

4- O que mais é possível se identificar na estrutura do texto, além das três perguntas? 

 

 


