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Resumo:

Neste artigo enfatizaremos a função do texto na prática escolar como objeto de ensino de Língua Portuguesa.
O avanço dos estudos linguísticos determina uma nova visão na relação entre Língua Portuguesa e seu
ensino, passando do estruturalismo e tradicionalismo para o funcionalismo numa visão sociointeracionista,
essa visão foi contemplada pelos PCNs. Partimos da premissa de que o texto deve ser o alicerce para o
desenvolvimento sociocomunicativo do estudante, instrumento facilitador para a sua socialização e para a
inserção no processo dialógico e argumentativo. O trabalho pretende mostrar por meio da análise de um
artigo, em uma atividade interativa de leitura com alunos do Ensino Médio, que o texto possibilita interação
dinâmica entre os sujeitos. Como arcabouço teórico para o desenvolvimento desta prática, utilizemos a Teoria
da Ação Comunicativa de Jürgen Habermas e a concepção de texto de Geraldi e Antunes.
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Abstract

In this article we will focus on the role of text in school practice as the object of teaching Portuguese. The
advancement of linguistic studies provides a new insight into the relationship between Portuguese and their
teaching, from structuralism and functionalism traditionalism to a sociointeracionist vision, that vision was
contemplated by PCNs. We assume that the text must be the foundation for sociocommunicative student
development, facilitating instrument for socialization and for insertion in the dialogical and argumentative
process. The study aims to show through the analysis of an article in an interactive reading activity with high
school students, the text enables dynamic interaction between subjects. As a theoretical framework for the
development of this practice, we utilize Theory of Communicative Action Jürgen Habermas and the conception
of text from Geraldi and Antunes.
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Introdução

A formação do sujeito para sua inserção na sociedade, num mundo tão competitivo e exigente, e tem sido
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uma preocupação constante para os educadores no cotidiano escolar, em particular, no ensino de Língua
Portuguesa, pois um ensino pautado em regras gramaticais já não mais atende às competências requeridas.
Diante disso, pensar e pôr em prática atividades interativas de leitura envolvendo os educandos em
discussões argumentativas a partir de temas diversos, pode ser um dos meios que contribuam para o
gerenciamento de informações.

Os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) rezam que cabe à escola desenvolver no aluno as principais
competências linguístico-discursivas para torná-lo apto à vida em sociedade, eles defendem as práticas
sociais (interação) no ensino de Língua Portuguesa, anulando qualquer pressuposto que tenta referendar o
estudo de uma língua isolada do ato interlocutivo.

É indiscutível que inserir o texto como objeto de ensino requer do educador esforço e mudança na elaboração
de atividades de leitura, produção e gramática, exige que o educando seja visto como um ser capaz de
criticar, argumentar, arguir, que seja um autor da construção da sua aprendizagem de forma interativa.

O trabalho com o texto na sala de aula será significativo para o estudante se ele conseguir fazer um elo entre
o que está sendo apresentado por meio do texto com a sua realidade, e para tal contextualização, o docente
deverá proporcionar atividades dialógicas a fim de que o discente participe de forma efetiva. Conforme Koch (
2009, p.159) “ao professor cabe a tarefa de despertar no educando uma atitude crítica diante da realidade
em que se encontra inserido, preparando-se para “ler o mundo”: a princípio, o seu mundo, mas, daí em
diante , e paulatinamente todos os mundos possíveis.”

A argumentação se desenvolve por meio de leitura e produção textual nas diversas modalidades, não se
aprende a ler e escrever apenas por meio de regras e exercícios de memorização. Integrar o texto como eixo,
no processo de aprendizagem de língua, é proporcionar um ensino inovador e emancipador, no qual as
interações sociais sobrepõem às práticas obsoletas e empobrecidas que se têm dado ao texto como mera
atividade classificatória que em nada contribui para a visão de mundo do estudante e para a sua competência
comunicativa. O texto na sua diversidade de gênero tem um poder de ampliar a capacidade de reflexão e a
visão de mundo do indivíduo, bem como facilitar a articulação de conhecimentos anteriores aos adquiridos
durante a leitura. A competência leitora e argumentativa através da dialógica textual tem um papel social e
cultural, promove a emancipação do indivíduo, pois quanto mais o homem toma conhecimento de seu mundo
e de novas palavras, mais apto ele está para reivindicar participação social por meio da argumentação.

Concepções de Texto

Geraldi (1997) diz que se quisermos traçar a especificidade para o esnino de língua portuguesa é no texto que
a encontraremos. Esse autor chama atenção para que o docente esteja atento para entender o aluno como
um interlocutor ou mediador entre o objeto de estudo, no caso, o texto, e o que se vai concretizando nas
atividades de sala de aula.

É essa relação do eu com o outro que torna a aula de língua um espaço de produção de sentidos. Isso permite
um melhor relacionamento entre docentes versus discentes e discentes versus discentes. Nessa interação em
que o aluno é sujeito-leitor ou sujeito-escritor dos seus textos, faz com que o professor deixe de ter o
exercício puro e simples da capatazia. (Geraldi, 2007)

O texto é um instrumento social pelo qual o homem exterioriza o seu conhecimento, seus argumentos, suas
emoções, no intuito de estabelecer comunicação com os outros indivíduos, para tal ele faz uso da língua nas
diversas situações de comunicação. O processo interacional na comunicação se realiza quando os sujeitos
mantêm uma relação interpessoal, é por meio da linguagem o homem se constitui como sujeito social.

É importante que o leitor perceba a grande pluralidade de interpretação e de intenção que contém um texto,
que ele não serve apenas para informar. Para isso, faz-se necessário a inclusão de diversos gêneros textuais
na prática de leitura e produção, bem como a aplicabilidade de atividades multidisciplinares de leitura que
envolva diálogo entre os pares.
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Num processo dialógico de aprendizagem, os sujeitos ocupam um lugar no discurso, agindo
intersubjetivamente, compartilhando seus saberes, suas dúvidas e suas aspirações. Nessa perspectiva,
Habermas (2002), afirma que a estrutura discursiva interna do entendimento só vem à tona quando há
oportunidade de se duvidar da capacidade de entendimento ou da validez de um ato de fala. Essa afirmação
nos leva ao redimensionamento da prática textual, até então vivenciada nas aulas de leitura e produção de
textos, tal prática muitas vezes fragmentada tem servido de âncora para os estudos de fatos gramaticais,
identificação de figuras de linguagem, dos elementos da comunicação.

De acordo com Geraldi (1997, p. 98), “um texto é o produto de uma atividade discursiva onde alguém diz
algo a alguém.” E acrescenta que “o outro é a medida: é para o outro que se produz o texto” (p. 102). Para
esse mesmo autor, a relação de autor e leitor já se constitui no momento da produção. Isso confirma que o
texto é um instrumento de interação já a partir da sua construção.O trabalho com o texto na sala de aula será
significativo para o estudante se ele conseguir fazer um elo entre o que está sendo apresentado por meio do
texto com a sua realidade, e para tal contextualização, o docente deverá proporcionar atividades dialógicas a
fim de que o discente participe de forma efetiva da construção do seu conhecimento da língua materna, indo
além de normas preestabelecidas.

Nessa perspectiva, Antunes afirma que

O texto não é a forma prioritária de se usar a língua. É a única forma. (grifo da
autora) A forma necessária. Não tem outra. A gramática é constitutiva do texto, e o
texto é constitutivo da atividade da linguagem. Sua exploração em sala de aula tem
outras razões que deixar as aulas menos monótonas e mais motivadoras. Tudo o que
nos deve interessar no estudo da língua culmina com a exploração das atividades
textuais e discursivas. ( ANTUNES, 2007, p. 130).

O papel da leitura na sala de aula

A leitura, no decorrer dos últimos anos, tem sido definida por linguistas e pesquisadores como atividade que
caminha não mais para decodificação, mas para o diálogo. Sua inserção nas aulas de Língua Portuguesa, no
contexto contemporâneo, vem sendo defendida como instrumento privilegiado, facilitador e necessário para o
progresso, a democratização do indivíduo e para a construção de conhecimentos.

Considerando a escola como centro da aprendizagem da leitura, a ela compete desempenhar prática
pedagógica de leitura numa dimensão contínua, a fim de que o educando obtenha proficiência não só para ler,
mas para interagir, argumentar, criar, discordar. Segundo Lajolo (2009), o espaço escolar é um espaço no
qual textos têm uma circulação, programada, experimental. As experiências de leitura que a escola deve
patrocinar precisam ter como objetivo capacitar os alunos para que, fora da escola, lidem competentemente
com a imprevisibilidade das situações de leitura (no sentido amplo e no restrito da expressão) exigidas pela
vida social. Nesse sentido, é função da escola repensar a prática de leitura que vem sendo desenvolvida, bem
como que tipo de leitor se quer formar.

A leitura trabalhada na perspectiva de interação aprimora a competência argumentativa do estudante, pois
conquistará autonomia no pensar, isto é, deixará de repetir o que os outros dizem e construirá os seus
próprios argumentos balizados na sua percepção de mundo, agirá com mais segurança, como também
contribui para a desenvoltura e a interação com o grupo no qual ele está inserido. Assim “a leitura seria a
ponte para o processo educacional eficiente, proporcionando a formação integral do indivíduo” (MARTINS,
2007, p. 25). O contato do aluno com a leitura de diversos gêneros textuais, se trabalhado numa visão de
aprimorar a sua competência linguística indo além da simples correção gramatical, permite-lhe identificar a
multiplicidade de variações linguísticas, bem como os diversos níveis de linguagem e a se reconhecer como
leitor ativo em busca de significações para compreender a sua linguagem e a dos outros.
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A argumentação como recurso de emancipação

A arte de persuadir e convencer não é uma prática moderna, tem sua origem em Atenas, na Grécia Antiga,
por volta de 427 a.C., quando os atenienses estavam vivendo a primeira experiência de democracia. Saber
gerenciar as nossas ideias, o nosso ponto de vista nunca foi tão necessário quanto está sendo no atual
contexto sócio-político, diversas formas de requerer nossos direitos, de lutar por melhorias coletivas estão
sendo constantes, isso é muito significativo para solidificar a democracia. A escola como um espaço social
deve ser o primeiro palco para possibilitar este direito de argumentação, com uma conotação não do
argumento do poder, mas o poder do argumento, da intersubjetidade, da interação.

Ressaltamos aqui as palavras de Habermas

Os sujeitos agindo comunicativamente se tratam literalmente como falantes e
destinatários, nos papéis das primeira e segunda pessoas, no mesmo nível do
olhar. Contraem uma relação interpessoal, na qual se entendem sobre algo no
mundo objetivo e admitem os mesmos referentes mundanos. ( HABERMAS,
2002, p.53)

Há, portanto, uma exigência cada vez mais da competência argumentativa do indivíduo, não basta apenas
reivindicar, é preciso convencer, indo além do discurso do senso comum, interagir com o outro. Argumentar
etimologicamente significa vencer junto com o outro e não contra o outro. “Saber argumentar, é saber
intergrar-se ao universo do outro. È também obter aquilo que queremos de modo cooperativo e construtivo,
traduzindo nossa verdade, na verdade do outro.” (Abreu, 2009, p.10)

Argumentar é sem dúvida uma atividade que requer esforço, é “uma arte”, para desenvolvê-la precisa-se de
informações para, posteriormente, transformá-las em instrumento de argumentação para mudar, se possível,
determinada realidade social, e construir um conhecimento original, respeitando os argumentos dos nossos
pares, pois é nessa construção com o outro que nos construímos, nos emancipamos e conquistamos a nossa
inclusão na sociedade. Nesse sentido, Habermas (2002) diz que na interação social, a força consensual do
entendimento linguístico, isto é, as energias de ligação da própria linguagem, tornam-se efetivas para a
coordenação das ações.

Proporcionar atividades de caráter argumentativo aos educandos significa estimular sua visão crítica sobre o
que acontece ao seu redor, é dar novo sentido a um conhecimento de mundo que eles já trazem consigo, tais
atividades não devem se restringir a redações meramente avaliativas.

Atividade interativa de leitura

A prática interativa de leitura para este trabalho foi realizada a partir do artigo: O uso da terra e a
produção agropecuária, de autoria de André Meloni Nassar, Diretor Geral do Instituto de Estudos do
Comércio e Negociações Internacionais (Icone). A escolha do texto se deu por apresentar um assunto que diz
respeito ao Curso dos sujeitos da pesquisa, alunos da 3ª série do Ensino Médio do Curso Técnico em
Agropecuária. Nossa proposta também era poder fazer uma ponte entre os conhecimentos das disciplinas da
área de formação técnica com as disciplinas da base comum.

O processo de leitura e de análise linguística desse texto realizou-se seguindo as etapas de pré-leitura, leitura
e pós-leitura. A etapa da pré-leitura consistiu em uma atividade motivadora para o levantamento de
hipóteses, traçando uma ponte entre o conhecimento hitórico-cultural do leitor. A segunda, consistiu no
contato propriamente dito e, a pós-leitura, etapa trabalhada no intuito de tornar explícitos os conhecimentos
previstos, utilizando-se da argumentação e da interpretação mediadas pela linguagem, ressaltando as
palavras de Habermas (2002), ao refletir que por meio de argumentações, o caráter cooperativo das disputas
em torno do melhor argumento se esclarece por uma finalidade relativa a uma função que é constitutiva para
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esses jogos de linguagem nos quais os participantes querem se convencer mutuamente. Dividimos a análise
textual em três episódios, as respostas foram gravadas e, posteriormente, fizemos uma cuidadosa leitura e
analisamos esse corpus à luz da teoria habermasiana do agir comunicativo e com a concepção de texto de
Geraldi.

Texto: O USO DA TERRA E PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (André Meloni)

Dos diversos temas ligados ao meio ambiente que vêm ganhando relevância na sociedade brasileira, o que
mais atinge a produção agropecuária e silvícola é a questão do uso da terra. Mesmo no Brasil, país
privilegiado em disponibilidade de terras para produção e conservação, não se pode negar que a terra é um
recurso escasso. Essa parece ser a razão imediata que justifica por que a mudança do uso da terra,
provocada pela expansão da produção agrícola e de florestas plantadas, passou a ser critério de avaliação de
sustentabilidade de ambos os setores. A boa notícia é que há tempos o tema deixou de ser visto como tabu
pelas diferentes cadeias produtivas.

O debate sobre uso da terra ganhou importância porque a agropecuária - englobando as áreas ocupadas com
lavouras anuais, permanentes e pastagens - e a produção florestal são os setores produtivos que demandam
os maiores volumes de terra no País. Na realidade, a agropecuária e as florestas plantadas ocupam, juntas,
uma parcela do território brasileiro menor que a ocupada por formas não-produtivas de uso, como reservas
indígenas e unidades de conservação. Partindo de um ponto de vista essencialmente ambiental, essas
atividades produtivas respondem a fatores de mercado e, por isso, seguiriam na direção contrária da
necessidade de conservar e preservar as florestas, a biodiversidade e a paisagem natural, que são formas de
ocupação do solo de baixo custo de oportunidade. A conversão de paisagens naturais em produção
agropecuária ou florestal - sem se preocupar ainda com que tipo de atividade é o carro-chefe do processo - é
vista com importância ainda maior quando se trata do bioma Amazônia.

Mas não é apenas o tema da conversão de terras virgens em áreas produtivas que está em jogo. Por
particularidades da legislação ambiental brasileira, os produtores agrícolas e de florestas carregam um não
desprezível passivo de reserva legal e, ainda que de menor intensidade, de áreas de preservação
permanente. Apesar dos inúmeros questionamentos jurídicos que pairam sobre o Código Florestal de 1965,
emendado a última vez via medida provisória em 2001, a legislação ambiental traz ao produtor, proprietário
ou possuidor da terra a obrigação de preservar.

[...]

As conexões entre uso da terra e produção agrícola e florestal se dão, dessa forma, em duas vertentes: 1)
Com a contribuição da expansão da produção para o desmatamento, sobretudo nas regiões do bioma
Amazônia; e 2) na necessidade de o setor produtivo zerar seu passivo ambiental recuperando, ou
compensando, o que seria mais racional, áreas de preservação permanente e de reserva legal nas terras que
já são usadas de forma produtiva. Enquanto a segunda abordagem tem caráter mais doméstico, porque se
refere à legislação ambiental brasileira, a primeira é fortemente influenciada pelo ambiente internacional. Isso
ocorre não somente porque a questão do desmatamento está umbilicalmente conectada com a emissão de
gases do efeito estufa, mas porque o desmatamento tem sido usado externamente como argumento para
tentar minar as indiscutíveis vantagens do etanol brasileiro feito de cana-de-açúcar ante seus concorrentes.

[...]

Não há dúvida que o tema do uso da terra foi jogado nas costas dos setores agrícola e florestal como um
passivo. No entanto, políticas que estimulem um equilíbrio aceitável entre produção e preservação ambiental
podem alterar os sinais do resultado desta equação. Essas políticas passam pela busca de formas inovadoras
de compensação das exigências de reserva legal que não inibam novos investimentos no setor agrícola e
florestal. Isso é importante porque um país como o Brasil não se pode dar ao luxo de investir menos em
produção de alimentos, etanol e produtos florestais. Passam também pelo estabelecimento de sistemas de
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zoneamento que garantam credibilidade e confiança, sobretudo fora do Brasil, em que a incorporação de
novas terras para agropecuária e florestas plantadas se dará equilibrando as necessidades de produção e de
conservação. E, por fim, pela criação de mecanismos que estimulem intensos ganhos de produtividade na
pecuária, sobretudo nos pastos que são conversíveis para produção agrícola e silvícola, evitando, assim, que o
crescimento futuro do rebanho se traduza em novos desmatamentos. (O Estado de S. Paulo, 29 de novembro
de 2008)

Episódio 01 - relacionando as previsões pré-leitura com as informações detectadas pós-leitura.
Este episódio investiga se as previsões e inferências levantadas pelos alunos anterior à leitura foram
constatadas pós- leitura.

(01)Professora: E aí, o que vocês previram foi detectado no texto?

(02)Diana: Bem, professora, em partes, porque nós previmos que o texto falaria sobre agricultura, pecuária,
cultura anuais e ele trata mais da questão do reflorestamento, das reservas indígenas.

(03)Saulo: Sim, mas ele nos traz esse questionamento sobre a agricultura, a pecuária , só que nessa visão de
preservação e a gente fez um previsão de que ele iria direcionar sua fala para informar como trabalhar a terra
para uma melhor produção.

(04)Professora: Ok, Saulo, mas o que Diana apontou é que não houve um levantamento sobre o
reflorestamento na previsão de vocês, certo?

(05)Isabel: Assim, é... o texto também retrata a questão da legislação ambiental e nenhum de nós previmos
isso.

(06) Mauro: É, eu também imaginava que ele fosse falar da correção do solo, mas não, ele não aborda essa
questão.

(07)Professora: Nem direto, nem indiretamente, Mauro?

(08)Mauro: Não, porque ele fala sobre a conservação da terra e a correção do solo é verificar a condição de
fertilidade das terras, indicando a disponibilidade de alguns dos principais nutrientes para as culturas, como
base de uma recomendação racional e econômica de corretivos e adubos.

(09) Professora: Muito bem, deu uma aula de Agricultura.

(10)Saulo: (Risos) Será um grande agrônomo!

(11)Professora: E quanto ao vocabulário que vocês previram, o texto traz alguns dos que vocês anteciparam?

(12)Isabel: Foi encontrado alguns, mas o que a maioria falou aqui a gente não viu nada, ele não está falando
como preparar o solo entendeu?
Ele tá falando mais assim de uma questão social, geral contexto da terra, como a preservação da terra é... do
aquecimento global.

(13)Diana: Ele fala como a terra é estimulada para a produção e não como a gente produz.

(14)Professora: Ok, Diana, segure aí a sua fala porque precisaremos dela. Então a gente viu que o texto fala
de...

(15) Mauro: Conservação da terra, sustentabilidade, reservas florestais.

(16)Professora: Ok. Vamos ver eu queria que vocês fizessem uma síntese do texto, quem faria?
Diana?

(17)Diana: Ele tá falando da...ele faz um tipo de reflexão para que não haja desmatamento, fala da proteção
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de reservas florestais, apesar de que há muitas terras que não são desmatadas, mas são improdutivas e que,
na verdade, tudo isso é uma farsa para que não se produza o biocombustível.

(18)Professora: Entenderam?
O que ele aborda é o problema do uso da terra dentro da legislação do código florestal. E em relação ao
vocabulário do texto há algum vocábulo que vocês não entenderam?

(19)Diana: Professora: O que significa vertente?

(20)Professora: Quem consegue identificar o significado dessa palavra no texto?

(21)Joyce: Seria dois lados, cada um dos caminhos.

(22)Professora: Ok. Mais alguma palavra que apresentam dificuldade?
E o que significa “sistemas de zoneamento” entendem, o não entendimento dessa expressão comprometeria a
compreensão do parágrafo?

(23) Diogo: Não, porque a gente já viu isso em Agricultura, seria mapeamento da área.

(22)Professora: Quem mais poderia explicar o que é zoneamento.

(23)Melina: É mapeamento das áreas, conhecer as áreas, antes de fazer determinada cultura.

(24)Professora: Muito bem! No início do texto, ele fala que “o que mais atinge a produção agropecuária e
silvícola é a questão do uso da terra. A que se refere o vocábulo silvícola?

(25) Joyce: É a cultura das árvores silvestres.

(26)Professora: Esse texto é familiar ao curso de vocês, não é?

(27)Saulo: Ah, professora , ele é nosso primo, estamos bem íntimos dele.

Neste episódio, fizemos um diálogo “confortável” porque os alunos se sentiram seguros nas suas
argumentações, haja vista as previsões feitas acerca do texto, como também estavam interagindo com um
texto que, de alguma forma, fazia uma ponte com o curso deles. Percebemos a necessidade de se rever a
prática de interpretação e produção textual, aplicando estratégias que facilitem a compreensão e ampliem a
capacidade comunicativa dos educandos. Pois para Habermas, os seres não são apenas portadores de
consciência, porém de competência comunicativa.

Nos turnos 02 e 04, os alunos se confrontam, pois a aluna do turno 02 argumenta que a antecipação sobre o
assunto abordado pelo texto só correspondeu em partes, uma vez que a maioria dos alunos só analisou sob a
óptica do uso da terra para a produção agropecuária e pecuária e não sinalizaram a questão da
conscientização do reflorestamento e da preservação. Em oposição a essa argumentação, o aluno do turno 04
defende a ideia de que o autor faz referência sim à agropecuária, só que numa visão de preservação.

Esse confronto é importante para o desenvolvimento da competência argumentativa e para a construção do
conhecimento dos educandos porque os fazem pensar e não simplesmente acatar as respostas prontas. Essa
postura está em consonância com a ação comunicativa habermasiana, a qual não admite uma formação
ancorada na individualização e na verticalização.

No turno 04, intervimos para entrarmos num entendimento, mostramos que a resposta de ambos estão
condizentes com a questão em voga, portanto o que a aluna do turno 02 está mostrando é que não houve
antecipação nesse âmbito de reflorestamento. Para complementar a resposta do turno 02, a participante do
turno 06 também aponta uma informação do texto que também não foi antecipada pelo grupo – a questão da
legislação ambiental. No turno 07, o aluno destaca outro ponto que diz respeito à produção agropecuária – a
correção do solo – o aluno diz que esperava que o texto abordasse esse ponto, mas ele compreende que o
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assunto em debate não diz respeito a esse tema, o aluno faz uma explanação precisa sobre o que é correção
do solo. Isso vem confirmar que os nossos alunos possuem capacidade argumentativa e discursiva, ao
contrário de alguns julgamentos preestabelcidos a respeito da capacidade comunicativa dos educandos.

A partir desse questionamento ressaltamos o argumento de Geraldi

Para mantermos uma coerência entre uma concepção de linguagem como interação
e uma concepção de educação, esta nos conduz a uma mudança de atitude –
enquanto professores – ante o aluno. Dele precisamos nos tornar interlocutores
para, respeitando-lhe a palavra, agirmos como reais parceiros: concordando,
discordando, acrescentando, questionando, perguntando, etc. (GERALDI, 2006, p.
128).

No turno 20, a aluna questiona que as inferências lexicais não foram constatadas, porque eles apontaram um
vocabulário voltado para a preparação do solo, ao passo que o autor utiliza um vocabulário mais direcionado
para questões sociais, percebemos que a aluna consegue estabelecer uma interrelação do processo
argumentativo e do conhecimento linguístico na interpretação do texto.

No turno 17, os participantes conseguem sintetizar as informações principais abordados no artigo,
demonstrando assim o grau de compreensão textual. Nos turnos subsequentes, indagamos sobre o léxico do
texto, as dúvidas quase não apareceram só o vocábulo “vertente”, mas que, facilmente, foi definida pela
aluna do turno 21, os outros vocábulos que imaginávamos que fossem causar dúvida para os alunos foram,
rapidamente, compreendidos, isso porque como disse o aluno no turno 27 “somos íntimos dele, é nosso
primo”. Para que o aluno tenha um conhecimento amplo e forme seus argumentos é preciso apresentar-lhe
textos com diversas temáticas.“Parece-nos que deveremos – enquanto professores – propiciar maior número
de leituras ainda que a interlocução (adentramento) que nosso aluno faça hoje com o texto esteja aquém das
possibilidades que o texto possa oferecer”(GERALDI, 1997, p. 112).

Episódio 02 - discutindo os níveis de linguagem e a função sociocomunicativa do texto: Fizemos
uma recapitulação dos níveis e função de linguagem e a sua função sociocomunicativa, abordamos essa
temática por ser marcas linguísticas importantes para facilitar o processo de intelecção textual.

(01)Professora: Vamos dialogar sobre que nível de linguagem o locutor utilizou nesse texto e a função
sociocomunicativa. Vamos ver João?

(02)João: Professora, é ... eu não consigo identificar.

(03)Professora: Terceirão! Nós estudamos esse assunto no decorrer das nossas aulas, não lembram?
Quais são os níveis de linguagem utilizadas na LP, vamos ver, pessoal?

(04)Joyce: nível técnico...

(05)Diogo: formal e informal...

(06)Isabel: culta, coloquial...

(07)Professira: Ok, a gíria, tão utilizada nos bate-papos de vocês. Neste artigo que nível prevalece, Francisco?

(08)Francisco: Formal.

(09)Professora: O que levou você a identificar esse nível?

(10)Francisco: Pela escolha do vocabulário, pelas concordâncias...

(11)Paulo: Também professora porque ele não escreveu esse texto para qualquer pessoa, assim... ele tinha
um público-alvo diferenciado.
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(12)Professora: Ok. Qual o meio de comunicação pelo qual esse texto foi veiculado, Roberto?

(13)Roberto: Rapaz! (rss da turma)

(14)Professora: Esse texto chegou até nós, aqui na nossa sala, por meio de quê?

(15)Paulo: O jornal.

(16)Professora: Sabendo que o texto foi publicado em um jornal, facilita entender o nível de linguagem. Por
que a linguagem utilizada por um texto publicado no jornal requer o nível formal, culto?

(17)Paulo: Porque as pessoas que leem jornais, geralmente, são pessoas que têm um conhecimento da
norma culta, não são pessoas leigas, são pessoas que conhecem os recursos linguísticos que deixam um texto
mais bem escrito.

(18)Diogo: Eu acho assim que é porque é um meio de comunicação que nos possibilita leituras para nos
ajudar a escrever coerentemente, nós, leitores recorremos a ele como fonte de formação e informação.

(19)Professora: Ok, perfeito, as respostas de vocês. Quando recorremos a um texto de um jornal de uma
revista, temos um intuito de encontrar um texto bem escrito. Bem, ao escrever, ao falar, nós sempre temos
um objetivo, uma intenção, dependendo disso, nós utilizamos uma função da linguagem que seja condizente
com a nossa finalidade, então voltando ao texto, que função de linguagem prevalece nele?

(20)Fred: Metalinguística.

(21)Professora: Metalinguística, o que vocês acham da resposta dada por Fred?

Turma: (Manteve o silêncio)

(22)Professora: O que é metalinguagem?

(23)Isabel: Gostaríamos de saber, professora!

(24)Professora: A função metalinguística é utilizada quando a preocupação do locutor está voltada para o
próprio código utilizado, ou seja, nós utilizamos o código para explicar o próprio código. Entenderam?

(25)Isabel: Deixa ver se entendi, quer dizer que ao explicar o que é metalinguagem eu estou usando palavras
para explicar a própria palavra?

(26)Professora: Isso. Então o autor utilizou a metalinguagem?

(27)Fred: Professora, eu sei que tem uma função que se refere justamente à informação e eu sei que esse
texto que nós lemos é informativo.

(28)Professora: Tudo bem Fred, nas questões de interpretação textual o mais importante é conseguirmos
entender a informação que o locutor quer nos transmitir é fazer-se entender. Então se o texto é informativo,
a intenção do autor foi ser objetivo, usar uma linguagem clara, sem ambiguidades. Portanto, nós temos a
função referencial ou informativa, vejam que o próprio nome já é autoexplicativo. E qual a função
sociocomunicativa dessa função de linguagem?

(29)Diana: Fazer referência.

(30)Isabel: Informar algo para o leitor, como no caso do texto, ele informa sobre a relevância que a terra tem
hoje quando se trata das questões ambientais.

(31)Professora: Ok. Boa explanação.

O aluno no turno 02 demonstra não ter apreendido o assunto no decorrer das aulas, diante dessa reação, nós
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refletimos como esse contéudo foi vivenciado nas nossas práticas de leitura se numa visão comunicativa ou
instrumental, temos valorizado conceitos ou ações e argumentações na construção do conhecimento, ou
estamos dando primazia à racionalização da aprendizagem de diversos saberes em torno da disciplina em
busca de um resultado meramente científico.

Essa gama de questionamentos, nos leva a buscar na Teoria da Ação Comunicativa uma nova perspectiva de
ensino, na qual Habermas propõe uma prática balizada em ações horizontais, emancipatórias, no intuito da
formação de um cidadão crítico, capaz de fazer valer o seu conhecimento. Evidenciamos a necessidade de
uma reconstrução da ação pedagógica com foco na interação intersubjetiva, no diálogo entre os pares e que
conduza o autodesenvolvimento do educando numa visão de liberdade de ações contra manipulação e
qualquer forma de pedagogia tradicional.

O texto como instrumento de ensino pode mudar significativamente este quadro de uma pedagogia
mecanicista e instrumental para uma pedagogia comunicativa, uma vez que o texto conforme Geraldi (2006)
deve ser o centro de ensino de LP, ele objetiva ultrapassar, apesar dos limites da escola, a artificialidade
instituída na sala de aula quanto ao uso da linguagem e possibilitar, pelo uso não artificial da linguagem.
Dando continuidade à análise da temática, a questão foi respondida pelos alunos nos turnos 04, 05, 06 e 08,
percebemos que suas respostas vão surgindo de acordo com um nexo vocabular, os elementos
intralinguísticos, isso se confirma no turno 10. O aluno no turno 11 nos dá uma valiosa contribuição ao fazer
uma inferência do público-alvo-leitor desse texto, ele pressupõe que não seria qualquer leitor, mas alguém
que tivesse um domínio da linguagem formal, sua análise é interessante porque nos leva a acreditar que esse
aluno consegue fazer associação de elementos como variações linguísticas e extralinguísticas, importantes
para a interpretação textual. Geraldi (1997, p. 220) afirma: “A busca do já produzido não faz sentido quando
a reflexão é sonegada a quem aprende. Esta busca deve ser resultado de perguntas e reflexões e não de
mero conhecimento do conhecido.”

Como também não faria sentido para a nossa prática textual, uma vez que ela se fundamenta na ação
comunicativa, cujo propósito é a dialogicidade interativa mediada pela linguagem visando ao entendimento
mútuo. Nos turnos 12 a 19, surgiu questionamento acerca do veículo de comunicação que publicou o texto,
tal indagação foi vista como uma estratégia facilitadora para a compreensão tanto da função
sociocomunicativa do texto como para o nível de linguagem.

Eles mostraram que não estavam seguros da função da linguagem presente no texto, talvez tenha sido pela
forma como foi questionada, o que remeteria de imediato a uma denominação, reconhecemos que a pergunta
deveria ter sido feita de maneira mais contextualizada, já que estamos desenvolvendo um trabalho de cunho
dialógico.

Nos turnos 21 a 26, fizemos uma recapitulação interativa da função metalinguística, uma vez que o aluno do
turno 21 apontou essa função e surgiram indagações sobre ela. Segundo Geraldi (1997), isto significa dar
atenção ao fato de que a compreensão é uma forma de diálogo. É dar às contrapalavras do aluno, em sua
atividade responsiva, a atenção que a palavra merece. Frisamos para os alunos que mais importante do que a
nomenclatura é a capacidade de compreendermos e darmos sentido ao exposto em um texto seja escrito ou
oral, pois isso é o que nos proporcionará o desenvolvimento argumentativo e discursivo tanto dentro do
contexto escolar ou fora, pois se o que desenvolvemos no nosso cotidiano escolar não for posto em prática
fora dos muros escolares não há sentido.

Episódio 03 – discutindo a relação autor/leitor: investigamos se houve uma interação entre autor/leitor,
quais as impressões que essa leitura provocou no leitor, ou o que o acrescentaria ainda a esse texto.

(01)Professora: Vocês já sabem que um texto depois de escrito ou falado se torna algo público, por mais que
queiramos que o que escrevemos seja só nosso, dificilmente conseguimos isso, ao escrever é bom se ater ao
fato de que temos que estabelecer uma interação com o leitor. Com base nisso, qual a sua opinião sobre o
texto, Paulo?
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(02) Paulo: O texto é bem abrangente, ele fala de forma indireta sobre os problemas que podemos enfrentar
futuramente se o Brasil não investir mais em produção de alimentos, ele mostra essa preocupação se fizer
reserva, ou seja, de conciliar a produção agropecuária e

áreas de preservação, e também, professora, eu penso que aí entra uma questão política é...

preciso que ela dê prioridade a essas questões.

(03)Professora: Muito bem, Paulo. Você, Saulo?

(04) Saulo: Ele fala da questão de que nós temos aqui áreas ocupadas com agriculturas e plantas anuais que
ocupam áreas menores do que as regiões não produtivas, quer dizer a gente tem menos volumes produtivos
do que não produtivos, ou seja, a agropecuária está subdividida em quantitativos de áreas inadequadas.

(05) Professora: Ok. Turma, turma! Vamos dar continuidade! Vejam que é importante o ponto levantado por
Saulo, ele destaca esse ponto muito relevante no texto que nós, hoje, temos mais terras desmatadas
não-produtivas do que reservas e produção. E qual a sua opinião sobre isso, o que você pensa a esse
respeito, Saulo?

(06) Saulo: Eu acho que já há uma discussão muito grande sobre isso, acho que o governo deveria incentivar
talvez ainda mais com é ... atividades concretas é... Com coisas práticas da vida das pessoas que sobrevivem
com a produção agropecuária, porque aí elas iam perceber a mudança e ia sair dessa situação. Há pessoas
que desmatam para fazer carvão, e não fazem isso porque querem desmatar, mas por necessidade e falta de
informação, não tem outra forma de ganhar dinheiro tá entendendo?
Tenho experiência própria é o caso da minha

família que desmatava para fazer carvão, e, a gente fazia isso não era de propósito para destruir e desmatar,
mas era para sobreviver e a gente não tinha informação para buscar outros meios e ainda mais que a outra
saída era trabalhar no corte de cana, mas corte de cana só dar no verão, então a gente não tinha opção. Hoje
não, a gente já tem essa consciência, na nossa propriedade, nós temos, hoje, cinco metros de terra cheia de
pés de pau (sic.). Porque hoje, nós já temos mais informações e consciência. Eu acho que... Deveriam vir
mais informação do governo, é... Projetos de incentivo para a produção agropecuária, para dar mais
oportunidade, quer dizer já temos hoje o incentivo para a agricultura familiar visando quem não tem terra?
Quem não é pequeno produtor?
O que fazer?

(07)Professora: Muito bem Saulo, excelente o seu relato, aí a gente percebe a importância da informação, de
um trabalho conjunto. Sabemos que o Código Florestal exige que se preserve um percentual de acordo com a
região, mas aí, os pequenos produtores, ou uma boa parte desconhece esse código, não há uma fiscalização,
então, os pontos levantados por Saulo é... Mas vamos ouvir você, Mauro, que estamos percebendo que isso
também o inquietou.

(08)Mauro: Bem, como Saulo falou, ainda tem a questão do abandono da terra, ou seja, no momento em que
os agricultores percebem que a terra está cansada, não está produtiva, eles vão desmatar uma nova área e,
assim sucessivamente, então eu acho que como o autor fala do uso da terra, ele deveria ter trazido também
essa discussão voltada para mostrar meios de reutilização dessa terra.

(09)Professora: Agora a questão é, o autor consegue fazer uma interlocução com o leitor?

(10)João: Sim, professora, a linguagem dele é bem clara, informações bem consistentes.

(11)Rômulo: E outro ponto é porque como é um texto que tem relação com o nosso curso também eu acho
que facilita essa interação.

(12) Professora: Vocês conseguem fazer uma associação deste texto com alguma disciplina de vocês?
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(13)Diana: Sim, professora, no Ensino Profissionalizante podemos relacionar com a disciplina de Agricultura,
porque lá a gente vê alguns aspectos sobre a produção e o uso da terra, a gente vê sobre zoneamento que aí
no texto também se refere a isso.

(14)Mauro: Também podemos fazer associação com... Biologia e Geografia quando se trata da questão
ambiental.

(15)Professora: Ok, então é como disse Saulo “esse texto é nosso primo”. Ler é estar interligado com outras
áreas do conhecimento, é importante que vocês sejam atentos a isso.

Nesse episódio, conseguimos ter uma visão muito positiva da competência interpretativa e argumentativa dos
nossos educandos, dos seus posicionamentos frente a problemas sócio-político-culturais, eles fizeram uma
associação da leitura com o seu mundo, demonstrando de forma responsiva uma consciência crítica dos fatos,
bem como mostrando possíveis sugestões. Essa maturidade na argumentação fica evidente nos turnos 02, 04
e 06, eles não entram em confronto, mas se complementam, reforçando o argumento do outro. Entendemos
que saber argumentar é integrar-se ao pensamento do outro, a fim de obter a nossa meta, mas de maneira
construtiva e ética para chegarmos a um entendimento mútuo.

Consideremos salutar enfatizar a participação de Saulo (turno 06), ele faz uso da sua argumentação para
retratar fato muito concreto da sua vida cotidiana, sente a necessidade de as pessoas receberem mais
informações para que o meio ambiente não sofra grandes impactos. No turno 08, o aluno apresenta mais um
argumento que vem contemplar o ponto de vista do colega e apresenta mais um ponto que deveria ter sido
discutido no texto, a questão de mais informações aos agricultores sobre a reutilização da terra.

O ensino de Língua Portuguesa ancorada na Teoria da Ação Comunicativa, permite que o educando seja capaz
de exteriorizar suas impressões de maneira engajada e não apenas respondendo a questões preestabelecidas.
Nos turnos 10 e 11, os alunos declaram que a linguagem do texto é precisa, isso contribuiu para uma melhor
intelecção e interlocução, outro fator é a questão de o texto ser famliar ao curso. Os participantes, nos turnos
13 e 14, reconhecem que este texto faz um nexo com outras disciplinas e veem esse ponto como recurso
facilitador para a compreensão.

Considerações finais

O texto trabalhado nessa dimensão dialógica da racionalidade comunicativa favorece a construção dos
saberes por meio de uma rede de interações sociais, elevando a consciência crítica, argumentativa e reflexiva
do aluno, uma vez que ele está confrontando os diversos pontos de vista podendo assim aceitar ou revidar. O
resultado obtido pela investigação afirma a necessidade de o ensino de Língua Portuguesa fazer uso de uma
prática interativa, flexível, reconhecendo o potencial argumentativo de cada indivíduo para que assim conduza
o processo de ensino/aprendizagem.

A leitura interativa ampliou a competência discursiva dos alunos, bem como os remeteu a alguns conteúdos
linguísticos que já tinham esquecidos. Vale salientar que houve alguns obstáculos durante a prática, o que
levou professor e aluno a assumirem uma posição tradicional para que o processo tivesse continuidade, mas
isso não foi uma constante, quando tal reação aflorava, entendíamos que isso era reflexo da formação
cartesiana dos integrantes, como também sabemos que mudanças levam tempo para adaptação.
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