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RESUMO: O presente trabalho visa analisar o ensino de língua portuguesa por meio da disciplina Estágio
Supervisionado II, da Universidade Federal de Sergipe, em escolas da Educação Básica do Estado de
Sergipe, Colégio Estadual Professor Joaquim Vieira Sobral e Escola Municipal Professora Aurelina de Melo
Sobral. Pretende-se relatar o ensino da língua materna através de gêneros textuais como fator relevante
para um bom desenvolvimento de leitura, compreensão e produção textual. Para isso, falaremos sobre a
educação brasileira, o gênero textual, as habilidades de leitura e escrita, sendo que todos estes tópicos
estarão correlacionados com o ensino da língua vernácula, tomando como principais referenciais teóricos
Irandé Antunes (2003), Geraldi (2001), Ribeiro (2010) e os pressupostos contidos nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (1997/1998).
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ABSTRACT: This paper aims to analyze the teaching of the Portuguese language through discipline
Supervised Internship II, Federal University of Sergipe, in schools of Basic Education of the State of
Sergipe State College professor Joaquim Vieira Sobral and Municipal School Professor Aurelina Sobral de
Melo . It is intended to report the mother tongue teaching through genres as a relevant factor for a
successful development of reading comprehension and text production. For this, we&39;ll talk about
Brazilian education, the genre, the skills of reading and writing, and all of these topics will be correlated
with the teaching of the vernacular, taking as main theoretical Irandé Antunes (2003), Geraldi (2001),
Ribeiro (2010) and assumptions contained in the National Curriculum (1997/1998).
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho foi desenvolvido durante o curso da disciplina Estágio Supervisionado II, da
Universidade Federal de Sergipe, ministrada pelo Msc. Denson André Pereira da Silva Sobral, no período
2011.2, tendo como estagiários os discentes Erisvaldo Silva Santos e Rebeca Carneiro Batista, em escolas
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da Educação Básica do Estado de Sergipe, Colégio Estadual Professor Joaquim Vieira Sobral e Escola
Municipal Professora Aurelina de Melo Sobral. As aulas foram ministradas nos turnos e séries,
respectivamente, noturno e EJA, e vespertino e 9º ano.

Em decorrência do atual ensino de língua materna encontrado em nosso país, buscou-se aplicar
mecanismos e métodos de ensino que desenvolvam uma maior e efetiva aprendizagem para com os
educandos, evitando focar, tão somente, os métodos tradicionais de ensino (baseados na gramática e
norma padrão). Nesse tocante, foram desenvolvidas aulas centradas na aplicabilidade dos gêneros
textuais, valorizando a gramática internalizada e o cotidiano no qual se encontram os discentes,
prestigiando a comunicabilidade, os aspectos da língua e a interação entre os conhecimentos dos
alunos-sujeitos envolvidos.

Desta forma, realizamos um trabalho de leitura, interpretação e escrita (produção textual) em que os
alunos participaram efetivamente e interativamente, associando conteúdo escolar e vivência, baseando-se
numa temática em torno da aplicabilidade de “comportamentos leitores” e “comportamentos escritores”,
tidos como o norte para um desenvolvimento intelectual e domínio dos aspectos da língua, consoante com
sua experiência já apreendida.

Nesse tocante, tomamos como referencial teórico os estudos e trabalhos de vários autores da área do
ensino de línguas, metodologia e educação como, especificamente, Irandé Antunes (2003), Wanderley
Geraldi (2001) e Ribeiro (2010), além dos pressupostos contidos nos PCNs (1997/1998), Parâmetros
Curriculares Nacionais, focalizando tais pesquisas nas aulas ministradas, expostas neste artigo, além da
valorização dos comportamentos de leitura e escrita.

O tema será abordado de forma progressiva, ressaltando, inicialmente, considerações referentes à
educação em nosso país e como se encontra o ensino de língua portuguesa. Sequencialmente, tem-se uma
abordagem da aplicação dos gêneros textuais em sala de aula e sua relação com o ensino de língua
materna, exemplificando a partir da experiência obtida durante o referido estágio. O ponto central deste
trabalho esboça o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita como estratégias pertinentes e
facilitadoras ao processo de ensino e aprendizagem, perceptível e exemplificado durante as aulas
ministradas pelos estagiários. Por último, são feitas algumas reflexões observadas durante o percurso do
estágio e conclusões sobre a relação existente entre o ensino tradicional e as novas metodologias
vigentes.

1. A EDUCAÇÃO BRASILEIRA E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

O ensino de Língua Portuguesa está defasado dentro da política educacional brasileira. É visto em sala de
aula um ensino desvinculado da realidade dos educandos, em que o professor, muitas vezes, transmite
apenas o que contempla o livro didático e as normas gramaticais, desconsiderando os demais aspectos
linguísticos que envolvem a comunidade e a vivência a qual o discente está inserido.

Nesse contexto, a consequência é uma constante inaptidão pelo estudo e abandono da sala de aula, ou
seja, o aluno sente-se desmotivado a interagir nas aulas, pois o foco não é um mecanismo de ensino
objetivando seu desenvolvimento intelectual, mas pensando em estratégias teóricas e hipotéticas,
desenvolvidas pelos sistemas de ensino.

Corroborando com isso, Geraldi (2001) afirma que o sistema educacional, como mantenedor ou
modificador da apropriação dos discursos na sociedade, age dessa maneira, por exemplo: as atividades
desenvolvidas com base numa gramática que exclui a fala trazem como resultado o aumento do silêncio e
assim se consagra o preconceito impossibilitando o aluno de falar em outras variedades. Ratificando tal
pressuposto, Antunes (2003) diz que

o aluno se vê frustrado [...] e, quase sempre, “deixa” a escola com a quase
inabalável certeza de que é incapaz, de que é linguisticamente deficiente, inferior,
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não podendo, portanto, tomar a palavra ou ter voz para fazer valer seus direitos,
para participar ativa e criticamente daquilo que acontece à sua volta, ficando à
margem do entendimento e das decisões de construção da sociedade. (ANTUNES,
2003, p. 37)

A partir disso, faz-se necessário buscar novas metodologias e técnicas de ensino, principalmente aos do
ensino fundamental, pois é nesse nível que se forma a base do processo educativo de um indivíduo, além
de ser o mais desfavorecido nas questões relativas ao ensino-aprendizagem da língua materna. Nesse
sentido, Geraldi (2001) nos apresenta três modos de conceber a linguagem, são eles: como expressão do
pensamento, como instrumento de comunicação e como forma de interação.

Diante desse contexto, uma forma de abarcar e dinamizar o ensino da língua portuguesa, para obter a
efetiva participação do alunado, considerando os referidos aspectos da linguagem, é introduzindo e
fazendo-se cumprir os pressupostos contidos nos PCNs, isto é, desenvolver metodologias que abranjam os
gêneros textuais, disseminar a aptidão pela leitura e escrita, valorizando, assim, os aspectos imbricados.
Dessa forma, os PCNs propõem que a escola se ocupe em ajudar o aluno a expandir o uso da linguagem
em instâncias privadas e públicas, de modo a garantir-lhe a plena participação social, tornando cada aluno
“capaz de interpretar diferentes textos que circulam socialmente, de assumir a palavra e, como cidadão,
de produzir textos eficazes nas mais variadas situações”(PCNs,1998, p. 23).

2. OS GÊNEROS TEXTUAIS E O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA

O gênero textual é concebido como uma forma de expressão e comunicação social estabelecida entre
indivíduos a fim de manter um diálogo interacional e que apresente determinado conteúdo e
características. De acordo com Marcuschi (2005) “caracterizam-se muito mais por suas funções
comunicativas, cognitivas do que por suas peculiaridades estruturais [...] são os textos que encontramos
em nossa vida diária e que apresentam algumas propriedades funcionais e organizacionais características,
concretamente realizadas”.

Assim, ao interagirem oralmente ou por escrito no contexto escolar, os alunos precisam entender como a
forma da língua, ou seja, a estrutura formal e as sequências linguísticas que compõem os vários gêneros
textuais fornecem recursos para apresentar a informação e interagir com os outros. Isso pode ser visto ao
se trabalhar, em sala de aula, com variados gêneros de textos que abrangem o cotidiano dos educandos,
contribuindo para sua vivência e o ensino-aprendizagem.

Nesse sentido, Antunes (2003) afirma que é necessário deixar claro aos alunos que eles precisam se
colocar em cada situação sócio-interativa de fala ou escrita, empregando o vocabulário adequado ao
contexto. Dessa forma, uma estratégia defendida pela autora é a valorização da oralidade do educando,
desenvolvendo-se a partir do trabalho com um gênero textual ou discursivo, fazendo-se uma sequência
didática para que tanto o aluno quanto o professor se apropriem das condições de produção e de uso do
gênero, trazendo para a turma quatro momentos importantes do trabalho com a língua: oralidade, leitura,
escrita e reescrita.

A título de referência, tem-se o trabalho desenvolvido na disciplina de Estágio Supervisionado de Língua
Portuguesa II, da Universidade Federal de Sergipe, ministrada pelo Denson André Pereira da Silva Sobral,
realizado pelos discentes Erisvaldo Silva e Rebeca Carneiro ao lecionarem a partir da inserção, em sala de
aula, dos gêneros textuais: notícia jornalística, canção, gibi, poema e conto, focalizando os aspectos da
leitura e escrita, compreensão e interação sociocomunicativa dentro do contexto escolar. Dinamizando,
assim, o ensino-aprendizagem dos alunos a partir da interação com seu cotidiano, expresso pelos textos
orais e escritos esboçados.

Bakhtin (2006, p. 261), afirma que “o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e
escritos) [...] que refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo”, isto é, o que
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se torna válido é a forma de expressão e construção semântica do gênero, independentemente do
meio/forma em que seja concebido. Dessa forma, foi perceptível, no referido estágio, que o ensino ao qual
os alunos estavam submetidos, no caso tradicional, não segue tal concepção, utilizando o texto como
pretexto, tendo por finalidade somente o ensino da gramática, desvalorizando outros aspectos/formas de
usos da língua que contribuem para a aprendizagem do aluno.

Geraldi (2001) explica que a análise linguística fica reduzida ao trabalho com as questões gramaticais do
texto. Assim, o procedimento dos professores é o de analisar orações soltas, sem ligação contextual, uma
vez que o texto era só um pretexto para o exercício gramatical, sendo, ainda, muito repetido.

Portanto, o ensino voltado, tão somente, aos aspectos tradicionais, ou seja, baseado na gramática
normativa, elimina a participação significativa dos alunos atrelada ao contexto sociocultural inserido, não
dando ênfase ao ensino direcionado as competências linguísticas de leitura e produção de texto.

3. LEITURA E ESCRITA COMO HABILIDADES DE ENSINO

Um mecanismo de ensino que se torna eficiente para o processo de ensino-aprendizagem, aplicado
durante o referido estágio, são os “comportamentos leitores e escritores”, expressão da estudiosa e
educadora argentina Délia Lerner (apud Ribeiro, 2010).

Em se tratando dos comportamentos leitores, a estudiosa afirma que corresponde aos aspectos de
favorecimento do trabalho com a leitura. Com isso, nota-se, na leitura e interpretação dos gêneros
trabalhados em sala de aula, durante o estágio, a presença de alguns pontos construídos a partir de
interações realizadas com os discentes, tais como:

• Comentários acerca dos textos lidos pelo professor ou pelo próprio aluno;
• Compartilhamento da leitura entre colegas, refletindo o enredo exposto;
• Leitura a partir de uma modalidade exploratória, pausada e cuidadosa, atentando para os aspectos

linguísticos e semânticos atrelados ao texto;
• Releitura dos textos, em caso de não entendimento;
• Debates, opiniões, interpretações individuais e coletivas sobre o assunto abordado, análise

semântica;
• Intertextualidade.

No que tange aos comportamentos escritores, Lerner (apud Ribeiro, 2010, p. 30) caracteriza-os como
produções de texto em que aparecem o “planejar, textualizar e revisar mais de uma vez”. Tais
comportamentos foram desenvolvidos no percurso do estágio, com os alunos das escolas e turmas citadas,
observando-se uma sequência de resultados insatisfatórios obtidos por meio dos aspectos e atividades
com os gêneros. A exemplo: solicitando-se uma produção de poema com termos frequentes na oralidade,
os alunos sentiram dificuldades, inicialmente, para planejar o que será escrito, e tal dificuldade
estendeu-se à escrita do texto propriamente dito, apresentando incoerência, desarticulação entre as
palavras, ambiguidades, falta de concordância verbal e nominal, inadequações da pontuação e ortografia,
etc., sem ao menos demonstrarem o interesse em revisar os textos, para adequá-los à norma culta.

Percebe-se que um dos fatores para esse resultado decorre do tempo limitado durante o estágio
supervisionado, para que tal habilidade (comportamento escritor) fosse desenvolvida minuciosamente,
efetiva no contexto escolar. Outra interferência, parte do método tradicional de ensino aos quais os alunos
estão submetidos, obstruindo a presença de novas metodologias de ensino-aprendizagem interligadas ao
seu cotidiano e à escola. Com isso, o que é previsto, de forma pertinente, nos PCNs (1997) não se
concretiza plenamente, mas parcialmente, isto é, uma proposta em que organiza os conteúdos pelo eixo
USO => REFLEXÃO, direcionando o ensino a três práticas: no USO => prática de escuta e de leitura de
textos; e na REFLEXÃO => prática de produção de textos orais e escritos; prática de análise lingüística. A
partir da completude desse trabalho,
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O aluno deve ser capaz de refletir sobre os fatos da língua em situações reais de
comunicação, ou seja, ele deve usar os conhecimentos adquiridos por meio da
prática de análise lingüística para expandir sua capacidade de monitoração das
possibilidades de uso da linguagem, ampliando a capacidade de análise crítica.
(MARTINS, 2004, p. 41).

Assim, é notável que o desenvolvimento dessas metodologias, centradas no ensino através dos gêneros
textuais, fortalece a formação do educando por meio do trabalho dos comportamentos de leitura e escrita:

Ler e escrever bem são, portanto, o verdadeiro alvo de nossa prática pedagógica,
ao explorar os gêneros textuais. Qualificar tais processos, tendo os alunos como
sujeitos, é o grande desafio ao se escolher trabalhar a relação entre o uso eficaz
dos gêneros textuais e a inserção nas práticas sociais mediadas pela leitura e pela
escrita. (RIBEIRO, 2010, p. 30)

Destarte, percebe-se que trabalhar os aspectos teórico-práticos das habilidades de leitura e escrita
(produção textual) a partir dos gêneros textuais aprimora comprovadamente o desenvolvimento nesse
campo de ensino-aprendizagem. Nesse tocante,

Para que haja um melhor aproveitamento do trabalho com o texto, é preciso que
fique claro ao professor e ao aluno que deve haver planejamento – escrita –
reescrita. Estes três passos devem ser rotina na sala de aula, consequentemente
o trabalho com o sentido, coerência e relevância, já estará contemplado nesse
processo. O aluno precisa saber por que está escrevendo, quem irá ler seu texto,
para que haja a interação e função social de sua escrita e para que esses
procedimentos sejam mais dinâmicos é recomendável o uso dos diversos gêneros
textuais. (ANTUNES, 2003, p. 53)

4. REFLEXÕES ACERCA DO ENSINO-APRENDIZAGEM DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO

Com relação à participação dos alunos, para com o desenvolvimento das atividades, nota-se alguns
aspectos que merecem destaque: inicialmente, é visto dificuldades na escrita e apreensão do conteúdo
transmitido, “estranhamento” no que se refere ao novo modelo de ensino. Após a aplicação dos
pressupostos acerca dos gêneros textuais e valorização dos pré-conhecimentos é perceptível melhores
condições intelectuais de aprendizagem, além de uma adaptação a metodologia exposta.

Uma das principais dificuldades discentes relaciona-se quanto à escrita, em que a organização textual se
mostra desestruturada, sendo ratificada através do não domínio e gosto pela leitura, prejudicando,
consequentemente, a produção e a interpretação dos textos. Comprova-se quando é transmitida
determinada atividade de ensino e muitas vezes os alunos não conseguem assimilar as explicações,
mesmo com várias explanações. Isso ocorre pelo fato de que “a compreensão deturpada que se tem da
gramática da língua e de seu estudo tem funcionado como um imenso entrave à ampliação da
competência dos alunos para a fala, a escuta, a leitura e a escrita de textos adequados e relevantes”.
(ANTUNES, 2003, p. 30).

Além dessa defasagem, encontrada na leitura e na escrita, outro fator interfere diretamente na
participação do aluno: a inovação e a forma em que é trabalhado o conteúdo da disciplina, uma vez que é
deixada de lado a padronização rigorosa de uma metodologia baseada em abranger somente os aspectos
gramaticais e normativos, e vem trazer um universo repleto de aspectos voltados para sua realidade,
abordando sua língua, sua cultura, ou seja, valorizando a gramática internalizada e os diversos textos de
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circulação social para, assim, englobar os aspectos cultos da língua.

Contudo, a partir de um estudo dinamizado por intermédio de novas metodologias, mostrando ao aluno a
relevância dos conteúdos para sua vida pessoal e profissional, pode-se aumentar cada vez mais o domínio
intelectual/educacional, estimulando o interesse do aluno para com a disciplina, a aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da inserção dessa nova metodologia de ensino, pode-se afirmar que o desenvolvimento das
atividades submeteu o aluno ao mundo da leitura, interpretação, oralidade e, principalmente, da produção
textual, abarcando sua realidade educacional e social, tendo como objetivo o aprimoramento intelectual a
partir de seus conhecimentos internalizados e cotidianos. Nesse contexto, Irandé Antunes (2003) afirma
que as propostas de leitura e escrita ganham cada vez mais espaço e que estas devem centrar-se
impreterivelmente nas funções comunicativas e na diversidade dos contextos culturais.

Dessa forma, após o desenvolvimento do estágio, baseando-se no trabalho com os gêneros textuais de
forma interativa, participativa, compreensiva e dinâmica, nota-se a ascensão de um eficaz interesse,
participação e adaptação dos alunos à metodologia e, sobretudo, colaboração nas aulas, melhorando seus
rendimentos no que tange aos mecanismos da leitura e interpretação, aspectos pertinentes à superação
das dificuldades e aperfeiçoamento dos domínios nas produções textuais.

Logo, é perceptível que os resultados alcançados são plausíveis em relação a adotar diversificadas e
dinâmicas formas de atividades por intermédio dos gêneros textuais, como fator essencial, desenvolvendo
os comportamentos de leitura e escrita, ao invés de se fazer uso tão somente do livro didático e da
gramática normativa, isoladamente, como suporte para o ensino. Vale ressaltar que essa nova concepção
metodológica de ensino já se faz presente nos PCNs (1998), sendo descrita como estratégia eficaz no que
tange ao ensino e aprendizagem, orientando os professores a inserí-la como uma nova abordagem
relevante a tal processo. Contudo, salienta-se

Que o aluno amplie o domínio ativo do discurso nas diversas situações
comunicativas, sobretudo nas instâncias públicas de uso da linguagem, de modo
a possibilitar sua inserção efetiva no mundo da escrita, ampliando suas
possibilidades de participação social no exercício da cidadania. (PCN, 1998, p.18)

Portanto, é relevante citar que o trabalho com os Gêneros Textuais norteia o desenvolvimento das
capacidades de leitura, escrita e interpretação de textos para com os discentes do Ensino Fundamental e
Médio da Educação Básica, além, de exercer o papel do trabalho com a língua em uma visão funcional,
ou seja, o uso e a vivência do falante, e uma visão interacional, isto é, aprimorar as relações de contato
com o outro, com o coletivo, compartilhando, dessa forma, as dificuldades e as aprendizagens, a partir da
contextualização do mundo o qual estão inseridos.
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