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Resumo: Este trabalho pretende mostrar os diferentes tipos de atuação no ensino da leitura, da interpretação de texto
e da produção escrita de língua portuguesa, esperando poder oferecer aos alunos o desenvolvimento da habilidade da
compreensão e produção escrita de modo que eles possam aprimorar seus conhecimentos acerca do estudo dos
gêneros textuais como forma de desenvolvimento da interpretação de textos e de produção escrita. Este projeto
consiste na aplicação da Perspectiva Interacionista da Leitura no processo de ensino/aprendizagem de língua
portuguesa no 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Armindo Guaraná. Baseando-se na análise de
gêneros textuais (KOCH; ELIAS, 2007) e no estudo sobre leitura (KLEIMAN, 2007), pretende-se elaborar e aplicar
tarefas de leitura e produção escrita para contribuir para a formação de professores e para o aprendizado estudantil
do ensino fundamental. Essa pesquisa se inscreve, assim, no âmbito da Linguística Aplicada.

Palavras-chave: Leitura, Ensino, Pesquisa.

Lecture: la méthodologie d&39;enseignement

Resumé: Ce travail vise à montrer lês différents types d&39;activités enenseignement de la lecture, la compréhension
et la production du portugais écrite. Il est prévu d&39;offrir aux étudiants de développer les compétences de
compréhension et d&39;écriture afinqu&39;ils puis sentaméliorer leurs connaissan cessur l&39;étude des genres
textuels comme um moyen de développer l&39;interprétation des textes et La production écrite. Ce projet consiste
em la mise enœuvre de interactionniste perspective de lecture dans l&39;enseignement / apprentissage Du Portugais
dans le 6e année de l&39;écoleé lémentaire Escola Estadual Armindo Guarana. Basésur l&39;analyse des genres
textuels (KOCH, ELIAS, 2007) et l&39;étude de La lecture (Kleiman 2007), vise à développer et mettre enœuvre des
tâches de lecture et d&39;écriture de contribuer à La formation des enseignants et l&39;apprentis sage des eleves
école élémentaire. Cette recherche est donc dans le champ de la linguistique appliquée.

Mots-clés: lecture, enseignement, recherche.
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O PCN de Língua Portuguesa já faz um alerta para a forma de ensino da Língua Portuguesa com o objetivo de garantir
um melhor aprendizado no ensino da leitura e da escrita e os problemas encontrados nesse ensino, muitas vezes
mecanicistas, devem sofrer uma reestruturação.

No ensino fundamental no que se refere ao fracasso escolar, tem sido a questão da leitura e
da escrita, estão diretamente ligados à dificuldade que a escola tem de concentrar a maior
parte da repetência. Por outro lado, a dificuldade dos alunos universitários em compreender
os textos propostos para leitura e organizar ideias por escrito de forma legível levou
universidades a trocar os testes de múltipla escolha dos exames por questões dissertativas e
não só aumentando o peso da prova de redação na nota final como também a dar-lhe um
tratamento praticamente eliminatório. Essas evidências de fracasso apontam a necessidade
da reestruturação do ensino de Língua Portuguesa, com o objetivo de encontrar formas de
garantir, de fato, a aprendizagem da leitura e da escrita. (PCN-Língua Portuguesa, 1997)

O modo com que os alunos se interessam pela leitura é diversificada entre eles, podendo um optar por um certo tipo
de leitura e outro não, os professores precisam estar cientes desses desníveis de interesses e principalmente saber
trabalhar com as diferenças existentes em sala de aula. “Ensinar a ler com compreensão não implica em impor uma
leitura única. ” (KLEIMAN, 2005).

Tendo como principal forma de aplicação a Perspectiva Interacionista da Leitura e da Escrita no processo de
ensino/aprendizagem de língua portuguesa no 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Armindo Guaraná,
foram observadas a metodologia que o professor de língua portuguesa usa para trabalhar os gêneros textuais em sala
de aula e a maneira da qual ele se utiliza para ensinar as crianças a leitura, compreensão de texto e produção escrita.

As aulas de Língua Portuguesa apresentam, normalmente, muita ênfase nos aspectos normativos e mecanicistas. Por
causa disso, os aprendizes não conseguem aprender a ler e produzir textos. Essas tarefas vão proporcionar aos
estudantes dessa escola a aprendizagem da construção do sentido da leitura do texto e da produção escrita com
autonomia. O professor deve pensar na leitura como uma interação entre o autor e o leitor do texto e não estimular
comportamentos repetitivos, mecanicistas e automáticos, para que o aluno seja agente da construção do seu
conhecimento.

Para esse processo, é fundamental que haja a coerência entre fundamentação teórica e a ação prática no ensino de
leitura, o reconhecimento do aluno enquanto sujeito leitor e não como mero decodificador. Segundo Koch e Elias
(2007), o texto é lugar de interação de sujeitos sociais, que se constituem nele com diálogos. Para um bom trabalho,
o ensino da leitura deve ser coerente com essa postura interacionista e crítica.

Atuação

Após período de estudo teórico, iniciou-se nosso trabalho na Escola Estadual Armindo Guaraná, São Cristóvão/SE, com
uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental. Pôde-se observar efetivamente os problemas enfrentados pelos
professores de língua portuguesa no ensino de leitura e compreensão de texto. Contudo, ao se nortear nas teorias
acerca do ensino do ato de ler, pôde-se aprimorar o conhecimento de como trabalhar os textos em sala de aula.

A princípio, utilizaram-se textos simples e de fácil compreensão, “O sapo e o escorpião”, realizando com os alunos as
teorias de Kock e Elias (2008) sobre a intertextualidade, visando, assim, um maior aprendizado e elevar a habilidade
de compreensão textual, interpretação de texto e produção escrita. Todavia para ensinar a leitura, o professor de
língua portuguesa não deve impor uma leitura única, ou melhor, a sua leitura, como a única leitura do texto.

Ensinar a ler, é criar uma atitude de expectativa prévia com relação ao conteúdo referencial do texto, isto é, 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 perde o seu fio; é ensinar a utilização de múltiplas fontes de
conhecimento (…). Isso implica em ensinar não apenas um conjunto de estratégias, mas criar uma atitude que faz da
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leitura a procura da coerência. (KLEIMAN, 2008, p. 151)

O professor deve utilizar as estratégias de leitura de modo a facilitar a interação leitor-autor fazendo com que seus
alunos possam andar sozinhos na sua ausência. Podendo ser verificado na sua ausência se eles, enquanto leitores
ativos, conseguem trilhar seus próprios caminhos e conseguem “descobrir” os sentidos do texto sem a intervenção,
direta, do professor.

A seguir estão os textos utilizados nas aulas de Leitura no Colégio Estadual do Armindo Guaraná.

Texto 1 - O Sapo e o Escorpião

Certa vez, um escorpião aproximou-se de um sapo que estava na beira de um rio. O escorpião vinha fazer um pedido:
"Sapinho, você poderia me carregar até a outra margem deste rio tão largo?
"

O sapo respondeu: "Só se eu fosse tolo! Você vai me picar, eu vou ficar paralizado e vou afundar."

Disse o escorpião: "Isso é ridículo! Se eu o picasse, ambos afundaríamos." Confiando na lógica do escorpião, o sapo
concordou e levou o escorpião nas costas, enquanto nadava para atravessar o rio.

No meio do rio, o escorpião cravou seu ferrão no sapo.

Atingido pelo veneno, e já começando a afundar, o sapo voltou-se para o escorpião e perguntou: "Por quê?
Por quê?
"

E o escorpião respondeu: "Por que sou um escorpião e essa é a minha natureza."

(http://
www.
escorpiao.vet.br
/parabola.htm
l
)

Texto 2 – O sapo e o escorpião

Era uma vez um sapo e um escorpião que tinham de atravessar um rio. O escorpião pediu ajuda ao sapo, mas este já
sabia da história de seu antepassado – que ao ajudar o antepassado do escorpião fora por ele aferroado -, e ficou
desconfiado:

- Escorpião, sei bem como é tua natureza e conheço a história de meu tataravô e do teu, por isso não te vou ajudar.
O escorpião não se deu por vencido e retrucou:

- Ora, sapo, essa história não foi bem contada. Na verdade, o que ninguém soube foi que meu antepassado cruzava o
rio nas costas de teu antepassado, quando uma cobra quis pegá-los. Assustado, meu antepassado confundiu-se e
acabou aferroando teu antepassado sem pretender fazê-lo.

O sapo ficou surpreso com essa nova versão e considerou que todos os animais, diante de perigo extremo, estão
perdoados pelos erros que venham a cometer, norma conhecida na sociedade animal. Pensou e disse ao escorpião:

- Está bem, escorpião, eu te levo. E se uma cobra aparecer novamente?

- Aí, estaremos prevenidos e eu cutucarei tuas costas para que nades depressa.

O escorpião subiu nas costas do sapo. O que o sapo não viu foi o escorpião esfregando alegremente os ferrões
pensando que o pobre batráquio acreditara naquela balela de antepassados, e que ele, escorpião, poderia satisfazer
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sua vontade natural de aferroar o sapo para não perder a força da linhagem da família.

No meio do rio, preparou-se para aferroar o sapo, mas este, que na verdade não havia acreditado na história do
escorpião, percebeu um ligeiro movimento em suas costas e mergulhou fundo nas águas. O escorpião, desprevenido,
afogou-se,

Moral da história: Nem sempre a natureza repete a lei que prevemos.

(ANDRADE, Rachel Gazolla. Fábulas nuas e cruas. São Paulo: Parábola Editorial, 2005)

Segundo Kock e Elias (2008), a intertextualidade acontece entres os textos quando o autor recorre, e sempre recorre,
de forma implícita ou explicita a outros textos. Como é o caso dos textos acima. Todos os bons leitores devem ter três
conhecimentos mínimos para uma boa leitura, são eles: conhecimento linguístico; conhecimento de mundo e
conhecimento interacional. Cada um desse tipo de conhecimento irá ajudar e aprimorar sua percepção do texto,
ajudando, assim, a perceber melhor o que o texto quer falar e o que ele está propondo.

O professor precisa utilizar-se desses meios para que seus alunos tenham um maior rendimento na habilidade de
compreensão de texto, leitura e produção escrita. Um leitor sem conhecimento, ou um conhecimento muito limitado,
de mundo não terá um bom desempenho na interação com o texto. Observe-se a tirinha a seguir:

Image: Descri&ccedil;&atilde;o: tirinhas engracadas 1.jpg

Há algum tempo a música “Mamãe passou açúcar em mim” do compositor brasileiro Carlos Imperial (1966) fez muito
sucesso, sendo mais ouvida logo após sua reprodução na Série de televisão da Rede Globo, “Louco por Elas. Se o
leitor não tiver um conhecimento de mundo, ele não saberá do que se trata realmente o texto. Ele apenas iria ver um
bebê cuja mãe não tinha talco, e utilizou-se de açúcar no lugar do talco. Mas, se os alunos tiverem esse
conhecimento, saberia na mesma hora em que lê a tirinha, que ela faz referência à música de abertura de série de
televisão.

Os professores devem estar cientes desse conhecimento. Todos os alunos trazem em si uma carga desse
conhecimento. Desse modo, não se pode apenas ignorar, deve utilizar-se para melhor facilitar o entendimento do
texto, fazendo com que eles, alunos, possam corroborar com seu aprendizado.

Observe-se esta nova tirinha:
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Image: Descri&ccedil;&atilde;o: tirinha-joselito-da-um-gole1.jpg

Nessa tirinha, pôde-se analisar o conhecimento linguístico. O autor brincou com os personagens. Um deles pede um
“gole” do suco de morango, ato de beber/consumir, e o outro simplesmente faz o que foi solicitado. Mas, ao contrário
do que se imaginava, o personagem 2 (azul) bebe o suco e não corresponde com o pedido feito pelo personagem 1
(verde).

Como já visto, esses conhecimentos são essenciais em sala de aula, precisamos enquanto professores poder perceber
em nossos alunos essas dificuldades linguísticas pré-existentes em sala de aula, para depois ajudar a melhor
compreender os textos e com isso facilitar sua interação com o texto. Sem esse conhecimento linguístico, o texto
ficaria quase sem sentido e o seu sentido não seria percebido na totalidade.

Segundo Koch e Elias (2007), o texto é lugar de interação de sujeitos sociais, que, se constituem nele com diálogos e
são constituídos. Assim, formam-se o autor e o leitor do texto. A leitura é uma atividade na qual se leva em conta as
experiências e os conhecimentos do leitor e exige do leitor bem mais que o conhecimento do código linguístico. O
papel do leitor enquanto construtor de sentido é desempenhar as estratégias de seleção, antecipação, inferência e
verificação. Um bom leitor é aquele que consegue prever o que o texto quer falar, antes mesmo que ele o revele, isso
deve-se ao fato do leitor conseguir perceber o sentido do texto.

Concluindo

Após aplicar, em sala de aula, as teorias estudadas, pôde-se observar um aumento na habilidade dos alunos nos atos
de compreensão de texto, leitura e produção escrita. O professor deve estar ciente de que seus alunos já possuem em
si mesmos uma carga significativa de conhecimento e não se pode simplesmente ignorá-los. Devemos transformar
esses conhecimentos em material de base para o ensino proposto, visando com isso uma maior participação dos
alunos na interação do ato de ler.

Ao se solicitar aos alunos que leiam, escrevam ou opinem, deve-se oferecer a eles um retorno, algo como um
feedback, para que eles se sintam estimulados a sempre fazerem mais, precisamos oferecer um leitor para suas
redações e um ouvinte para suas opiniões. Contudo não se pode, enquanto professores de língua portuguesa, utilizar
esses mecanismos que auxiliam na formação docente como apenas um instrumento a ser utilizado de forma aleatória,
devem ser aplicados de forma consciente, pois os professores são formadores de opinião.

Mas, para toda essa teoria poder se concretizar, se faz necessário que o professor de língua portuguesa queira,
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principalmente, sempre se atualizar, pois não se pode trabalhar com textos que não despertem nos alunos o prazer
pela leitura. Deve-se trabalhar, inicialmente, com eles textos que eles estão mais familiarizados para melhor haver
uma aproximação com o texto.

Contudo, não podemos abrir mãos de certos textos clássicos por causa dessa visão atualizada, esses textos têm seu
valor histórico e deverá receber uma atenção em especial, não podendo ser dado de qualquer jeito. O principal
diferencial para o professor de língua portuguesa no ensino da leitura, compreensão de texto e produção escrita é ele
próprio gostar de ler. Visão essa já questionada no PCN de língua portuguesa,

No ensino fundamental, o eixo da discussão, no que se refere ao fracasso escolar, tem sido a
questão da leitura e da escrita. Estão diretamente ligados à dificuldade que a escola tem de
ensinar a ler e a escrever. Essa dificuldade expressa-se com clareza nos dois gargalos em
que se concentra a maior parte da repetência: no fim da primeira série e na quinta série. No
primeiro, por dificuldade em alfabetizar; no segundo, por não conseguir garantir o uso eficaz
da linguagem, condição para que os alunos possam continuar a progredir até, pelo menos, o
fim da oitava série.

(PCN-Língua Portuguesa, 1997)

Mas, esses problemas iniciam-se no ensino fundamental, sendo refletidos no ensino superior das licenciaturas, onde
os futuros professores não têm o hábito de ler, prejudicando, assim, a melhor interpretação de texto e produção
escrita. O PCN de língua portuguesa, também, argumenta sobre esse problema.

Por outro lado, a dificuldade dos alunos universitários em compreender os textos propostos
para leitura e organizar ideias por escrito de forma legível levou universidades a trocar os
testes de múltipla escolha dos exames por questões dissertativas e a não só aumentar o peso
da prova de redação na nota final como também a dar-lhe um tratamento praticamente
eliminatório.

(PCN-Língua Portuguesa, 1997)

Há necessidade de uma reestruturação, uma readaptação, do ensino de língua portuguesa, com o objetivo de
encontrar formas de garantir a aprendizagem da leitura e da escrita. O retorno para os alunos da Escola Estadual
Armindo Guaraná ocorre aos estudantes poderem aprimorar o conhecimento de leitura e produção escrita e
interpretar os textos da disciplina língua portuguesa e das outras disciplinas. Os alunos da graduação envolvidos
poderão desenvolver suas habilidades no processo de ensino/aprendizagem de língua portuguesa. Essa pesquisa é
relevante porque vai aplicar a teoria do processo de ensino/aprendizagem de leitura e produção escrita da disciplina
língua portuguesa nas aulas.

O impacto social esperado é a formação dos estudantes da graduação em Letras, ao pesquisar e aplicar o
conhecimento sobre o ensino de leitura e a escrita baseado em gêneros textuais. Ademais, o fato de os alunos da
escola, envolvidos nesse programa, aprenderem o processo de leitura e produção escrita da língua portuguesa vai
também proporcionar relevante impacto social.

Dessa forma, o papel do educador é abordar a interdisciplinaridade e ensinar o aluno a ler, a desvendar o implícito, a
fazer questionamentos sobre o texto, a interagir com o autor desse texto. A interdisciplinaridade, segundo Kleiman
(1999, p. 147), tem um caráter formativo e vai trabalhar com temas com que o aluno convive regularmente na escola
para desenvolver a sua competência discursiva e a sua aprendizagem de leitura e produção de textos orais e escritos.
Nas aulas de Língua Portuguesa, o professor pode tratar de temas transversais, como ética, saúde, meio ambiente,
orientação sexual para a construção da cidadania do aluno. Tais temas estão relacionados a diversas disciplinas e à
realidade social do educando. Dessa maneira, educador vai trabalhar com a interdisciplinaridade.

Assim, almeja-se aprimorar o processo de ensino/aprendizagem de leitura e de produção de textos em língua
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portuguesa. Ademais, pretende-se ensinar os aprendizes envolvidos no programa a ler e interpretar os textos de
diversas disciplinas desse ano escolar e contribuir para a formação docente dos estudantes da graduação em Letras,
membros desse programa. As atividades desenvolvidas nesse projeto de extensão vão estimular a aprendizagem dos
alunos dessa escola no momento de atuação do projeto e nos anos subsequentes, uma vez que eles vão poder
analisar, interpretar e aprender a ler os textos de qualquer gênero.
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