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RESUMO 

 

Há muito tempo, a leitura e a compreensão de textos de forma proficiente vêm se 

configurando como um desafio e uma das principais finalidades nas aulas de língua 

portuguesa. Por isso, muitos estudos têm sido realizados com o fito de auxiliarem os 

alunos a alcançarem ou adquirirem habilidades que possam torná-los leitores 

competentes e conscientes de sua função social. Esta pesquisa tem como objetivo 

intervir, por meio de atividades em sala de aula, para que o trabalho com habilidades 

de leitura contribua para a compreensão de gêneros argumentativos, mais 

especificamente do artigo de opinião. Os pressupostos teóricos utilizados 

fundamentam-se, principalmente, nos estudos de Koch (1997), Koch e Elias (2006, 

2011); Marcuschi (2008), Kleiman (2004) sobre leitura e construção de sentidos; 

Carvalho e FerrareziJr.(2017), Carvalho (2018); Koch e Elias (2011) e Marcuschi 

(2008) acerca das habilidades de leitura; Casseb-Galvão e Duarte (2018) para 

considerações sobre o artigo de opinião. Além disso, foram consultados documentos 

oficiais, como PCN, PDE e BNCC – Brasil (1998, 2008, 2017). Nossa pesquisa traz a 

pesquisa-ação como metodologia tendo em vista que o caráter interventivo 

proporciona maior interação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados. Essa 

intervenção, que foi realizada em etapas, com duração de 16 horas/aula, teve como 

sujeitos alunos do 9º ano do ensino fundamental de uma escola pública estadual do 

Ceará. Utilizamos para nosso intento artigos de opinião para o trabalho com leitura e 

construção de sentidos. Após a intervenção, constatamos que houve melhora 

significativa na proficiência leitora dos estudantes, principalmente com as 

habilidades leitoras escolhidas para as atividades. Ademais, percebemos um 

aumento qualitativo do pensamento crítico dos discentes participantes dessa 

pesquisa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Sentidos. Habilidades de Leitura. Artigo de Opinião. 
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ABSTRACT 

 

For a long time, proficient reading and text comprehension have represented a 

challenge and, also, one of the main goals in Portuguese language classes. Hence, 

many studies have been performed in order to help the students reach or acquire 

skills which may enable them to be competent readers and also people who are 

aware of their social role. This work aims to intervene, through classroom activities, 

to make the work with reading skills contribute to the understanding of the 

argumentative genres, especially, opinion articles. The underlying theoretical 

foundations are, mainly, the studies of Koch (1997), Koch and Elias (2006, 2011); 

Marcuschi (2008), Kleiman (2004) about reading and meaning construction; Solé 

(2003) about reading strategies; Carvalho and Ferrarezi Jr.(2017), Carvalho (2018); 

Koch and Elias (2011) and Marcuschi (2008) about reading skills; Casseb-Galvão 

and Duarte (2018) for considerations about opinion article. Besides, official 

documents were analyzed, such as PCN, PDE and BNCC – Brazil (1998, 2008, 

2017). Our study uses action-research methodology, becauseitsintervening nature 

promotes a greater interaction between the researcher and the subjects who were 

studied. This intervention, performed through stages, lasted 16 hours and targeted 

ninth graders from a public state-run school of Ceara. In order to reach our goal, we 

used opinion articles to approach reading and meaning construction. After the 

intervention, we conclude that there was a significant improvement of students’ 

reading proficiency, mainly the reading skills chosen for the activities. Furthermore, 

we noticed a qualitative increase of the critical thought of the students who 

participated in this study. 

 

 

KEYWORDS: Reading. Meanings. Reading Skills. Opinion Articles. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ato de ler é, em nosso cotidiano, uma das ações que podemos considerar 

como uma das mais fundamentais que devem ser desenvolvidas pelos seres 

humanos. Podemos afirmar que é a partir dela que as pessoas podem passar a 

compreender a realidade em que estão inseridas para, assim, chegarem a 

importantes constatações sobre o seu mundo e os elementos que o compõem. 

Conforme Paulo Freire (1988), “a leitura do mundo precede a leitura da 

palavra”. Com essa afirmação, o autor revela que a experiência do aluno com o 

mundo em que está inserido é importante para a compreensão geral do indivíduo, 

visto que isso vai além da decodificação das letras. 

Todavia, é na escola que a leitura sistematizada começa a acontecer. O 

estudante traz para o ambiente escolar o seu conhecimento de mundo para atrelá-lo 

ao conhecimento que passará a adquirir a partir do processo de escolarização. 

Essas leituras (que ocorrem dentro e fora da escola) estarão em constante contato e 

contribuirão fundamentalmente para a formação do indivíduo.  

Conforme Marcuschi (1985: 3), “leitura é um processo de seleção que se dá 

como um jogo, com avanços para predições, recuos para correções, não se faz 

linearmente, progride em pequenos blocos ou fatias e não produz compreensões 

definitivas.” 

Dessa maneira, essas leituras serão importantes não só para as aulas de 

língua materna, mas também para todas as outras áreas do conhecimento, pois 

nelas os aprendizes também precisarão ler, compreender, interpretar e construir 

sentidos. É preciso ressaltar que todo o conhecimento adquirido por meio da leitura 

irá contribuir para a formação de um sujeito crítico e consciente de sua função 

social. 

Em nosso contexto atual, a formação de leitores proficientes, os quais 

consigam utilizar eficientemente diversos textos, configura-se como um desafio 

constante para os professores de Língua Portuguesa. Em nosso país, quando nos 

referimos ao nível de leitura verificado pelos diversos tipos de avaliação, como 
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PISA1– Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, Prova Brasil, entre 

outros, nas últimas décadas, percebemos que este ocupa uma posição bem inferior 

a outros países que participam de avaliações nas quais são analisadas diversas 

habilidades de leitura.  

Devido a essa situação crítica, entendemos haver a necessidade de 

intervenção no processo de compreensão leitora de nossos alunos, de forma que a 

construção dos sentidos de diversos textos possa ser alcançada exitosamente. 

Em nosso trabalho, a proposta é que seja utilizado o gênero textual artigo de 

opinião, para tal propósito, tendo em vista que uma leitura proficiente desse gênero 

irá contribuir no sentido de que o aluno tenha ferramentas para, posteriormente, vir a 

produzir textos que dele exijam o uso de construções argumentativas e, também, 

exercer papel de cidadão que consegue articular opiniões autônomas e argumentos 

coerentes. 

Para atingir nosso intento, os pressupostos teóricos utilizados fundamentam-

se, principalmente, nos estudos de Koch (1997), Koch e Elias (2006, 2011); 

Marcuschi (2008), Kleiman (2004) sobre leitura e construção de sentidos; Solé 

(2003) sobre as estratégias de leitura; Carvalho e Ferrarezi Jr.(2017), Carvalho 

(2018); Koch e Elias (2011) e Marcuschi (2008) acerca das habilidades de leitura; 

Casseb-Galvão e Duarte (2018) para considerações sobre o artigo de opinião.Há, ao 

longo da pesquisa, a contribuição de outros teóricos que versam sobre a temática 

em questão. Outrossim, foram consultados documentos oficiais, como PCN, PDE e 

BNCC – Brasil (1998, 2008, 2017). 

Nosso objetivo nesse trabalho de pesquisa foi intervir no processo de 

construção de sentidos dos sujeitos, por meio de atividades que utilizassem 

habilidades de leitura, as quais contribuíssem para a melhoria da proficiência leitora , 

para que eles pudessem aprimorar a compreensão dos textos que leem. Os sujeitos 

da nossa pesquisa interventiva são 24 alunos de 9º ano do ensino fundamental, de 

uma escola pública estadual, localizada em um bairro periférico na cidade de 

                                                           
1A cada três anos, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) 
aplica o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa). O exame internacional permite 
que os países participantes saibam como está o seu sistema educacional e fornece dados para 
saber o que é possível fazer para melhorar. 
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Fortaleza, no estado do Ceará. Para tanto, utilizamos em nossa pesquisa o método 

quali-quantitativo, ou seja, uma pesquisa-ação. 

Este trabalho dissertativo está organizado em três capítulos. No primeiro, 

abordaremos aspectos teóricos relacionados à leitura e à compreensão de textos. 

Inicialmente, apresentaremos alguns estudos da Linguística Textual que 

colaboraram para o aperfeiçoamento da prática de professores de Língua 

Portuguesa no que se refere à compreensão de textos e seu processamento. 

Acresça-se a isso uma abordagem de algumas concepções de leitura assim como 

de habilidades de leitura e seu uso como aparato que propicia a formação de um 

leitor proficiente, além da noção de gênero textual e peculiaridades do artigo de 

opinião. 

No segundo capítulo, apresentaremos a metodologia que será utilizada na 

intervenção assim como as ações que foram realizadas durante o processo 

interventivo juntamente com as atividades que foram usadas para auxiliar esse 

processo. 

Concluindo, no último capítulo, faremos uma exposição comparativa dos 

resultados e as considerações finais acerca do percurso dessa pesquisa. Ademais, 

será exposto se houve progresso após a ação interventiva. 
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1 LEITURA E COMPREENSÃO DE TEXTOS 
 
 

A leitura e a compreensão de textos de forma proficiente, há muito tempo, vêm 

sendo um dos principais objetivos nas aulas de língua materna. Muitas pesquisas 

têm sido feitas no intuito de levarem aos alunos a alcançarem ou adquirirem 

habilidades que possam torná-los leitores autônomos da grande variedade de textos 

que circundam o nosso cotidiano.  

Neste capítulo, abordaremos alguns estudos que colaboram para o 

aperfeiçoamento de nossa prática docente no que se refere à compreensão dos 

textos e seu processamento. Além disso, trataremos de estratégias de leitura assim 

como de seu processo de avaliação. 

 

1.1 Estudos sobre leitura e compreensão 

Os estudos contemporâneos sobre leitura e compreensão leitora apontam 

para o ato de ler como uma prática social, a qual insere o sujeito na sociedade e em 

contextos ligados à realidade sociocultural dele. Se temos estudantes que não 

conseguem ir além da superficialidade dos textos e, por isso, não conseguem 

resultados satisfatórios dentro e fora da escola, sentimos a carência de um ensino 

diferenciado, que utilize estratégias que possam levar o aluno à real compreensão 

dos textos que lê.  

Conforme Carvalho (2018:116), a leitura interpretativa tem a função de treinar 

a mente dos alunos para a compreensão do mundo e de suas razões, além de abrir 

horizontes que irá transformá-los em pessoas com opinião própria. 

Percebe-se, nos diversos contextos, que é inegável a importância que a 

leitura tem na sociedade, pois, para conseguirmos inserção social, a leitura e a 

escrita apresentam-se como condição essencial para atividades cotidianas que 

exigem do sujeito a existência da competência leitora. 

        Dessa forma, o ensino de leitura no Brasil tem gerado grandes preocupações 

devidas, principalmente, à pequena quantidade de leitores proficientes que vem 

sendo formada pela escola, comprovada, principalmente, pelos resultados 

insatisfatórios revelados por diversas avaliações externas. 
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              Essa é uma preocupação que vem tomando cada vez mais espaço nos 

estudos relacionados à língua, principalmente pela Linguística de texto, por isso 

faremos um breve panorama dessa ciência, a qual tem tido cada vez mais pesquisas 

ligadas à leitura dos textos e seu processo de compreensão. 

A Linguística Textual (LT) teve seu surgimento em meados dos anos 60 do 

século XX. Inicialmente, só se ocupava dos textos escritos e do processo de 

produção. Seus interesses e objetivos ampliaram-se muito nos anos 90. Os estudos 

mais atuais se ocupam tanto da produção como da compreensão de textos orais e 

escritos. 

       De acordo com Marcuschi (2008), a Linguística Textual (LT), tecnicamente, 

pode ser conceituada como o estudo das operações linguísticas, discursivas e 

cognitivas reguladoras e controladoras da produção, da construção e do 

processamento de textos escritos ou orais em contextos naturais de uso. Essa 

ciência parte do princípio de que, na língua, o funcionamento não pode se dar em 

unidades isoladas, como palavras ou frases soltas, mas sim por meio de unidades 

de sentido chamadas texto, seja ele oral ou escrito. 

      Pelo fato de o texto ativar estratégias, expectativas, conhecimentos linguísticos e 

não linguísticos, a LT assume importância decisiva no ensino de língua e na 

montagem de manuais que buscam estudar textos. Ela deve prestar um serviço 

fundamental na elaboração de exercícios de produção e compreensão de textos. 

(COSTA VAL, 2000) 

       Para Koch e Elias (2017, p. 19) 

Falar de texto é falar de sentido, ou melhor, de sentidos. Ainda mais 
quando levamos em conta que esse sentido é construído na relação 
que se estabelece entre o autor, o texto e o leitor. Isso significa dizer 
que, para essa atividade, concorre uma série de conhecimentos 
provenientes de uma intrincada relação envolvendo aqueles três 
elementos. (KOCH & ELIAS, 2017:19). 

 

A LT e seus pesquisadores entendem que é preciso que o processo de leitura 

seja norteado pelos professores e que esses necessitam ter conhecimento sobre 

esse processo e as estratégias que devam ser utilizadas para desenvolver as 

habilidades para a formação de leitores competentes. Para tanto, é mister 
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estabelecer uma concepção de leitura proveniente da concepção de sujeito, de 

língua, de texto e de sentido que se serão adotados. (KOCH & ELIAS, 2011). 

Feitas essas considerações sobre o papel da LT nas pesquisas relacionadas 

à leitura, é preciso enfatizar que existem diversas concepções que podem nos levar 

a diferentes formas de compreensão dos textos. 

      Marcuschi (2008) afirma que precisamos ter a língua como uma prática 

sociointerativa de base cognitiva, tendo em vista que a língua é um conjunto de 

práticas sociais e cognitivas historicamente situadas; ela compõe um sistema de 

práticas com o qual os falantes / ouvintes (escritores/leitores) agem e expressam 

suas intenções, direcionando suas ações de modo a adequá-las aos objetivos em 

cada circunstância. 

Percebemos, portanto, que as concepções de leitura dependem do 

entendimento que se tem sobre sujeito, língua, texto e sentido que sejam adotados. 

Koch (2002) propõe a existência de três concepções, que mudam de acordo com o 

foco assumido, e ficam assim distribuídas: 

Quadro 1: Concepções de leitura 

 

FOCO LÍNGUA SUJEITO  TEXTO LEITURA 

AUTOR Representação 

do 

pensamento 

Psicológico; 

individual 

Produto lógico 

do pensamento que 

deve ser captado  

pelo leitor 

Atividade de  

captação de ideias 

do autor 

TEXTO Estrutura; código; 

mero instrumento 

de comunicação 

Determinado 

pelo sistema 

Codificação de um 

Emissor a ser  

decodificado pelo  

leitor/ouvinte 

Linearidade do texto; 

exto; 

reconhecimento 

dos sentidos das  

palavras e das  

estruturas 

INTERAÇÃO 

AUTOR-TEXTO- 

Interacional ou 

dialógica 

Construtor 

social; 

Produto da  

Interação, do 

Atividade interativa; 

Que produz sentidos 
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LEITOR Construído  

Dialogicamente 

No texto 

Contexto sociocog- 

nitivo 

Fonte: elaborado pela autora, basedo nas concepções de Koch (2002) 

  

De acordo com o quadro, quando há uma leitura que tem como foco o autor 

do texto, tem-se, consequentemente, uma concepção de língua como representação 

do pensamento. Assim, tem-se um sujeito psicológico, “senhor absoluto de suas 

ações”, o qual produzirá um texto que será um produto lógico de seu pensamento, o 

qual deverá ser captado pelo leitor. Portanto, nessa concepção, teremos a leitura 

como uma simples atividade de captação de ideias do autor. 

 A concepção seguinte assume como foco o autor do texto, que adota a língua 

como algo uma estrutura, um código, considerado um mero instrumento de 

comunicação. Desse modo, temos um sujeito determinado pelo sistema. Aqui, o 

texto assume a codificação produzida por um emissora ser decodificado pelo 

leitor/ouvinte. A leitura apresenta um caráter de linearidade, pois o reconhecimento 

de sentidos será considerado apenas nas palavras e nas estruturas. 

 Já com a atenção na interação autor – texto – leitor, a língua é concebida 

como interacional ou dialógica. Logo, o sujeito é um construtor social, construindo 

sentidos dialogicamente no texto, o qual passa a ser um produto da interação, do 

contexto sociocognitivo. A atividade de leitura, conforme essa concepção, é 

interativa e possui uma complexa produção de sentidos. 

       Assim, é na linguagem e através dela que se constitui não só uma determinada 

organização da experiência do real, mas também determinados lugares para os 

interlocutores e demarcadas relações entre eles. (BATISTA, 1997). 

       Koch (1997, p. 21) reafirma essa visão de texto oriunda de uma concepção 

sociocognitiva-interacional de língua, a qual privilegia os sujeitos e seus 

conhecimentos em processos de interação em que  

O lugar mesmo de interação é o texto cujo sentido “não está lá”, mas 
é construído, considerando-se, para tanto, as “sinalizações” textuais 
dadas pelo autor e os conhecimentos do leitor, que, durante todo o 
processo de leitura, deve assumir uma atitude “responsiva ativa”. 
(KOCK, 1997:21) 
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        Portanto, fica explícita a visão de leitura enfatizada em nossa pesquisa, a qual é 

entendida como uma atividade que precisa produzir sentido, o que vai ao encontro 

do que é preconizado nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa2, os quais indicam que o ato de ler  

Trata-se de uma atividade que implica estratégias de seleção, 
antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível 
proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita controlar o 
que vai ser lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de 
compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto 
suposições feitas. (BRASIL, 1998, p. 69). 

 

                Dessa forma, percebemos que o texto não nos levará a uma simples 

atividade de captação de ideias do autor, por exemplo, é preciso que haja interação, 

que se considere as experiências e o conhecimento do leitor para que haja 

plenamente a compreensão do que foi lido. 

        Conforme Marcuschi (2008, p. 228), “ler é um ato de produção e apropriação de 

sentido que nunca é definitivo e completo.” Desse modo, é preciso entender que a 

leitura requer o uso de esquemas cognitivos, mas que não sejam únicos e 

individuais. Esse ato pressupõe conhecimentos partilhados, sociais, dialógicos para 

que possamos compreender o texto efetivamente. 

        A respeito da atividade de leitura, Kleiman (2004, p. 14) afirma que 

A concepção hoje predominante nos estudos nos estudos de leitura é 
a de leitura como prática social que, na linguística aplicada, é 
subsidiada teoricamente pelos estudos do letramento. Nessa 
perspectiva, os usos da leitura estão ligados à situação; são 
determinados pelas histórias dos participantes, pelas características 
da instituição em que se encontram, pelo grau de formalidade ou 
informalidade da situação, pelo objetivo da atividade de leitura, 
diferindo segundo o grupo social. Tudo isso realça a diferença e a 
multiplicidade dos discursos que envolvem e constituem os sujeitos e 
que determinam esses diferentes modos de ler. (KLEIMAN, 2004:14) 

 

        Sob essa ótica, percebemos que a leitura precisa de práticas que englobem um 

aspecto crítico e que estejam voltadas, principalmente para a sociointeratividade, 

                                                           
2Os Parâmetros Curriculares Nacionais — PCN — são referências para os Ensinos Fundamental e 
Médio de todo o país. O objetivo dos PCN é garantir a todas as crianças e jovens brasileiros, mesmo 
em locais com condições socioeconômicas desfavoráveis, o direito de usufruir do conjunto de 
conhecimentos reconhecidos como necessários para o exercício da cidadania. Não possuem caráter 
de obrigatoriedade e, portanto, pressupõe-se que serão adaptados às peculiaridades locais. 
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que contribuam decisivamente para um processo de real compreensão dos textos 

em geral. 

      A compreensão não é um simples ato de identificação de informações, tendo em 

vista que requer uma produção de sentidos colaborativa. Ela é uma construção de 

sentidos com base em atividades inferenciais. (Marcuschi, 2008). E é essa 

construção que precisa e deve ser resgatada pelos profissionais do ensino, saindo 

do ato de ler mecânico e sem propósito a fim de que o aluno-leitor possa ir além de 

si e do próprio texto com o fito de perceber os sentidos ali inerentes.  

       Segundo Koch & Elias (2011), ao considerarmos que a leitura precisa ser uma 

atividade que produza sentido, necessitaremos que que o leitor-aluno assuma um 

papel de construtor do sentido, utilizando-se, para isso, de estratégias que possam 

auxiliá-lo nessa construção, tais como seleção, antecipação, inferência, verificação, 

entre outras. Desse leitor, espera-se que seja ativo no sentido de processar, criticar, 

contradizer, avaliar a informação que possui para atribuir sentido e significado ao 

que estiver lendo (cf. SOLÉ, 2003, p. 21). 

         Nesse sentido, Koch & Elias (2011, p. 7) afirmam que  

Um texto exige muito mais que o simples conhecimento linguístico 
compartilhado pelos interlocutores: o leitor é, necessariamente, 
levado a mobilizar uma série de estratégias tanto de ordem 
linguística como de ordem cognitivo-discursiva, com o fim de levantar 
hipóteses, validar ou não as hipóteses formuladas, preencher as 
lacunas que o texto apresenta, enfim, participar de forma ativa, da 
construção do sentido. Nesse processo, autor e leitor devem ser 
vistos como ‘estrategistas’ na interação pela linguagem. (KOCH & 

ELIAS, 2011:7) 

 

 Confirmamos, assim, que o processo de compreensão e construção de 

sentidos não ocorre individualmente, é fruto de atividades dialógicas, as quais 

necessitam de interação e compartilhamento de informações que não estão somente 

no texto. Por isso, a formulação de estratégias para alcançar esse processo com 

êxito deve ser constantemente pensada e utilizada pelo professor. Nesse mesmo 

intuito, Marcuschi (2008:231) diz que 

A interpretação de enunciados é sempre fruto de um trabalho e não 
uma simples extração de informações objetivas. Como o trabalho é 
conjunto e não unilateral, pois compreender é uma atividade 
colaborativa que se dá na interação entre autor-texto-leitor ou 
falante-texto-ouvinte, podem ocorrer desencontros. A compreensão é 
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também um exercício de convivência sociocultural. (MARCUSCHI, 
2008:231) 

 

 Entendemos que o ato de compreender, portanto, ultrapassa as barreiras 

escolares tendo em vista que ao convivermos em sociedade precisamos 

compreender o discurso do outro assim como temos necessidade de sermos 

compreendidos e de construirmos sentido através dos textos. Isso mostra que é “no 

uso efetivo da língua e de modo especial no texto em sua relação com seu leitor ou 

ouvinte que o sentido se constitui”. (Marcuschi. 2008:234).  

 

1.2 O processamento textual 

De acordo com Marcuschi (2008, p. 256), a compreensão deve ser vista como 

um processo, no qual pode-se identificar, no mínimo, quatro formas de 

operacionalizar esse processo. A primeira delas é o processo estratégico, cuja 

“noção sugere que a compreensão não é uma atividade com regras formais e 

lógicas que dão resultados automáticos”. Por esse processo, o professor deve 

produzir atividadesque estejam mais “voltadas para uma ação otimizada, com 

escolha das alternativas mais produtivas” para seus alunos compreenderem os 

textos. 

Outra forma dessa operacionalização é tratar a compreensão textual como 

um processo flexível, em que “não há uma orientação única, podendo a 

compreensão dar-se tanto num movimento global como local, a depender das 

necessidades dos interactantes e do contexto discursivo”. De acordo com essa ideia, 

é preciso que os estudantes sejam orientados de diversas formas para conseguirem 

produzir sentidos para os textos que leem, visto que não há um único sentido para 

isso, “a compreensão pode se dar num ir e vir em movimentos de todo para as 

partes e vice-versa”. 

O terceiro aspecto proposto por Marcuschi (2008) é o tratamento da 

compreensão textual como um processo interativo, por meio do qual o sentido do 

texto é coconstruído com o outro, não sendo, portanto, um processo unilateral. “No 

caso da leitura de textos escritos, eles são sempre interativos e possuem marcas 

com essas orientações”. 
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O quarto e último aspecto nos mostra o processo inferencial usado para 

produzir sentidos por meio de “uma atividade em que conhecimentos de diversas 

procedências entram em ação por formas de raciocínio variadas”. Aqui fica claro que 

a compreensão de um texto não pode ocorrer pelo simples ato de identificar e extrair 

informações codificadas de um texto. 

É oportuno lembrar, ainda, que de acordo com essa concepção de que a 

compreensão é um processo 

Fica evidente que ela não é uma atividade de cálculo com regras 
precisas ou exatas. Contudo, se compreender não é uma atividade 
de precisão, isto também não quer dizer que seja uma atividade 
imprecisa e de pura adivinhação. Ela é uma atividade de seleção, 
reordenação e reconstrução, em que certa margem de criatividade é 
permitida. De resto, a compreensão é uma atividade dialógica que se 
dá na relação com o outro. (MARCUSCHI, 2008). 

 

Nesse sentido, é preciso cada vez mais realizarmos atividades com nossos 

alunos em que não tenhamos, nós os professores, o monopólio da leitura e da 

produção dos sentidos dos textos com os quais trabalhamos em sala de aula, é 

preciso uma junção de saberes nossos com os de nossos alunos, sem indicar como 

correto apenas o que entendemos sobre determinados textos como verdade 

absoluta. A intenção é que possamos exercer nossa função de auxiliá-los na 

compreensão de forma dialógica. Compreende-se, portanto, que “compreender é 

produzir modelos cognitivos compatíveis preservando o valor da 

verdade”.(Marcuschi, 2008:257). 

Entendemos que o processo de compreensão textual não é algo que 

podemos aplicar como uma fórmula fechada para nossos alunos, tendo em vista que 

há diversos fatores que podem influenciar a leitura, o que originará níveis diferentes 

de apreensão dos sentidos do texto. Por isso, há muitos estudiosos que procuram 

entender esse processamento. 

Marcuschi (2008) usa um diagrama, em que há cinco horizontes que 

representam o que se passa nesse processo, para explicar melhor a compreensão. 

Ele baseou-se na metáfora da cebola de Dascal (1981). Na figura, há inicialmente o 

texto original, o qual é recebido por nós para que façamos a leitura, que poderá 

ocorrer de diversas formas ou diferentes horizontes, os quais são assim explicados: 
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Diagrama 1: Horizontes de compreensão textual 

 

 

Fonte: Marcuschi (2008). 

 

O diagrama deixa evidente que existem diversos horizontes para a 

compreensão textual, Inicialmente, Marcuschi (2008), expõe a falta de horizonte, a 

qual corresponde à leitura repetitiva e que é a visão encontrada na maioria dos livros 

didáticos. Depois, há o denominado horizonte mínimo, o qual equivale a uma leitura 

como atividade que faz “identificação de informações objetivas que podem ser ditas 

com outras palavras” além de ter uma interferência mínima do leitor. Já no horizonte 

máximo, podemos encontrar atividades que poderão proporcionar uma geração de 

sentidos devido à junção de variadas informações no texto ou pelo fato de algumas 

informações que não estão contidas no texto serem introduzidas, ou seja, são 

atividades inferenciais. 
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No penúltimo horizonte evidenciado pelo autor, chamado de horizonte 

problemático, há a extrapolação do âmbito da compreensão das informações 

contidas no texto, pois nele estão contidas as leituras de caráter pessoal, nele 

percebe-se o limite da interpretabilidade,No último horizonte, o autor atesta a área 

da leitura equivocada. É, portanto, um horizonte problemático.  

 Nesse modelo, nos parece que os horizontes 1 e 2 são os que vêm mais 

sendo trabalhados na maioria das escolas brasileiras. Embora possam ser usados 

no início da construção da competência leitora, os professores não podem estancar 

nesses níveis, pois são bastante limitados e não proporcionam uma leitura interativa 

e construtora de sentidos. 

 Os horizontes 3 e 4, a nosso ver, são os que devem fazer parte do conjunto 

de atividades que irão influenciar uma leitura com produção de sentidos, pelo fato de 

extrapolarem a leitura meramente decodificadora e de identificação de informações 

literais. O último horizonte nos parece o que deve ser evitado a partir do trabalho 

com uma concepção interacional da leitura.  

 A partir dessas ideias, ratificamos que a leitura se dá em níveis. Carvalho 

(2017) que a compreensão do texto se estende desde a capacidade de reproduzir 

ou parafrasear uma informação lida até a capacidade de produzir conclusões não 

presentes no texto. Vale lembrar que estas deduções que não estão no texto devem 

ocorrer “pela relação que se pode estabelecer entre o material textual e os 

conhecimentos do leitor. 

 

1.3 A leitura de gêneros textuais 

Conforme Bronckart (1997, p.71), a conceituação de texto, numa acepção geral, 

“pode ser aplicada a toda e qualquer produção de linguagem oral ou escrita”, 

apresentando-se em formatos e tamanhos diversos, características comuns, 

relacionado ao contexto em que é produzido. Acresça-se a isso que há, também, um 

modo de organização em relação ao seu conteúdo e frases, articuladas de acordo 

com regras de composição. Nas palavras de Bronckart (op. cit, p 71) texto designa: 

 
toda unidade de produção de linguagem que veicula uma 
mensagemlinguisticamente organizada e que tende a produzir um 
efeito de coerência sobre o destinatário. Consequentemente, essa 
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unidade de produção de linguagem pode ser considerada como a 
unidade comunicativa de nível superior. 

 

Desse modo, por serem considerados produtos das atividades humanas, os 

textos estão vinculados às necessidades, aos interesses e às condições de 

funcionamento das formações sociais. Estas são muitas e evoluem com o curso da 

história, o que exige modos diversos de configuração textual, aos quais Bronckart 

(op.cit) denomina espécies de textos. O aparecimento das espécies de textos pode 

estar relacionado ao “aparecimento de novas motivações sociais”, tais como a 

emergência dos artigos científicos no decorrer do século XIX, ou ao aparecimento de 

novas circunstâncias de comunicação, como os textos comerciais e publicitários, em 

função de um novo produto a ser comercializado. 

 

Além disso, as novas espécies de textos podem estar associadas ao 

surgimentode novos suportes de comunicação. Os chats, os e-mails e as 

videoconferências, por exemplo, além de usarem um novo suporte comunicativo, 

surgiram como uma resposta à necessidade de uma comunicação mais rápida, 

devido ao corre-corre da vida contemporânea e em decorrência da evolução 

tecnológica. Devido à existência dessa gama de espécies de textos, existe a 

preocupação com asua classificação, fato que ocorre baseado na noção de gênero 

textual ou gênerodiscursivo. 

É preciso destacar que o estudo dos gêneros remonta há muitos séculos, 

tendo em vista que Platão já os mencionava, no entanto atrelados à literatura, 

apontando a existência de três gêneros literários: o épico, o lírico e o dramático. 

Aqui, a forma e a temática se sobressaem à função social do texto. Por muitos 

séculos esta classificação permaneceu, sendo, depois de muitos estudos, adquirindo 

novas nuances e classificações. 

A partir do século XX, os estudos do Círculo de Bakhtin passaram a discutir 

as ideias sobre gêneros sustentadas pelas tradições artísticas e literárias. 

Posteriormente, o Círculo de Bakhtin estende o termo a todas as produções 

discursivas humanas, e não somente ao campo da arte literária ou da oratória 

pública (BARBOSA; ROJO, 2015, p.40). Segundo o círculo bakhtiniano:  
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todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso 
da linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as 
formas desse uso sejam tão multiformes quanto aos campos da 
atividade humana, o que, é claro, não contradiz a unidade nacional 
de uma língua. O emprego da língua efetua-se em forma de 
enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 
integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses 
enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de 
cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo 
da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, 
fraseológicos e gramaticais da língua, mas acima de tudo, por sua 
construção composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo 
temático, o estilo, a construção composicional – estão 
indissoluvelmente ligados ao conjunto do enunciado e são 
igualmente determinados pela especificidade de um campo da 
comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, 
mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 
relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos 
gêneros do discurso. (BAKHTIN, 2003, p. 261- 262).  

A partir do exposto, pode-se afirmar que os gêneros surgem das 

necessidades existentes nas diferentes esferas da atividade humana. Bakhtin (2003) 

defende a ideia de que três elementos se unem para a realização dos enunciados 

que formam os gêneros: o estilo, o conteúdo temático e a estrutura composicional. O 

estilo corresponde à seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais, e 

está ligado ao enunciado e à estrutura composicional. O conteúdo temático se refere 

aos efeitos de sentido, aos assuntos abordados nos enunciados de um gênero. Já a 

estrutura composicional está relacionada à própria forma de organização do gênero. 

Esses elementos são indissociáveis, “os temas de um texto ou enunciado se 

realizam somente a partir de certo estilo e de uma forma de composição específica” 

(BARBOSA; ROJO, 2015, p. 87).  

Para Bronckart (op.cit., p. 138), “os gêneros são intuitivamente diferenciáveis”, 

não podendo nunca ser “objeto de uma classificação radical, estável e definitiva”. 

Nessa perspectiva, pode-se considerar que os textos não pertencem a um 

determinado tipo textual estanque, o que era aceito até há alguns anos. Numa visão 

contemporânea, os textos são constituídos por sequências tipológicas com variações 

linguísticas e sintáticas, que podem ser de natureza narrativa, descritiva, 

argumentativa, explicativa, ou dialogal, sendo uma delas predominante (Adam, 

1997). Dessa maneira, definir o texto como uma estrutura constituída por sequências 

tipológicas permite abordar a heterogeneidade composicional em termos 

hierárquicos. 
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Quando os teóricos buscam por conceitos que possam tratar de tipologia e 

gênerotextual, nota-se que as diversas abordagens dos fenômenos textuais 

apresentam diferentes classificações e terminologias. Entretanto, a noção de gênero, 

de acordo com Bronckart (op.cit., p.139), “está associada à de discurso e a noção de 

tipo está relacionada à de textos”. Portanto, a dimensão textual está subordinada à 

dimensão discursiva. 

No intuito de esclarecer as noções de tipotextual e gênero textual, Marcuschi 

(2003: p. 22) contribui no sentido de esclarecer essas noções, que, por vezes, são 

empregadas indistintamente em algunslivros didáticos. Entretanto, essa distinção é 

fundamental em trabalhos de produção ecompreensão textual. O autor parte das 

ideias de Bakhtin e Bronckart bem como deoutros teóricos que tratam a língua em 

seus aspectos discursivos e enunciativos, privilegiando a natureza funcional e 

interativa da mesma. Assim, a concepção de tipotextualé empregada para: 

 

designar uma espécie de sequência teoricamente definida pela 
naturezalinguística de sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, 
temposverbais, relações lógicas). Em geral, os tipos textuais 
abrangem cerca demeia dúzia de categorias conhecidas como: 
narração, argumentação,exposição, descrição e injunção. 
(MARCUSCHI, 2003: p. 22) 

 

 Ao passo que a concepção de gênero textualé usada como uma: 
 

noção propositalmente vaga para referir os textos materializados que 
encontramos em nossa vida diária e que apresentam características 
sóciocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades 
funcionais,estilo e composição característicos. [...] os gêneros são 
inúmeros.(MARCUSCHI, 2003: p. 22) 
 

 

Temos conhecimento de que a diversidade de gêneros é imensa, porque são 

muitas aspossibilidades de exposição da linguagem nas diferentes esferas das 

atividadeshumanas e, conforme Bakhtin (1997), cada esfera possui um repertório de 

gêneros que cresce e se transforma devido às necessidades sociais, dando origem a 

novos gêneros do discurso. de um ou vários gêneros velhos, por inversão, 

deslocamento ou por combinação”. Tendo como base essas alterações e, 

principalmente, as funções e intenções que otimizam as relações sociais, devemos e 

precisamos abordar os gêneros textuais na escola devido ao dinamismo constante 

na linguagem. 
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Considerando o universo de informações que circulam, contemporaneamente, 

na sociedade, por causa dos modernos meios de comunicação, podemos encontrar 

uma vasta produção e difusão doconhecimento, mais propriamente no campo 

intelectual, em que se destacam osdiferentes textos materializados em gêneros 

textuais, os quais veiculam nos jornais e nas revistas da mídia impressa e 

eletrônica.Por isso, em nossa pesquisa, elegemos o gênero textual artigo de opinião, 

por ser de grande relevância e circulação, para ser utilizado em nossas atividades de 

intervenção. Sobre ele, falaremos no próximo tópico. 

 

1.3.1 O gênero textual artigo de opinião 

 

O gênero artigo de opinião, nos últimos anos, vem sendo bastante solicitado 

nas aulas de língua portuguesa no Brasil, visto que se estabelece como o protótipo 

de texto argumentativo circulante na sociedade atual, estabelecimento que se seguiu 

à reconfiguração midiática e informativa decorrentes das tecnologias da informação 

dominantes neste tempo. 

É importante deixar evidente que esse gênero pertence à ordem do 

argumentar, porque o sujeito enunciador possui uma posição a sobre determinado 

assunto polêmico e a defende. De acordo com Perelman (1988:23), a argumentação 

objetiva provocar ou aumentar a adesão do interlocutor às teses apresentadas ao 

seu consentimento. Desse modo, o ato de interagir acontece a partir do ponto de 

vista sustentado pelo autor e aceito pelo leitor.  

Para Pereira e outros (2006:37), “a argumentação busca convencer, 

influenciar, persuadir alguém; defende um ponto de vista sobre determinado 

assunto. Consiste no emprego de provas, justificativas, a fim de apoiar ou rechaçar 

uma opinião ou uma tese; é um raciocínio destinado a provar ou a refutar uma dada 

proposição”. Daí ser tão relevante o uso desse gênero em sala de aula. 

Sobre a importância desse gênero e de quem os produz, Casseb-Galvão 

&Duarte (2018:38) afirmam que 

Os autores dos artigos de opinião cumprem papéis sociais básicos, a 
saber: informar, colocar em discussão, criticar, polemizar, denunciar, 
despertar questionamentos etc. O artigo de opinião circula em 
diferentes mídias e suportes. Circula tanto em suporte físico (revistas 
de divulgação científica, de cunho político, econômico, jornais etc.) 
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quanto em suporte virtual (sites, páginas institucionais e pessoais na 
web), enfim está disponível nos principais canais de leitura 
acessados pelos brasileiros, nas mais diferentes plataformas. 
(CASSE-GALVÃO & DUARTE, 2018:38). 

  

Devido a sua relevância social e, por circular em diversas mídias, decidimos 

trabalhar com o artigo de opinião em nossa pesquisa. Além disso, é preciso ressaltar 

que esse gênero contribui para a formação da criticidade de nossos alunos. Desse 

modo, pensamos que o estudante que consegue construir sentidos a partir da leitura 

desses textos, poderá levar a sua formação leitora crítica para além da sala de aula. 

Ademais, a argumentação é uma das macropotências estimuladas ao longo da 

formação escolar; e a produção de artigos de opinião é uma excelente estratégia 

para o desenvolvimento de habilidades argumentativas gerais e específicas. 

(Casseb-Galvão & Duarte, 2018). 

O gênero artigo de opinião aparece recorrentemente no jornalismo impresso, 

mas também, no multimidiático, embora pertença, originalmente, à esfera jornalística 

escrita, sendo geralmente publicado em páginas de jornais, junto aos editoriais. 

Esse gênero tem como principal intuito a exposição de um ponto de vista acerca de 

determinado assunto e, normalmente, é escrito por um articulista convidado do jornal 

e/ou revista. Nesse sentido, Rodrigues (2000) acentua que o articulista geralmente é 

alguém fora da esfera jornalística (escritor, pesquisador, político, professor, médico, 

advogado, empresário, jornalista), colaborador do jornal que apresenta e sustenta 

seu ponto de vista sobre determinado fato da atualidade. 

É relevante destacar que o texto é estruturado com a intencionalidade de 

convencer o outro da validade de determinadas ideias. O objetivo é influenciar por 

meio de argumentos capazes de transformar valores a favor da posição assumida 

pelo articulista e de refutar veementemente possíveis opiniões divergentes. Nesse 

processo de argumentação, há uma constante operação de sustentação do ponto de 

vista do autor, com base em dados consistentes, com o fito de convencer o 

interlocutor (BRAKLING, 2000: 34). 

A argumentação é uma das macropotências estimuladas ao longo da 
formação escolar; e a produção de artigos de opinião é uma 
excelente estratégia para o desenvolvimento de habilidades 
argumentativas gerais e específicas(BRAKLING, 2000:34) 
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Dessa forma, de acordo com Kaufman e Rodríguez (1995:27), o artigo de 

opinião, possui intrínseca relação com as estratégias discursivas as quais são 

usadas para persuadir o leitor e não só com a coerência dos argumentos 

apresentados. As autoras mencionam estratégias que podem ser usadas para 

fundamentar os argumentos: acusações claras aos oponentes, insinuações, 

digressões, apelações à sensibilidade ou tomada de distância através das 

construções impessoais para dar objetividade e consenso à análise desenvolvida, 

uso de recursos descritivos ou a especificação das diferentes fontes da informação 

(1995, p. 27). No entanto, é a crítica contida na expressão do posicionamento do 

autor que irão garantir a consistência do gênero artigo de opinião. 

1.4 As habilidades de leitura 

A compreensão do que se lê é algo fundamental para o desenvolvimento 

humano, não só no âmbito escolar, mas para a vida, principalmente na atuação 

como cidadão crítico e consciente de seu papel na sociedade. Para isso, a escola 

precisa preparar ou formar um leitor proficiente. Para chegarmos a este nível, é 

preciso, já nas séries iniciais, desenvolver habilidades de leitoras em nossos alunos. 

Conforme Carvalho (2011:59), ter uma habilidade é “saber fazer” algo 

específico. Pode ser uma ação física ou mental, e indica uma capacidade adquirida 

por alguém. Desse modo, são exemplos de habilidades: analisar, aplicar, avaliar, 

correlacionar, correr, chutar, identificar, inferir. Concordando com esse conceito, em 

nosso trabalho procuramos desenvolver com os estudantes um trabalho que 

pudesse desenvolver neles algumas habilidades que os pudessem levar a produzir 

sentido por meio da leitura de textos, mais especificamente de artigos de opinião. 

Adam (2011) define a importância das habilidades de leitura para a 

compreensão leitora ao afirmar que 

a (re)construção de partes ou segmentos que correspondem ou 
ultrapassam os níveis do período e da sequência é uma atividade 
cognitiva fundamental que permite a compreensão de um texto e, 
para isso, mobiliza todas as informações linguística de superfície 
disponíveis. (ADAM, 2011:263) 

 

Antunes (2010) afirma que o trabalho realizado com os textos na escola deve 

ter por finalidade o desenvolvimento de três competências: compreensão, análise e 



 
 

32 
 

usos da fala e da escrita. Em nosso trabalho o foco do interesse está na 

compreensão, tendo as habilidades de leitura a função de concorrerem para a 

construção da competência leitora. 

Efetivamente, não parece existir outro caminho senão o da competência. As 

exigências atuais, muito mais que noutras épocas, recaem sobre pessoas capazes 

de atuarem socialmente, com versatilidade, com criatividade, com fluência, com 

desenvoltura, com clareza e consistência, na discussão, na análise e na condução 

das mais diferentes situações sociais. (Antunes, 2010: 52). 

Nesse sentido, Carvalho (2011:50) diz que a competência é entendida como 

um conjunto de habilidades desenvolvidas harmonicamente, caracterizando uma 

função específica. Percebemos, portanto, que habilidades e competências 

caminharão juntas no processo de produção de sentidos, pois “habilidades são 

aprendidas, adquiridas. Quando mobilizadas para o desempenho de uma função, 

chega-se à competência”. (Carvalho, 2011). 

Partindo desse princípio, entendemos que o leitor precisa ser um sujeito ativo, 

que desenvolve, ao longo de sua escolaridade, principalmente com o auxílio do 

professor, formas diversas que possam orientá-lo a uma leitura proficiente. Dessa 

maneira, Carvalho (2018: 26) corrobora nossa afirmação, dizendo que, para 

compreender o texto, o leitor precisa “ativar mecanismos, estratégias, 

conhecimentos, em mobilizar as habilidades de leitura, com o fim de construir 

sentidos no texto”. 

Desse modo, afirmar que a leitura é um processo de interação implica 

reconhecer que o leitor, para ser bem-sucedido em sua tarefa, terá de mobilizar uma 

ampla gama de saberes/habilidades. Conforme Koch e Elias (2006), 

 

A leitura é, pois, “uma atividade interativa altamente complexa de 
produção de sentidos, que se realiza evidentemente com base nos 
elementos linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma 
de organização, mas requer a mobilização de um vasto conjunto de 

saberes no interior do evento comunicativo. (KOCH E ELIAS, 
2006: 11). 

 

Então irão colaborar para a compreensão dos textos, além dos elementos 

organizados com coesão, a união de diversos componentes que fazem parte do 
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conhecimento do leitor (conjunto de saberes), os quais devem ser aproveitados pelo 

professor no momento de ensinar a utilizar as habilidades que farão desses alunos 

leitores competentes. É preciso dizer que o trabalho com habilidades de leitura não 

levará a uma compreensão única dos textos, visto que “não há forma única de ler 

um texto. Cada leitura, cada movimento interpretativo já é em si uma ação do sujeito 

que vê, do seu ponto de vista, uma realidade dada”. (Carvalho, 2018:26). 

Sobre o conjunto de conhecimentos que precisarão ser mobilizados, Koch 

(2011) afirma que eles são de ordem linguística, enciclopédica e interacional. De 

acordo com as ideias da autora, fizemos os quadros seguintes para ilustrá-las: 

Quadro 2 – Conhecimento linguístico 

 

Fonte: elaborado pela autora, baseado em Koch (2011). 

Nesse campo, o leitor necessita pôr em prática conhecimentos (gramaticais e 

lexicais) inerentes ao funcionamento da língua, que possam levá-lo a entender e 

compreender, por exemplo, o encadeamento lógico das frases assim como o 

significado dos termos. 

  

CONHECIMENTO 
GRAMATICAL E 

LEXICAL

CONHECIMENTO 
LINGUÍSTICO

COESÃO E 
SELEÇÃO 
LEXICAL

COMPREENDE A 
ORGANIZAÇÃO DO 

MATERIAL 
LINGUÍSTICO NA 
SUPERFÍCIE DO 

TEXTO
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Quadro 3 – Conhecimento enciclopédico 

 

Fonte: elaborado pela autora, baseado em Koch (2011). 

 O conhecimento enciclopédico corresponde a toda experiência de vida do 

leitor, por isso é também chamado de conhecimento de mundo, o qual é ativado, 

muitas vezes, para complementar o sentido de determinados textos. 

 Quadro 4 – Conhecimento ilocucional 

 

 

Fonte: elaborado pela autora, baseado em Koch (2011). 
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 Esse tipo de conhecimento engloba a interação entre o produtor do texto e o 

leitor. Pode haver uma interação direta ou indireta, por meio de recursos diversos, 

como, por exemplo, o reconhecimento de propósitos pretendidos pelos autos de um 

texto (ilocucional); a adequação da linguagem à situação de interação 

(comunicacional); o uso de sinais de articulação para assegurar uma melhor 

compreensão (metacomunicativo); o conhecimento de um gênero textual que tenha 

ligação com os objetivos pretendidos (superestrutural). 

Destarte, como pudemos observar, os conhecimentos linguísticos e 

enciclopédico incluem ações que precisam ser realizadas pelo leitor. Essas ações 

coincidem com algumas mobilizações (habilidades) descritas nas matrizes de 

referência do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), sobre as quais 

falaremos na próxima seção. 

 

1.4.1 Habilidades de leitura nos documentos oficiais 

 

 As habilidades de leitura estão presentes nos documentos oficiais brasileiros 

que norteiam a educação, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o 

Plano de Desenvolvimento da Educação3 e a Base Nacional Comum Curricular4, a 

qual foi homologada no final de 2017. Nesses documentos, o trabalho com a leitura 

é enfatizado em todos os anos do ensino fundamental.  

 

1.4.1.1 Habilidades de leitura e Matriz de referência 

 

Existe, no Brasil, um órgão governamental, vinculado ao Ministério da 

Educação (MEC), responsável por verificar ou avaliar se as escolas brasileiras estão 

dentro do que se espera para determinado nível de ensino, esse órgão é o INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

                                                           
3O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) é uma política do governo federal lançada no ano 
de 2007.  Tem como objetivo a melhoria da Educação Básica, e nesse sentido agrega 30 ações que 
incidem sobre os mais variados aspectos da educação em seus diversos níveis e modalidades. 
4A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o 
conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 
desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. 
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Esse instituto é uma autarquia federal, que tem como missão a promoção de 

estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro, com a 

finalidade de “subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas para a 

área educacional a partir de parâmetros de qualidade e equidade” (BRASIL, 2008:6). 

Além disso, o INEP produz informações que precisam ser objetivas e confiáveis aos 

gestores da educação, pesquisadores, educadores e público em geral. Para isso, 

são realizados “levantamentos estatísticos e avaliativos em algumas etapas da 

educação básica, assim como na modalidade de educação de jovens e adultos”. 

O INEP tem sob sua responsabilidade diversas avaliações que aferem 

habilidades de leitura de parte dos estudantes. Dentre elas, podemos destacar: 

- PISA: é programa de avaliação internacional padronizada, o qual foi elaborado 

em conjunto pelos países participantes da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), e é aplicado a alunos de 15 anos. O Brasil 

realiza essa avaliação como país convidado. As avaliações do PISA são realizadas 

a cada três anos. Além de Linguagem, as áreas de Matemática e Ciências também 

são avaliadas. Em leitura, atualmente, o Brasil encontra-se em 59º lugar, em um 

total de 70 países. 

- Provinha Brasil: é uma avaliação diagnóstica do nível de alfabetização das crianças 

matriculadas no 2º ano de escolarização das escolas públicas brasileiras. Essa 

avaliação acontece em duas etapas, uma no início e a outra ao término do ano letivo 

com o intuito de possibilitar um diagnóstico que possa permitir que professores e 

gestores consigam ter uma visão do que pode melhorar no ensino e, assim, reduzir as 

desigualdades educacionais. 

-  ANRESC: A Avaliação Nacional do Rendimento Escolar é realizada a cada dois 

anos e faz uma avaliação das habilidades em Língua Portuguesa e Matemática. No 

caso de LP, a concentração é na leitura. Conforme o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) 

É aplicada somente a estudantes de 4ª série/5º ano e 8ª série/9º 
ano de escolas rede pública de ensino com mais de 20 estudantes 
matriculados por série alvo da avaliação. Tem como prioridade 
evidenciar os resultados de cada unidade escolar da rede pública 
de ensino, com os objetivos de: 

a. contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, redução de 
desigualdades e democratização da gestão do ensino público; 
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b. buscar o desenvolvimento de uma cultura avaliativa que estimule o 
controle social sobre os processos e resultados do ensino. (BRASIL, 
2008: 8). 

 

Esse sistema de avaliação tem uma amplitude nacional, por isso foi 

necessário que fosse elaborada uma matriz de referência, que pudesse dar maior 

precisão e legitimidade aos resultados. Dessa forma, a “Matriz de Referência” (MR) 

é o do que será avaliado em cada disciplina e série, informando as competências e 

habilidades esperadas dos alunos”. (BRASIL, 2008: 17). Em nossa pesquisa, 

fizemos um breve estudo da matriz que se refere às habilidades em leitura, tendo 

em vista que ela contempla algumas das quais utilizamos em nossa intervenção. 

Para Carvalho (2018:19), uma matriz de referência é um conjunto de tópicos 

que descrevem capacidades inerentes ao ato de ler e compreender textos de 

gêneros diversos e está organizada de acordo com os níveis de ensino nos quais a 

avaliação externa sistêmica é aplicada para verificar o domínio dos estudantes sobre 

tais habilidades. 

Nesse sentido, Marcuschi (2008:76) destaca que as habilidades que estão 

presentes em uma matriz de referência têm correspondência com três níveis de 

trabalho com a Língua Portuguesa: 

1- Coesão superficial (nível dos constituintes linguísticos); 

2- Coerência conceitual (nível semântico, cognitivo, intersubjetivo e funcional); 

3- Sistema de pressuposições (implicações no nível pragmático da produção de 

sentido no plano das ações e intenções). 

Entendemos que é preciso deixar claro que o currículo escolar não é todo 

contemplado nas matrizes de referência, pois elas são apenas uma amostra 

baseada no que pode ser aferido por intermédio de um instrumento de avaliação 

como a Prova Brasil, por exemplo. Ou seja, é uma representação do que está 

presente nos currículos vigentes em nosso país. 

No caso da Prova Brasil, a matriz é utilizada como referência para o sistema 

de elaboração de itens (ou questões) que serão aplicados aos estudantes para 

uma amostragem da proficiência leitora dos alunos. É esta a Matriz de 

Referência utilizada para o 9º ano do ensino fundamental: 
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Quadro 5: Matriz de referência – 9º ano do Ensino Fundamental 

 

Fonte: Site do Inep 
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A matriz apresentada traz os descritores e as habilidades estabelecidos para 

a avaliação dos alunos da 4ª série/5º ano e 8ª série/9º ano do Ensino 

Fundamental(EF) e da 3ª série do Ensino Médio(EM) em Língua Portuguesa, tendo 

sua concentração em leitura. 

Vale salientar que o descritor é um componente que associa conteúdos 

curriculares e operações mentais que precisam ser desenvolvidas pelo aluno, o 

que deverá traduzir certas competências e habilidades. Cada descritor deve indicar 

habilidades gerais que se esperam dos aprendizes, além de nortear a seleção de 

itens que devem fazer parte de uma prova de avaliação. Em sua totalidade, a 

Matriz de Referência de Língua Portuguesa da Prova Brasil e do Saeb é composta 

por seis tópicos: Procedimentos de Leitura; Implicações do Suporte, do Gênero 

e/ou do Enunciador na Compreensão do Texto; Relação entre Textos, Coerência e 

Coesão no Processamento do Texto; Relações entre Recursos Expressivos e 

Efeitos de Sentido e Variação Linguística.  

Ademais, é feita uma divisão estrutural em duas dimensões: uma 

chamada“Objeto do Conhecimento”, na qual são apresentados os seis tópicos; e 

outra denominada “Competência”, com descritores que indicam habilidades a serem 

avaliadas em cada tópico. Para a 4ª série/5º ano EF, são contemplados 15 

descritores; e para a 8ª série/ 9º ano do EF, que é o nível contemplado em nosso 

trabalho, e a 3ª série do EM, são acrescentados mais 6, totalizando 21 descritores. 

Os descritores aparecem, dentro de cada tópico. 

O documento do PDE deixa claro que  

Os testes de Língua Portuguesa da Prova Brasil estão estruturados 
com o foco em leitura, que requer a competência de apreender um 
texto como construção de conhecimento em diferentes níveis de 
compreensão, análise e interpretação. O fato de se avaliar apenas a 
leitura não reduz a importância dessas avaliações, tendo em vista 
que a leitura é fundamental para o desenvolvimento de outras áreas 
do conhecimento e para o consequente exercício da cidadania. 
(BRASIL, 2008:21). 

 

Tendo em vista que nosso trabalho enfatiza a leitura e a compreensão de 

textos nos pareceu pertinente mostrar que esse tipo de matriz pode colaborar para o 

trabalho do professor de língua portuguesa no sentido de estabelecer parâmetros a 

serem utilizados no processo de construção dos sentidos do texto. 
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 Conforme Marcuschi (2008), da forma como os descritores são formulados no 

interior dos tópicos, é possível afirmar que eles seguem uma visão textual em 

conformidade com o aspecto processual, não se limitando apenas ao conteúdo. Ele 

afirma que esses descritores podem proporcionar um trabalho voltado para 

inferências, o que é um avanço se pensarmos no trabalho com o texto que utiliza 

apenas as informações objetivas e diretas. Embora não sendo um programa de 

ensino de língua, a matriz pode ser utilizada para orientar a formulação de 

programas de ensino, pelo fato de servirem para avaliar algumas habilidades. 

 Carvalho (2017) afirma que, quando sistematizamos o trabalho com as 

habilidades de leitura, precisamos ter em mente que o foco não são as habilidades 

em si mesmas, mas o texto que será lido e o seu conteúdo. As habilidades devem 

ser utilizadas pelo professor como uma estratégia didático-pedagógica com um 

objetivo maior, o de transformar os estudantes em leitores plenos, proficientes e 

competentes. 

 Por isso, é preciso deixar evidente que  

É preciso esclarecer o seguinte: essas matrizes não são uma lista de 
conteúdos a serem ensinados aos alunos... uma matriz é uma 
referência e contém algumas habilidades envolvidas no processo de 
leitura. Elas são básicas, necessárias para a produção de sentidos 
na leitura, mas não correspondem à totalidade do processo de 
leitura. A compreensão plena de um texto vai além dos limites de 
uma matriz. (CARVALHO, 2017:98). 

 

Dessa forma, entendemos que as matrizes de referência não são um 

documento que engloba todo o currículo escolar nem o único parâmetro que deve 

ser utilizado para o trabalho com a leitura na escola. É preciso entender que se trata 

de um recorte, uma amostra, uma possibilidade de base que contempla habilidades 

que representam parte do que é estabelecido nos currículos vigentes no Brasil. 

 

1.4.1.2 Habilidades de leitura na Base Nacional Comum Curricular 

 

As habilidades de leitura também são definidas pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), qual é um documento que tem caráter normativo. Esse 

documento foi produzido com a finalidade de definir o que essencialmente os 
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estudantes devem aprender ao longo das etapas e modalidades da Educação 

Básica.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996) 

define que a Base deve servir como norte para os sistemas e redes de ensino das 

Unidades Federativas formularem seus currículos. Além disso, deve parametrizar as 

propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas em todos os níveis de 

ensino. Dessa forma, pode-se afirmar que  

 
A Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que 
se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da 
escolaridade básica. Orientada pelos princípios éticos, políticos e 
estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Básica, a Base soma-se aos propósitos que direcionam a 
educação brasileira para a formação humana integral e para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e 
inclusiva.(BRASIL, 1996). 

 

 A BNCC tem conexão com documentos e orientações curriculares anteriores 

a ela, no entanto, busca fazer uma atualização baseada em pesquisas recentes da 

área, além de dar importância às transformações das práticas de linguagem as quais 

ocorreram no século XXI. Nesse documento, assume-se uma perspectiva 

enunciativo-discursiva da linguagem, a qual tem o texto como elemento central, 

relacionando-o a seus contextos de produção e ao desenvolvimento de habilidades. 

Dessa maneira, a linguagem passa a ser usada de forma significativa em diversas 

atividades, entre elas a de leitura e compreensão de textos. 

 No novo documento, há diversas dimensões que estão inter-relacionadas às 

práticas de uso e reflexão da leitura: 

O Eixo Leitura compreende as práticas de linguagem que decorrem 
da interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, 
orais e multissemióticos e de sua interpretação, sendo exemplos as 
leituras para: fruição estética de textos e obras literárias; pesquisa e 
embasamento de trabalhos escolares e acadêmicos; realização de 
procedimentos; conhecimento, discussão e debate sobre temas 
sociais relevantes; sustentar a reivindicação de algo no contexto de 
atuação da vida pública; ter mais conhecimento que permita o 
desenvolvimento de projetos pessoais, dentre outras possibilidades. 
(BRASIL, 2017:69). 
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 Dentre essas dimensões, há algumas que estão diretamente relacionadas à 

leitura e á construção dos sentidos, como é o caso da que trata da compreensão dos 

efeitos de sentido de sentidos pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos 

em textos pertinentes a gêneros diversos (BRASIL, 2017:70).  

 A Base traz em seu texto estratégias e procedimentos de leitura, que são 

tratados igualmente como habilidades leitoras na Matriz de Referência (1998?); em 

Koch (2002); Marcuschi (2008) e Carvalho (2017): 

 

• Selecionar procedimentos de leitura adequados a diferentes 
objetivos e interesses, levando em conta características do gênero e 
suporte do texto, de forma a poder proceder a uma leitura autônoma 
em relação a temas familiares. 
• Estabelecer/considerar os objetivos de leitura.  
• Estabelecer relações entre o texto e conhecimentos prévios, 
vivências, valores e crenças.  
• Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre gênero textual, suporte e universo 
temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando 
antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de 
textos.  
• Localizar/recuperar informação.  
• Inferir ou deduzir informações implícitas.  
• Inferir ou deduzir, pelo contexto semântico ou linguístico, o 
significado de palavras ou expressões desconhecidas.  
• Identificar ou selecionar, em função do contexto de ocorrência, a 
acepção mais adequada de um vocábulo ou expressão. 
• Apreender os sentidos globais do texto.  
• Reconhecer/inferir o tema. (BRASIL, 2017:72) 
 

 

Ainda de acordo, com a BNCC, as habilidades precisam existir de forma 

articulada durante a leitura, não sendo possível, dessa forma, dissociá-las. É preciso 

que estejam contextualizadas, utilizadas por meio da leitura de textos pertencentes a 

gêneros que circulam nos mais variados campos de atividade humana. No caso da 

nossa pesquisa, o gênero utilizado foi o artigo de opinião, já que, para sua leitura, 

normalmente o aluno precisa utilizar várias habilidades para compreendê-lo e, 

assim, construir sentidos por intermédio da sua leitura. Por isso, é preciso salientar 

que 

 

Durante a leitura, as habilidades operam de forma articulada. Dado o 
desenvolvimento de uma autonomia de leitura em termos de fluência 
e progressão, é difícil discretizar um grau ou mesmo uma habilidade, 
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não existindo muitos pré-requisitos (a não ser em termos de 
conhecimentos prévios), pois os caminhos para a construção dos 
sentidos são diversos. O interesse por um tema pode ser tão grande 
que mobiliza para leituras mais desafiadoras, que, por mais que 
possam não contar com uma compreensão mais fina do texto, 
podem, em função de relações estabelecidas com conhecimentos ou 
leituras anteriores, possibilitar entendimentos parciais que 
respondam aos interesses/objetivos em pauta. (BRASIL, 2017:75). 

 

 Portanto, de acordo com essa visão, o professor de língua materna precisa 

utilizar as diversas habilidades de modo que sejam adequadas à etapa de ensino e 

ao gênero em uso e estudo pelos alunos. A aquisição dessas habilidades deve 

contribuir para a formação de um leitor proficiente, o qual, com o fortalecimento 

dessas ações, com o tempo, passará a construir autonomamente os sentidos de 

suas leituras. 
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2 INTERVENÇÃO 

 

Nossas experiências em sala de aula, juntamente com o resultado de 

diversas avaliações externas nos levaram à elaboração desta pesquisa com o intuito 

de favorecer positivamente o desenvolvimento de habilidades leitoras em alguns 

alunos da rede pública e, se possível, estender essa experiência a docentes e 

discentes de todo o Brasil. 
 

2.1 A natureza da pesquisa 

        Para que nosso intento fosse realizado de forma eficaz, inicialmente, 

identificamos algumas dificuldades dos estudantes para, a partir delas, traçar metas 

e planejar ações que pudessem contribuir para a transformação dos resultados 

insatisfatórios que ora norteiam a compreensão leitora da maioria dos alunos 

brasileiros. Para tanto, utilizamos em nossa pesquisa o método quali-quantitativo. 

       Conforme André (2002), diferentes pesquisas podem ser associadas à 

abordagem quali-quantitativa de investigação. Dentre elas, podemos citar a pesquisa 

etnográfica, o estudo de caso, a pesquisa participante e a pesquisa-ação. Essa 

última foi a utilizada durante o desenvolvimento deste trabalho. 

       De acordo com Minayo (2001), a pesquisa quali-quantitativa deve ser analisada 

de forma positiva tendo em vista que: 

A relação entre quantitativo e qualitativo [...] não pode ser pensada 
como oposição contraditória [...] é de se desejar que as relações 
sociais possam ser analisadas em seus aspectos mais ´concretos´ e 
aprofundadas em seus significados mais essenciais. Assim, o estudo 
quantitativo pode gerar questões para serem aprofundadas 
qualitativamente e vice-versa. (MINAYO, 2001, p. 38). 

 

       Nesse sentido, entendemos que, para incorporar questões relacionadas à 

intencionalidade e ao significado, a metodologia qualitativa é capaz de oportunizar a 

manifestação da subjetividade. Já a pesquisa quantitativa proporcionará expressar 

em números as informações e as opiniões necessárias para obter a análise dos 

dados que, posteriormente, levarão a uma conclusão. 

Thiollent (2000) apresenta uma definição que se aproxima bastante do trabalho 

que realizamos, pois para o autor 
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A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica 
que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação 
ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 
pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo 
(THIOLLENT, 2000, p. 14). 

 

        Sob esse viés, a pesquisa-ação possibilita a ligação da teoria à prática, além de 

estabelecer críticas ao que já existe, o que poderá propiciar a construção de novos 

conhecimentos. Nesta pesquisa, procuramos impactar o desempenho dos alunos 

com relação ao desenvolvimento da construção dos sentidos por meio de 

habilidades de leitura em artigos de opinião com o fito de desenvolver a autonomia 

dos estudantes enquanto sujeitos sociais. 

 

2.2 Contexto da intervenção 

Nossa pesquisa foi realizada na Escola de Ensino Fundamental e Médio 

Michelson Nobre da Silva, localizada no bairro Granja Lisboa, no município de 

Fortaleza, no estado do Ceará. Está situada em uma área de periferia e que é 

considerada de risco. A escola possui índice de proficiência 237,8 em Língua 

Portuguesa no SPAECE (Sistema Permanente de Avaliação Básica do Ceará), o 

qual foi criado pela Secretaria de Educação deste estado para avaliar o domínio das 

competências e das habilidades esperadas nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática), referente ao último ano do Ensino Fundamental II, o 9º ano. A média 

estadual de proficiência leitora do SPAECE é 244,3. A escola está abaixo dessa 

média: e apresenta 12% dos alunos que fizeram essa avaliação com nível 

adequado; 32% com nível intermediário; 34% com nível crítico e 22% com nível 

muito crítico.  Quanto à estrutura, a escola apresenta 10 salas de aula, 1 sala de 

coordenação, 1 sala de direção, 1 sala de secretaria e 1 laboratório de informática. 

Possui, aproximadamente, 620 alunos, distribuídos em 18 turmas, nos turnos 

manhã, tarde e noite. A carga horária da disciplina de Língua Portuguesa, para o 9º 

ano, corresponde a 5h/a horas/aula por semana. 

  



 
 

46 
 

2.3 Identificação dos sujeitos 

A presente pesquisa ocorreu com 24 estudantes, sendo .... meninos e .... 

meninas, do 9º ano A do Ensino Fundamental II da já citada escola pública estadual 

do Ceará. A faixa etária desses alunos varia de 13 a 16 anos e a maioria deles 

apresenta dificuldades para desempenhar uma leitura proficiente por meio da qual 

possam atribuir sentidos aos textos. 

 

2.4 Seleção do “corpus” 

       Tendo em vista a intervenção para melhorar a competência leitora dos alunos 

selecionados, decidimos escolher quatro categorias de análise, as quais são 

contempladas em obras de teóricos, como Koch (2002), Marcurshi (2008), Carvalho 

(2018), além de fazerem parte de documentos oficiais, como a Matriz de Referência 

de descritores e a Base Nacional Comum Curricular. Utilizamos como base textos de 

gêneros argumentativos, mais especificamente artigos de opinião. As habilidades 

contempladas em nossa intervenção foram: 

- Extrair de informações explícitas no texto; 

- Inferir informação do texto verbal; 

– Distinguir fato de opinião relativa ao fato; 

– Identificar a tese de um texto.  

         Achamos necessário inserir a habilidade de encontrar a tese de um texto em 

nossa pesquisa pelo fato de estarmos lidando com textos predominantemente 

argumentativos, que é o caso do artigo de opinião, por isso o aluno teria a 

necessidade de conhecer a ideia defendida nesses diversos textos com os quais 

realizamos nossa intervenção. 

 

2.5 Procedimentos 

       Nossa intervenção ocorreu durante o terceiro e o quarto bimestre de 2018, entre 

os meses de agosto e outubro, durante as aulas de Língua Portuguesa, das quais a 

pesquisadora é a professora regente. Para esse intento foram destinadas 2h/a 
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semanais, totalizando 18 h/a para a aplicação da intervenção, dentro da carga 

horária regular da disciplina.  

 Nossa atividade interventiva pode ser ilustrada, de forma ampla e geral, pelo 

cronograma de execução que será exposto a seguir: 

Quadro 6 – Cronograma de execução 

DATA CARGA 

HORÁRIA 

ATIVIDADES CONTEÚDOS RESULTADOS 

27/8/2018 2 h/a - Apresentação da 

intervenção para 

os alunos e 

aplicação do 

questionário de 

sondagem. 

- Perguntas a 

respeito da 

prática de leitura 

dos estudantes e 

sobre o gênero 

artigo de opinião. 

- Respostas que 

possam ser 

utilizadas para 

fornecer dados 

para nortear a 

execução da 

intervenção. 

3/9/2018 2 h/a - Aplicação da 

avaliação 

diagnóstica, 

contendo 

questões de 

compreensão 

textual. 

- Habilidades de 

leitura: distinção 

entre fato e 

opinião; 

localização de 

informação 

explícita; 

inferência; 

compreensão da 

ideia defendida 

pelo autor (tese). 

- Conhecimento 

parcial do nível 

de proficiência 

leitora, utilizando 

as habilidades 

presentes na 

avaliação. 

10/9/2018 2 h/a - Explanação e 

discussão sobre o 

que é 

argumentação. 

- Exposição de 

situações que 

- Conhecendo a 

argumentação.  

- Conceitos de 

fato, opinião, 

argumento e tese. 

- Assimilação de 

um gênero 

argumentativo 

além do 

reconhecimento 

de um fato, uma 
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demonstram que 

é importante o 

uso da 

argumentação. 

- Leitura e 

comparação de 

textos de gêneros 

diversos: conto de 

fadas, notícia, 

poema e artigo de 

opinião. 

 

opinião e uma 

tese. 

17/9/2018 2 h/a - Leitura de 

artigos de opinião 

de um jornal local 

online. 

- O artigo de 

opinião e suas 

características 

sócio-discursivas; 

- Atividade com o 

texto “Quantos 

amigos invisíveis 

você tem?”. 

- Assimilação de 

informações e 

compreensão de 

texto. 

1/10/2018 2 h/a - Apresentação 

sistematizada de 

algumas 

habilidades de 

leitura, as quais 

foram utilizadas 

na avaliação 

diagnóstica. 

- Habilidades de 

leitura: inferir; 

localizar 

informações 

explícitas; 

distinguir fato de 

opinião; 

reconhecer a 

tese. 

- Compreensão 

dos textos 

estudados e 

construção de 

sentidos por meio 

de habilidades de 

leitura. 

8/10/2018 2 h/a - A pedido dos 

alunos, fizemos 

um momento 

específico para 

reconhecimento 

de tese. 

- A tese em 

artigos de opinião.  

- A importância da 

defesa de um 

ponto de vista 

para a formação 

- Assimilação e 

reconhecimento 

da tese em um 

artigo de opinião. 
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de um cidadão. 

15/10/2018 2 h/a Leitura e 

discussão de 

artigos de opinião. 

- Atividades em 

grupo, utilizando 

artigos de opinião: 

“Qual a 

importância da 

educação?”; “Por 

que o meio 

ambiente é tão 

importante para 

nós?”. 

- Compreensão e 

construção dos 

sentidos por meio 

de habilidades de 

leitura.  

22/10/2018 2 h/a Avaliação 

diagnóstica final. 

- Questões de 

compreensão 

textual 

envolvendo as 

habilidades 

desenvolvidas 

nas aulas 

anteriores. 

- Aquisição de 

competência e 

autonomia no uso 

de habilidades de 

leitura. 

- Melhora da 

compreensão 

textual por causa 

do trabalho com 

habilidades de 

leitura. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

2.5.1 O início da intervenção 

 A atividade de intervenção de nossa pesquisa pode ser dividida em 3 

momentos: 

- 1º MOMENTO: aplicação do questionário de sondagem mais avaliação diagnóstica 

inicial; 

- 2º MOMENTO: atividades envolvendo o gênero textual artigo de opinião e as 

habilidades de leitura; 

- 3º MOMENTO: aplicação da avaliação diagnóstica final. 
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2.5.1.1 Aplicação do questionário de sondagem 

O ponto de partida das nossas ações foi o preenchimento de um questionário 

de sondagem, pelos alunos, para que pudéssemos ter uma noção geral do gosto 

pela leitura, do conhecimento deles sobre o gênero textual que utilizamos ao longo 

de nossa pesquisa. Inicialmente, este questionário foi aplicado para 24 alunos. Isso 

foi feito em 2 horas/aula (h/a). Nesse momento, não explicamos as perguntas para 

que não induzíssemos nenhuma resposta, então os alunos leram e responderam 

livremente sem a interferência direta do regente de sala. As perguntas utilizadas 

nesse primeiro momento foram as seguintes: 

Quadro 7 – Questionário de sondagem 

QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM  

 

1) Você costuma ler?  (    ) SIM  (    ) NÃO 

Justifique a sua resposta 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 2) Que tipo 

de livro ou texto você lê com mais frequência? 

(   ) livros ou textos indicados pela escola 
(   ) outros livros ou textos que não são indicados pela escola 
(   ) de redes sociais  
(   ) outros ____________________________________________________ 
 

3) Você gosta de ler? (     ) SIM     (     ) NÃO 

Por quê? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________  

4) Quantos livros você leu este ano? (    ) nenhum  (    ) 1 a 2    (      ) 2 ou mais 

5) Qual seu tipo de texto/livro preferido?  

(     ) aventura 

(     ) romances em geral 

(     ) ficção científica 

(     ) policial 

(     ) mistérios 

(     ) distopia 

(     ) outros ______________________________________________________  
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6) Para você, a leitura é importante dentro e fora da escola? (    ) SIM  (    ) NÃO 

Por quê? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

7) Quando você lê um texto, tem dificuldades para compreendê-lo?  

(    ) SIM  (    ) NÃO   (     ) poucas vezes      (      ) na maioria das vezes 

8) Nas aulas em geral, você tem dificuldades quando vai resolver questões de 

compreensão de textos?  

(    ) SIM  (    ) NÃO   (     ) poucas vezes      (      ) na maioria das vezes 

Justifique sua resposta 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________  

9) Quando você precisa expor a sua opinião, que tipo de texto acha que deve usar? 

(     ) narrativo  (Ex.: Certo dia, estava tentando estudar, quando ouvi um barulho muito 

estranho vindo do quintal...) 

(     ) descritivo (Ex.: A casa da minha avó é bem grande, possui um grande jardim e 

várias árvores frutíferas... 

(     ) argumentativo (Ex.: É preciso melhorar a educação no país, pois dessa forma 

teremos melhores perspectivas para o futuro...) 

10) Você sabe o que é argumentar?  (    ) SIM  (    ) NÃO 

11) Você sabe o que é um artigo de opinião? (    ) SIM  (    ) NÃO 

12) Você já leu um artigo de opinião? (    ) SIM  (    ) NÃO 

13) Você sabe para que serve um artigo de opinião? (    ) SIM  (    ) NÃO 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Com este questionário, tivemos a intenção de saber a frequência com que 

os alunos liam, que tipo de texto gostavam de ler, que importância eles davam para 

a leitura. Além disso, precisávamos saber que tipo de contato eles já haviam tido 

com o gênero textual artigo de opinião e se sentiam dificuldades ao resolverem 

questões de compreensão textual. Tudo isso para podermos iniciar a intervenção 
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conhecendo um pouco de cada aluno. As respostas dadas para esse questionário 

ficaram assim agrupadas: 

 

2.5.1.2 Os resultados através dos gráficos 

Gráfico 1

 

Fonte: elaborado pela autora 

A figura apresenta um gráfico que mostra a porcentagem de alunos que 

costumam ou não realizar leituras. Infelizmente, constatamos que mais da metade 

dos sujeitos envolvidos na pesquisa não possuem esse hábito. 

 

Gráfico 2  

 

Fonte: elaborado pela autora 
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Embora a maioria dos alunos afirme na pergunta anterior que não costuma 

ler, por esse gráfico, vemos que poucos apresentam dificuldades para compreender 

um texto. No entanto, é preciso destacar que o fato de mais de 20% da turma 

afirmar ter dificuldades para a compreensão é um dado bastante preocupante. 

 

Gráfico 3 
 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Para essa pergunta, tivemos um quantitativo de respostas bem uniforme, 

tendo em vista que todos os tipos apontam um índice entre 20 e 30%. O que nos 

preocupa é a qualidade dos textos que estão sendo lidos, por exemplo, nas redes 

sociais. 

 

Gráfico 4 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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O gráfico nos revela que mais da metade da turma gosta de ler, porém 

causa inquietação o percentual de 37,5% dela que afirma não gostar de leitura. Isso 

nos causou uma inquietação acerca do que fazer para influenciar na turma o gosto 

pela leitura.  

 

Gráfico 5 

 

Fonte: elaborado pela autora 

Considerando que nossa pesquisa foi iniciada em setembro, a quantidade de 

alunos da sala que leu apenas de 1 a 2 livros (70,8%) é muito alta, tendo em vista que, 

nesse período, 3 livros já haviam sido indicados pela escola. Vale destacar que o 

percentual de alunos que não leu nenhum livro também revela apreensão, pois é, 

praticamente, um terço da turma sem nenhum livro lido durante o ano. 
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Gráfico 6 

 

Fonte: elaborado pela autora 

As distopias, histórias fictícias que retratam sociedades construídas no 

sentido oposto das utopias, ou seja, das ideais, têm a preferência dos alunos dessa 

turma de 9º ano (33,3%). Mas vários outros gêneros foram bastante citados, como os 

de mistério (29,2%) e os de drama (12,5%). 

 

Gráfico 7 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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Felizmente, para quase todos os alunos da turma (95,8%), a leitura é 

considerada uma prática importante em todos os âmbitos. O que nos traz afligimento 

é o fato de muitos não terem o hábito de ler ou mesmo não gostarem dele. 

 

Gráfico 8 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Assim como na interpelação sobre as dificuldades para compreender um 

texto, aqui, na leitura nas diversas disciplinas, a maioria dos alunos, quase 60%, 

afirma ter poucas dificuldades para compreender.  
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Gráfico 9 

 

Fonte: elaborado pela autora 

Conforme os dados, quase 60% da turma afirma saber que, para expor 

uma opinião, deve usar um texto argumentativo. Todavia, é preciso ressaltar que é 

possível, também, dentro de outros gêneros, como os narrativos, revelar pontos de 

vista. 

 

Gráfico 10 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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Com o intuito de sabermos sobre o ato de argumentar, os dados nos 

mostram que quase todos os alunos afirmam saber do que se trata, o que entra em 

contraste com os números da pergunta posterior, pois, geralmente, quem sabe o 

que é um artigo de opinião precisa ter conhecimento do que seja argumentação. 

 

Gráfico 11 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Nesse gráfico, temos mais de 62% da turma afirmando que sabe o que é 

um artigo de opinião, gênero que foi contemplado em nossa pesquisa. 
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Gráfico 12 

 

Fonte: elaborado pela autora 

Embora quase toda a turma afirme conhecer o gênero em questão, em 

nossa pesquisa, somente 50% confirmam que já leram um artigo de opinião. 

 

Gráfico 13 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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Da mesma forma da pergunta anterior, a metade da turma confirmou 

conhecer a finalidade desse gênero textual. 

 

2.5.1.3 Aplicação da avaliação diagnóstica 

 

A partir dos resultados obtidos com o questionário, fizemos uma avaliação 

diagnóstica inicial, na qual utilizamos questões com as quais pudéssemos abordar 

as habilidades selecionadas previamente. Dessa maneira, pudemos ter a real 

situação da compreensão textual dos alunos participantes deste trabalho. Essa ação 

4se realizou em 2h/a. Antes de expormos a avaliação diagnóstica utilizada, é válido 

mostrar uma breve justificativa para utilizarmos esse tipo de avaliação. 

2.5.1.4 Sobre a avaliação diagnóstica 

 

Muitas são as mudanças que vêm ocorrendo no contexto escolar no que 

diz respeito à forma de avaliar a aprendizagem de nossos estudantes. No entanto, 

em grande parte das escolas brasileiras, persiste, ao longo dos anos, a avaliação 

tradicional como uma prática cristalizada do ensino de língua materna, em que são 

mais valorizados os resultados (uma nota) do que o processo de aprendizagem que, 

ao nosso ver, é de suma importância. 

É notório que muito se tem combatido o uso do texto para leituras 

mecanizadas e que não proporcionam uma construção de sentidos, ou ainda, aquela 

utilizada apenas para fins gramaticais. sem proporcionar uma construção de 

sentidos ou apenas para fins gramaticais, por isso algumas ações já vêm 

acontecendo nesse sentido, principalmente com as contribuições da Linguística 

Textual. 

Em nosso trabalho, utilizamos, para nos auxiliar em nossa intervenção, 

avaliação diagnóstica, tendo em vista que a ênfase dela “se concentra no processo 

de aquisição, desenvolvimento e consolidação das habilidades e encontra respaldo 

na legislação vigente. ” (Carvalho, 2018:44). 

É preciso salientar que, em nossa pesquisa, o uso dessa avaliação não 

tem caráter de atribuição de notas nem de classificação dos alunos, ela nos serve 
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como parâmetro para a organização de nossas ações. Nesse sentido, estamos de 

acordo com Luckesi (2011), quando ele afirma que 

A avaliação, diferentemente dos exames, tem por característica 
própria ser diagnóstica, o que implica não ser classificatória, o que 
quer dizer que ao avaliador não interessa colocar o seu objeto de 
estudo num ranking, que vai do maior para o menor, com um ponto 
de aprovação/reprovação. Interessa somente constatar a qualidade 
da situação para, se necessário, proceder a uma intervenção. 
(Luckesi, 2011:196-197). 

 

Ao intervirmos, a ênfase foi dada ao processo de aprendizagem, nos meios 

que usamos com os aprendizes para trabalhar e desenvolver as habilidades de 

leitura como forma de construir e apreender sentidos nos textos além da escola que 

possam encontrar posteriormente.  

Utilizamos a avaliação diagnóstica em três momentos: no início, com o intuito 

de sondar o nível de leitura dos educandos e, assim, instituir práticas voltadas às 

necessidades da turma; no decorrer do processo, para nos orientarmos se 

estávamos no caminho correto ou se precisávamos alterar nosso planejamento, 

sendo aqui feita por meio de atividades com respostas subjetivas; no final, para 

verificarmos se atingimos os objetivos pretendidos com a intervenção. 

Ao utilizarmos esse tipo de avaliação, estamos em consonância com as 

orientações de Carvalho (2018), pois esse pesquisador propõe em sua obra uma 

avaliação diagnóstica que deve ser realizada em três fases distintas, mas 

interligadas:   

Proponho, não três tipos de avaliação, mas uma avaliação 
diagnóstica: em três fases distintas e interligadas: a avaliação 
diagnóstica realizada sempre no início de um processo, etapa letiva 
ou didático-pedagógica; a avaliação diagnóstica realizada no 
transcurso de um processo, cujo objetivo principal será orientar rotas 
de aprendizagem, a partir da verificação das habilidades já 
adquiridas, em desenvolvimento e consolidadas e, finalmente, outra 
avaliação diagnóstica, conclusiva de uma etapa ou ciclo. Seu objetivo 
principal será constatar as aprendizagens realizadas no período a 
que se refere a avaliação. Por isso também será ponto de partida 

para o próximo período ou etapa de escolarização. (Carvalho, 
2018:57). 

 

Nosso intuito, portanto, foi utilizar a avaliação para verificar se o uso das 

habilidades de leitura proporcionou evolução no ato de ler e construir sentidos em 
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cada um dos estudantes participantes de nossa pesquisa. Outrossim, o uso dessas 

avaliações permitiu uma revisão e um redirecionamento de nossa prática docente 

relacionada ao ensino de leitura e compreensão de textos.  

As questões utilizadas para essa primeira avaliação são as que estão no 

quadro que segue: 

 

Quadro 8 – Atividade de avaliação diagnóstica – questão 1 

EEFM MICHELSON NOBRE DA SILVA 

ATIVIDADE DIAGNÓSTICA 

ALUNO: _______________________________________ Nº ______ 9º ANO A 

 

 

Um Remédio Chamado Carinho 

 

Você sabia que a desnutrição, às vezes, não é causada apenas pela má alimentação? 

Faltade carinho também pode dificultar o desenvolvimento de uma criança. 

Hoje, 1% a 5% das crianças brasileiras sofrem de desnutrição. 

Para tentar amenizar o problema, um hospital de São Paulo, o PérolaByington, está 

ensinandoas mães de crianças com desnutrição a cantar para seus filhos e até brincar de 

roda. O “tratamento”está dando certo, ou seja, algumas doses extras de carinho não fazem 

mal a ninguém. 

Um remédio chamado carinho. ZÁ, Coral Ed. n. 30, 1999.  

 

1) Para diminuir o problema da desnutrição, um Hospital de São Paulo está 

A) compensando a falta de comida com remédios. 

B) dando às crianças doses extras de alimentação. 

C) ensinando as mães a cantar e a brincar com os filhos. 

D) oferecendo música e recreação para as crianças. 

Fonte: elaborado pela autora 
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COMENTÁRIO SOBRE A QUESTÃO 1 

A questão 1 mobiliza como habilidade principal a localização de informações 

explícitas em um texto. Como a leitura se dá em níveis (Carvalho, 2017), optamos 

por iniciar com uma habilidade mais elementar, ou seja, de leitura superficial, para 

depois passarmos para habilidades mais complexas. 

Nesse sentido, de acordo com Carvalho (2017:101), “o trabalho com a leitura 

deve abranger desde atividades como a localização de informações explícitas em 

um texto, passando pela identificação do tema, até atividades inferenciais globais ou 

de sentido de palavras e expressões no contexto em que estão.” 

 

RESULTADOS 

Gráfico 14 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Nessa questão, como já esperávamos, por ser de compreensão literal, houve 

grande índice de acerto. Somente 1 aluno indicou uma resposta incorreta. 

Quadro 9 – questão 2 

Leia o texto abaixo. 
Entrevista com Marcos Bagno 

Em geral, o preconceito linguístico é exercido pelas pessoas que ocupam as 

classessociais dominantes, que tiveram acesso à educação formal, portanto, à norma-

padrão deprestígio. Assim, acreditam que seu modo de falar é mais “certo” e mais “bonito” 

que odas pessoas com pouca ou nenhuma escolarização. O preconceito linguístico é 

somenteum disfarce: não é a língua da pessoa que é discriminada, mas a própria pessoa 

em suaidentidade individual e social. 

VECCHI, Viviane. Entrevista com Marcos Bagno. Disponível em: http://www.facasper.com.br/jo/entrevistas. 
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2) Nesse texto, o linguista defende a ideia de que o preconceito linguístico 

A) contraria as regras gramaticais. 

B) depende da idade dos falantes. 

C) é apenas uma questão de disfarce. 

D) está em todas as camadas sociais. 

 

COMENTÁRIO SOBRE A QUESTÃO 2 

A questão apresenta ao aluno a necessidade de encontrar a ideia defendida pelo 

autor do texto. O aluno precisa ter a capacidade de produzir sentidos unindo o que está no 

texto ao seu poder de dedução, por exemplo. O estudante precisará, nesta questão, 

transpor a superfície do texto, por isso requer a mobilização de outras habilidades, 

relacionadas à progressão e à continuidade do texto. 

RESULTADOS 

Gráfico 15 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

A segunda questão apresentou 15 acertos e 9 erros. Esse resultado nos 

aponta que a habilidade de compreender a tese defendida pelo autor do texto 

precisa ser mais trabalhada com a turma, pois 37,5%, possivelmente, não consegue 

ainda fazer essa relação. 

Quadro 10 – questão 3 

 

Leia o texto abaixo e responda. 
 
Decida 

Em um mundo cada vez mais complexo, com excesso de informação, pressão 

pordesempenho e repleto de alternativas, as pessoas precisam tomar decisões também 

arespeito de assuntos delicados. E devem fazer isso sem ter muito tempo para pensar. 
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Cada vez mais, o sucesso e a satisfação pessoal dependem da habilidade de 

fazerescolhas adequadas. Com frequência, as pessoas são instadas a tomar uma 

decisãoque pode modificar sua vida pessoal. Devo ou não me casar? Que tal só 

morarmosjuntos? Devo ou não me separar? [...] Em que escola matricular nosso filho? Aliás, 

elevai ganhar carro aos 18 anos ou sairá à noite de carona [...]? É certo comprar aquelacasa 

maior e contrair um financiamento a perder de vista? No trabalho, acontece amesma coisa. 

Devo dar uma resposta dura àquela provocação feita pelo chefe? Peçoou não peço 

aumento? Posso ou não baixar os preços dos produtos que vendo de formaa aumentar a 

saída? Que tal largar tudo e abrir aquela pousada na praia? Psicólogosamericanos que 

estudaram a vida de gerentes empregados em grandes companhiasdescobriram que eles 

chegam a tomar uma decisão a cada nove minutos. São mais de10.000 decisões por ano – 

10.000 possibilidades de acertar, ou de errar. Não há comofugir. Ou você decide, ou alguém 

decide em seu lugar. 

Veja. 14 jan. 04. *Adaptado: Reforma Ortográfica. Fragmento.  

 

3) Nesse texto, qual das frases refere-se à decisão sobre o trabalho? 

A) “Devo ou não me casar?”. (ℓ. 6) 

B) “Em que escola matricular nosso filho?”. (ℓ. 7) 

C) “Peço ou não peço aumento?”. (ℓ. 10-11) 

D) “São mais de 10.000 decisões por ano...”. (ℓ. 14-15) 

 

COMENTÁRIO SOBRE A QUESTÃO 3 

Nessa questão, a intenção é mobilizar a habilidade de inferir um sentido a 

partir da análise de um contexto. É preciso saber, por exemplo, que expressões do 

texto se referem ao ambiente profissional ou de trabalho, pois isso não está escrito, 

é preciso deduzir. Dessa forma, é válido lembrar o que afirma Dell'Isola (2001:37) 

afirma que  

“Inferência é um processo cognitivo que gera uma informação 
semântica nova a partir de uma informação semântica anterior, em 
um determinado contexto. Inferência é, pois, uma operação cognitiva 
em que o leitor constrói novas proposições a partir de outras já 

dadas”. (DELL'ISOLA, 2001:37) 
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RESULTADOS 

Gráfico 16 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

O gráfico referente à questão 3 nos deixou em alerta quanto à habilidade de 

inferir, visto que tivemos 16 acertos e 8 erros. Isso nos serviu como indicador de que 

é uma habilidade que deve ser bastante trabalhada com os estudantes, 

principalmente porque, muitas vezes, ela serve como base para diversas 

habilidades. 

 

Quadro 11 – questão 4 

Cidadania, direito de ter direitos 

 

Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem 

quiser sem constrangimento. [...] Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam 

estágios de cidadania: respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não 

destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. 

[...] Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de 

votar. 

DIMENSTEIN, Gilberto. O Cidadão de papel. São Paulo: Ed. Ática, 1998. 

 

4) O trecho que indica uma opinião em relação à cidadania é 

(A) ...“é o direito de ter uma idéia e poder expressá-la...”. 

(B) ...“É poder votar em quem quiser...”. 

(C) ...“revelam estágios de cidadania:...” 

(D) ... “Foi uma conquista dura.” 
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RESULTADOS 

Gráfico 17 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 Esse resultado nos deixou bastante apreensivos pelo fato de que, 

aproximadamente, 95% da turma indicou uma resposta incorreta para a questão. 

Por isso, durante a intervenção, evidenciamos com afinco a habilidade relacionada 

ao fato e à opinião. 

Quadro 12 – questão 5 

Leia o texto abaixo. 
CAPA 

A inspiradora reportagem sobre as crises de idade nos leva a muitas reflexões, mas 
acredito que a mais importante delas diz respeito à estrutura de personalidade que cada um 
desenvolve. É consenso, entre pessoas maduras e bem estruturadas emocionalmente, que 
vivemos a vida de acordo com nossa base psicológica. Por isso, é importante que, da 
infância até o início da vida adulta, saibamos estruturar o arcabouço daquilo que seremos. 
Quem tem um bom alicerce, enfrentará seguramente qualquer tipo de problema. Reinvente-
se a cada idade. (José Elias)  
Alex Neto, Foz do Iguaçu – PR 

 

5) A palavra que marca a opinião do leitor em relação à reportagem é:  

A) Consenso.  

B) Importante.  

C) Inspiradora.  

D) Seguramente. 

 

Nas questões 4 e 5, o aluno precisa ter a habilidade de comparar informações 

presentes no texto para selecionar as que revelam fatos daquelas que denotam 
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opiniões. Nesse sentido, Carvalho (2014) afirma que essa é das “habilidades mais 

complexas, porque requer arregimentar diferentes tipos de informação textual, 

avaliações e conclusões”. 

RESULTADOS 

Gráfico 18 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 Os resultados dessa aferição, também nos norteou quanto à questão do fato 

e da opinião, pois os resultados, assim como na questão 4 que trabalhava a mesma 

habilidade, nos mostrou grande parte da turma com dificuldades. 

 

2.5.2 Atividades da Intervenção 

 

 - CONHECENDO A ARGUMENTAÇÃO – 2h/a 

 A primeira aula da intervenção começou com um momento em que os alunos 

receberam diferentes textos para ler: um conto, um artigo de opinião, uma crônica, 

uma notícia, um editorial e uma carta pessoal). Solicitamos que eles fizessem essas 

leituras em duplas e observassem o que estava escrito e a forma como a linguagem 

era utilizada naqueles textos. 

 Após a leitura, indagamos se eles conheciam aqueles gêneros textuais, se já 

haviam lido textos parecidos. A maioria deles afirmavam já ter tido contato com 

quase todos os gêneros ali colocados, com os que menos alunos haviam tido 

contato eram o artigo de opinião e o editorial. Na sequência, solicitamos que eles 

separassem os textos de modo que tivéssemos grupos de textos: os que serviam 
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para contar fatos e os que estavam mostrando opinião ou tentando convencer o 

leitor de algo. 

 Em seguida, passamos, a partir desses textos, a discutir com eles os 

conceitos de fato, opinião e argumentos, mostrando nos próprios textos onde eles se 

formavam ou apareciam. Solicitamos que as duplas reconhecessem esses conceitos 

na prática. Ao final cada dupla se pronunciou a respeito do que haviam aprendido 

sobre fato, opinião e argumento. 

 Ao final da aula, formamos um grupo único em forma de círculo e passamos a 

fazer comentários acerca da atividade e do que foi aprendido devido ao que foi 

trabalhado durante a aula. 

 

MATERIAL UTILIZADO NA AULA: 

Quadro 13 

LEIA ATENTAMENTE OS TEXTOS, OBSERVANDO O CONTEÚDO DELES E A 

SUA ESTRUTURA 

 

TEXTO 1 

 A ROSA E O CRAVO 

        Num jardim um aroma chama atenção, este exala por todo jardim 

Lá bem no meio a mais bela de todas as rosas vive a sonhar 

Um belo dia  plantaram bem juntinho dela um cravo 

Este se pôs a crescer, tão belo e charmoso cobiçado por todas as rosas. 

Mas este se encantou só por uma delas, a mais bela de todas. 

Esta por sua vez nem lhe deu bola,coitado do cravo! 

Sentiu-se o mais infeliz, de tantas flores belas foi logo escolher justo ela! 

       A rosa mal dava bola, mal olhava pra ele, este foi entristecendo e com o passar 

dos dias foi definhando cada vez mais. Foi arrancado deste jardim e jogado fora. 

      Quase sem vida, passou uma pessoa e o viu ali naquele estado. 

Pegou-o com muito cuidado e carinho, levou proseu jardim, e o plantou com todo 

amor. Passado o tempo este cresceu lindo novamente cobiçado por todas as rosas. 

Lá viveu seus dias feliz, esquecendo que um dia conheceu a mais bela que amor a 

ele negou.Hoje quem vive só é ela, pois amor lhe negou e igual a estejamais 

encontrou. 

https://www.recantodasletras.com.br/contosdefantasia/1685588.  

https://www.recantodasletras.com.br/contosdefantasia/1685588
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TEXTO 2: 

Criança 'jogada' pela mãe para ser salva em acidente recebe alta de hospital em Fortaleza 

Ônibus bateu em caminhão; pai da criança disse que testemunhas relataram alta 
velocidade do coletivo onde mãe e filha estavam, mas órgão de trânsito informa que 
veículo estava dentro da velocidade permitida. 
 
       A menina que foi salva de acidente de ônibus em Fortaleza ao ser "jogada" pela 
mãe, recebeu alta na manhã desta terça-feira (11). Segundo o hospital onde ela foi 
atendida, o instituto Doutor José Frota (IJF), a criança não sofreu lesões graves. A 
criança tem paralisia cerebral e havia saído de uma sessão de fisioterapia em um 
hospital na região do acidente. A mãe foi velada na manhã desta terça-feira (11). 
       A criança estava acompanhada da mãe, Thaís Silva, quando o ônibus em que 
trafegavam colidiu com um caminhão na tarde desta segunda-feira (10), na Avenida 
Alberto Craveiro, Bairro Dias Macêdo. Ao perceber que o acidente aconteceria, 
Thaís "jogou" a filha nas mãos de outro passageiro. A jovem ficou presa às ferragens 
e morreu no local. Além da filha, outras cinco pessoas se feriram, mas não correm 
risco de morrer. 
 
HTTPS://G1.GLOBO.COM/CE/CEARA/NOTICIA/2018/09/11/CRIANCA-JOGADA-PELA-MAE-PARA-

SER-SALVA-EM-ACIDENTE-RECEBE-ALTA-DE-HOSPITAL-EM-FORTALEZA.GHTML 

TEXTO 3 

A educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é o 
principal aspecto de desenvolvimento de uma nação. 

Enquanto nosso governo investe na expansão econômica e financeira do 
país, a educação regride, apresentando muitos problemas estruturais. 
Principalmente nas pequenas cidades, o investimento para a educação é mal 
aplicado e, muitas vezes, as verbas são desviadas. 

Por esse motivo, o nosso país está longe de ser um país desenvolvido até 
que o descaso com a educação persista. 

Acima de tudo, os governantes do nosso país precisam ter a consciência de 
que enquanto a educação estiver à margem, problemas como violência e pobreza 
persistirão. Assim, o lema da nossa bandeira será sempre uma ironia. “Ordem e 
progresso” ou “Desordem e Regresso”? 

 
https://www.todamateria.com.br/artigo-de-opiniao/ 

 
TEXTO 4 
 
Quando eu for, um dia desses, 
Poeira ou folha levada 
No vento da madrugada, 
Serei um pouco do nada 
Invisível, delicioso 
 
Que faz com que o teu ar 
Pareça mais um olhar, 
Suave mistério amoroso, 
Cidade de meu andar 

https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2018/09/10/mae-joga-bebe-para-passageiro-antes-de-colisao-e-salva-filho-em-fortaleza.ghtml
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2018/09/10/mae-joga-bebe-para-passageiro-antes-de-colisao-e-salva-filho-em-fortaleza.ghtml
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2018/09/11/crianca-jogada-pela-mae-para-ser-salva-em-acidente-recebe-alta-de-hospital-em-fortaleza.ghtml
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2018/09/11/crianca-jogada-pela-mae-para-ser-salva-em-acidente-recebe-alta-de-hospital-em-fortaleza.ghtml
https://www.todamateria.com.br/artigo-de-opiniao/
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(Deste já tão longo andar!) 
 
E talvez de meu repouso... 
 
Mario Quintana 
 
 
TEXTO 5 
 
       Os benefícios do Bolsa Família, do governo federal, têm servido, ao longo dos 
anos, para ajudar milhões de brasileiros que vivem em condições precárias a se 
manter e até a se reerguer, em meio a seguidas crises econômicas. Contudo, 
também é fato que, entre os milhões de cadastrados no país, houve e há inúmeros 
casos de irregularidades. 

      Não são raras as situações em que pessoas recebem as mensalidades sem se 
enquadrar nas condições mínimas exigidas – aquelas que comprovem integrar a 
faixa da extrema pobreza, com renda per capita em casa menor que R$ 85, ou da 
pobreza, cuja renda domiciliar individualizada não ultrapassa R$ 170. Portanto, é 
com a percepção de que há deturpações – algo que, diga-se, existe desde os 
primórdios da concessão do benefício, e que tem sido motivo de constantes revisões 
–, que o Ministério do Desenvolvimento Social justifica recentes pentes-finos no 
programa. 

      Levantamento desta edição aponta, contudo, que há um grande descompasso 
entre a quantidade de cidadãos incluídos e retirados do Bolsa Família. Só nos 
primeiros sete meses deste ano, em Minas, 197,2 mil famílias tiveram as 
concessões canceladas em razão de problemas cadastrais. No mesmo período, 
houve a entrada de outras 148 mil, que se enquadraram nos requisitos para fazer jus 
ao benefício.  

Essa diferença, obviamente, suscita questionamentos. O principal deles, 
talvez, seja relativo a uma possível ação intencional para promover a redução de 
gastos federais na área social. O Ministério do Desenvolvimento Social, que cuida 
dos benefícios, rebate essa hipótese e garante que o volume de verbas tem se 
mantido e que as famílias que deixam o programa o fazem apenas para dar lugar a 
outras, que realmente precisavam do auxílio. 

       Há, por outro lado, a indicação de que muitos dos beneficiários, por serem 
pessoas humildes e sem instrução, teriam dificuldades em fazer a atualização de 
dados requerida pelas autoridades. Por isso, acaba ficando sem os recursos.  

       Como se vê, embora a correção de irregularidades seja necessária, não se 
pode descartar a possibilidade de que ocorram erros também nos cortes. 
Racionalidade e equilíbrio são fundamentais para evitar injustiças.  

https://www.hojeemdia.com.br/opini%C3%A3o/colunas/editorial-1.334042/justi%C3%A7a-e-
injusti%C3%A7a-nos-cortes-do-bolsa-fam%C3%ADlia-1.653932 

 

 
  

https://www.pensador.com/autor/mario_quintana/
https://www.hojeemdia.com.br/opini%C3%A3o/colunas/editorial-1.334042/justi%C3%A7a-e-injusti%C3%A7a-nos-cortes-do-bolsa-fam%C3%ADlia-1.653932
https://www.hojeemdia.com.br/opini%C3%A3o/colunas/editorial-1.334042/justi%C3%A7a-e-injusti%C3%A7a-nos-cortes-do-bolsa-fam%C3%ADlia-1.653932
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SEGUNDO MOMENTO 
 
Quadro 14 
 
 

FATO E OPINIÃO NO DICIONÁRIO 
 
fa·to|ct| 
(latim factum, -i, aquilo que se fez, façanha, proeza, .ato) 
substantivo masculino 
1. Coisa realizada. = .ATO, FEITO 
2. Acontecimento. 
3. Sucesso. 
4. Assunto (de que se trata). 
5. Lance. 
 
"fato", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-
2013 http://www.priberam.pt/dlpo/fato [consultado em 20-11-2014]. 
  
o·pi·ni·ão 
(latim opinio, -onis) 
substantivo feminino 
1. Modo de ver pessoal. = IDEIA 
2. Juízo que se forma de alguém ou de alguma coisa. 
3. Adesão pessoal ao que se crê bom ou verdadeiro. = CONVICÇÃO, CRENÇA 
4. Manifestação das ideias individuais a respeito de algo ou alguém (ex.: dar a sua 
opinião). = PARECER, VOTO 
5. Credo político. (Usado também no plural.) = CRENÇA 
 
"opinião", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-
2013, http://www.priberam.pt/dlpo/opini%C3%A3o[consultado em 20-11-2014]. 
  
CONCEITOS 

Fato 
O fato é algo que é de conhecimento de todos. Sendo um fato, ele pode ser provado 
através de documentos ou de outras formas de registros.  
Exemplo: O crescimento acelerado dos grandes centros econômicos mundiais 
aumenta os problemas sociais.  

 Opinião 
A opinião é a maneira particular de olhar um fato. A opinião vai divergir de acordo 
com inúmeros fatores socioculturais.  
Exemplo: Homens que assistem a novelas são bons maridos. 
 
OBS.: O fato é aquilo que realmente aconteceu, que existe e pode ser provado; 

enquanto a opinião é o que alguém pensa, uma interpretação dos fatos, é  o ponto 

de vista que uma pessoa tem a respeito de algo, que pode ser verdadeiro ou não. 

Argumentos 

http://www.priberam.pt/dlpo/fato
http://www.priberam.pt/dlpo/opini%C3%A3o
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Argumentos são ideias lógicas relacionadas entre si e com o propósito de 
esclarecer e resolver determinada situação ou dúvida, por exemplo. São 
normalmente baseados em premissas que ajudam a construir uma conclusão. No 
entanto, todas as premissas devem ter como alicerce um sentido lógico, caso 
contrário o resultado final pode não ser verdadeiro ou válido. 

 

- O ARTIGO DE OPINIÃO – 2 h/a 

 No início desse momento, foram relembrados aspectos relevantes da aula 

anterior. 

 Na sequência, apresentamos aos alunos, sem mencionar que se tratava de 

artigo de opinião, um exemplo desse gênero publicado em um site de um jornal local 

online. Após a leitura, fizemos oralmente o reconhecimento, de acordo com o que 

havia sido estudado na aula anterior, de fatos, opiniões, argumentos. Além disso, 

discutimos sobre a temática do artigo, que ideias poderiam estar implícitas, qual 

seria a intenção do articulista, se eles já haviam lido algo sobre aquele assunto etc. 

Nesse momento, mesmo sem muita sistematização, pois o foco da aula era 

apresentar o gênero, aproveitamos para irmos trabalhando também com as 

habilidades de leitura, no intuito de não fazer abordagens isoladas.  Em 

seguida, apresentamos aos alunos as características sócio-discursivas do artigo de 

opinião. 

TEXTO UTILIZADO:  

Quadro 15 

Quantos amigos invisíveis você tem? 

O respeitado sociólogo Mark Granovetter escreveu um famoso artigo nos 

anos 70 - The StrengthofWeakTies - revisado nos anos 80 tornando-se uma grande 

referência nos estudos a respeito de interconexão entre os indivíduos. O autor 

sugere que a força dos laços, seria uma combinação entre tempo, intensidade 

emocional, intimidade e interesses comuns. Apesar de poderem agir de forma 

independente umas das outras, essas variáveis acabam se correlacionando. 

 Com o advento das redes sociais virtuais o tema volta com força total. Se 

pararmos para pensar quando começamos a nos organizar em redes conectivas 
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online voltamos para os anos 2000 com o Orkut e depois Facebook, Instagram, 

entre outras. 

  Estudos sugerem que se tivermos uma rede social com 1.500 membros, 

apenas 150 desses seriam laços fortes e cerca de 15 os de convívio quase diário. O 

restante são laços fracos tais como pessoas que você conheceu numa viagem e 

passaram a se conectar, sem mais convívio, ou pessoas que só falam com você no 

seu aniversário. 

  A medida de popularidade na internet, o seu capital social, começou a ser 

medida pelos números de likes (curtidas) e seguidores no seu perfil. E aí começam 

os pedidos absurdos de SV (sigo de volta). Pessoas que querem que alguém que 

não conhecem sigam elas apenas para aumentar o número de seguidores. Ou 

empresa que oferecem um pacote de seguidores. 

  Nesse cenário, diversas redes oferecem soluções para silenciar os amigos e 

recentemente o Instagram implantou uma ferramenta "silenciar o feed e/ou os 

stories". Ou seja: eu continuo sendo seu amigo (será?), no entanto não vejo mais 

você na minha rede social. E nem o suposto amigo descobre que você o silenciou. 

Um amigo invisível? Para quer manter essa conexão se ela não funciona na prática? 

  Se as pessoas não têm mais tempo disponível para os relacionamentos e 

encontros presenciais, mas querem parecer que têm muitos amigos, as redes vêm 

encontrando novas formas de criar um simulacro de amizade. 

https://www.opovo.com.br/jornal/opiniao/2018/09/quantos-amigos-invisiveis-voce-tem.html; 

 

 

  

https://www.opovo.com.br/jornal/opiniao/2018/09/quantos-amigos-invisiveis-voce-tem.html;
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Quadro 16 

SEGUNDO MOMENTO 

O ARTIGO DE OPINIÃO 

O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo-argumentativo onde o autor tem a 
finalidade de apresentar determinado tema e seu ponto de vista, e por isso recebe 
esse nome. 
Possui as características de um texto jornalístico e tem como principal objetivo 
informar e persuadir o leitor sobre um assunto. 
Assim, a argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos artigos de opinião, 
que surgem sobretudo, nos textos disseminados pelos meios de comunicação, seja 
na televisão, rádio, jornais ou revistas. 
Por esse motivo, esse tipo de texto geralmente aborda temas da atualidade, sendo 
muito pedido nos vestibulares e concursos públicos. 
 
Principais Características 
 
As principais características dos artigos de opinião são: 
 
 Uso da argumentação e persuasão 
 Textos escritos em primeira e terceira pessoa 
 Geralmente são assinados pelo autor 
 São produções veiculadas nos meios de comunicação 
 Possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva 
 Escolha de temas da atualidade 
 Possuem títulos polêmicos e provocativos 
 Contém verbos no presente e no imperativo 
 
Estrutura: Como fazer um artigo de opinião? 
Geralmente, os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos 
dissertativos argumentativos: 
 Introdução (exposição): apresentação do tema que será discorrido durante o 
artigo. 
 Desenvolvimento (interpretação): momento em que a opinião e a 
argumentação são os principais recursos utilizados. 
 Conclusão (opinião): finalização do artigo com apresentação de ideias para 
solucionar os problemas sobre o tema proposto. 
 https://www.todamateria.com.br/artigo-de-opiniao/ 

 

- SISTEMATIZANDO AS HABILIDADES DE LEITURA – 2h/a 

Nesse momento, passamos a deixar explícito para os alunos que estávamos 

trabalhando com habilidades de leitura. Para iniciar a aula, fizemos algumas 

perguntas aos alunos:  

- Vocês sabem o que é escravidão? Isso ainda existe? 

https://www.todamateria.com.br/dicas-para-a-introducao-de-uma-redacao/
https://www.todamateria.com.br/como-fazer-o-desenvolvimento-de-uma-redacao/
https://www.todamateria.com.br/como-fazer-a-conclusao-de-uma-redacao/
https://www.todamateria.com.br/artigo-de-opiniao/
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- Na modernidade, existe escravidão? 

- Se sim, de que forma? 

- Qual a opinião de vocês sobre isso? 

Após essa primeira abordagem, passamos um vídeo sobre escravidão moderna, o 

qual está no Youtube, com o seguinte link: -------- Muitos alunos se pronunciaram 

sobre a temática e até acharam que os pais se enquadravam em algumas situações 

mostradas no vídeo. Foi realmente uma temática que suscitou bastantes 

observações da parte dos estudantes. 

Depois disso, lemos um artigo de opinião sobre o tema em questão: 

A face da escravidão moderna, de Wagner Moura. 

Quadro 17 

 “Quando se trata de escravidão moderna, temos que lutar para mudar 
mentes, políticas, leis, regulamentos e, acima de tudo, para mudar corações. Muitas 
pessoas comuns nem sabem que a escravidão ainda existe e, nesse instante, 21 
milhões de pessoas no mundo são vítimas dessa prática terrível, que gera mais de 
US$ 150 bilhões em lucros ilegais a cada ano. 

Abusados, explorados, enclausurados, eles trabalham na agricultura, em 
barcos de pesca, em minas e como trabalhadores domésticos, talvez até na casa ao 
lado da sua. Estamos também falando de tráfico de seres humanos, outro flagelo da 
nossa sociedade. 

Uma coisa que eu aprendi é que o primeiro passo para lutar contra esta 
prática é chamá-la pelo seu nome: escravidão. Não tenho dúvida de que a arma 
mais importante que todos temos é a informação. Precisamos usá-la para lutar 
contra aqueles que sustentam essa monstruosa prática. Ninguém diz em voz alta 
que apoia a escravidão …isso é dito nas sombras. 
Há um novo tratado internacional que exige que os países protejam as vítimas e lhes 
ajudem a ter acesso à justiça – o Protocolo sobre o Trabalho Forçado. A campanha 
“50 for Freedom” da Organização Internacional do Trabalho visa persuadir pelo 
menos 50 países a ratificarem o Protocolo até final de 2018. 

É nosso dever não somente nos inscrevermos na campanha, mas também 
chegar até os governos, líderes de ONGs, formadores de opinião, legisladores, 
executivos de empresas, chefes de Estado, sua escola, seus vizinhos. Eu 
recomendo veementemente que você faça isso. Compartilhe as informações sobre a 
escravidão moderna e mostre a todos as múltiplas faces dessa gigantesca chaga do 
mundo civilizado. Estou profundamente comprometido em fazer tudo o que posso 
para realizá-lo. Por favor, junte-se a nós para apoiar como puder a campanha “50 for 
Freedom” e vamos erradicar esta prática vergonhosa de uma vez por todas.” 
 

http://50forfreedom.org/pt/blog/nossos-campeoes/a-face-da-escravidao-moderna/ 

http://50forfreedom.org/pt/stories/wagner-moura-da-voz-aos-sem-voz/
http://50forfreedom.org/pt/home-stories/10-modos-para-recohecer-a-escravidao-moderna/
http://50forfreedom.org/the-protocol/
http://50forfreedom.org/pt/
http://50forfreedom.org/pt/a-escravidao-moderna-mitos-e-fatos/
http://50forfreedom.org/pt/a-escravidao-moderna-mitos-e-fatos/
http://50forfreedom.org/pt/blog/nossos-campeoes/a-face-da-escravidao-moderna/
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 Após a leitura, pedimos que eles se manifestassem sobre o conteúdo do texto 

e que o relacionassem ao vídeo. 

 A atividade proposta nessa aula teve como propósito trabalhar as habilidades 

de localizar informações explícitas, inferir informações do texto, diferenciar fato de 

opinião relativa ao fato além de compreender e reconhecer uma tese. 

Dessa maneira, a intenção foi de que, primeiramente, os discentes 

colocassem em prática a habilidade elementar de encontrar uma informação de fácil 

localização no texto, muito útil e necessária para o trabalho com as demais. No 

momento da inferência, tivemos o cuidado de inserir questões que fizessem os 

alunos relacionar informações do texto (superficiais) com outros conhecimentos e 

informações que eles já possuíam ou ainda pudessem chegar a uma constatação a 

partir do que leram.  

A habilidade de distinguir fato de opinião, um pouco mais complexa, exigia 

que os aprendizes tivessem uma visão global do texto para, depois, chegar ao ponto 

de vista do autor do texto. 

Segue a atividade realizada. 

 

1) O que você entende por escravidão moderna?  

2) Você conhece alguém que vive essa situação? 

3) A escravidão moderna existe em várias partes do mundo, o que é um fato. 

Em que partes do texto há uma opinião do autor em relação a isso? 

4) Quando o autor afirma que “é preciso mudar corações”, o que se pode inferir? 

5) O que é o Protocolo sobre o Trabalho Forçado? Você concorda com a criação 

desse protocolo? Por quê? 

6) Você sabe se em nosso país há alguma lei ou algum tratado que proíbe ou 

condena a escravidão ou o trabalho análogo à escravidão? 

7) Que argumento o autor do texto usa para conclamar a população a juntar-se 

aos apoiadores da “50 for Freedom”? 

8) Qual argumento você usaria para chamar a sua família e seus amigos para 

juntarem-se a essa causa? 

9) Agora, diga-nos que tese o autor defende no texto. 



 
 

78 
 

Nessa atividade, optamos por usar somente questões subjetivas como 

forma de estimular o pensamento e para que soubéssemos se realmente os 

alunos haviam assimilado o que vínhamos estudando e discutindo durante as 

aulas anteriores. Durante a resolução das questões, eles tiveram maior 

dificuldade com relação à tese defendida pelo autor do texto, por isso na aula 

seguinte, fizemos uma atividade específica para essa habilidade. 

 

- REFORÇANDO A TESE – 2 h/a 

 A pedido dos estudantes, fizemos uma aula específica para a habilidade de 

compreender e reconhecer uma tese em um texto. Para tanto, colocamos no quadro 

cartazes com as seguintes frases: 

É preciso lutar contra as drogas em nossa comunidade! 

VOCÊ DEFENDE ESSA IDEIA? 

 

A educação é a nossa forma de chegarmos a dias melhores! 

VOCÊ DEFENDE ESSA IDEIA? 

 Nessa atividade de intervenção, quando os alunos chegaram à sala, os 

cartazes já estavam fixados no quadro. Deixamos que eles pensassem um pouco 

antes de iniciarmos. Ao começarmos a discussão, pedimos para que eles 

respondessem mentalmente essa ideia e refletissem o porquê no intuito de 

atrelarmos a ideia da tese à formulação de um argumento para defender essa tese. 

 Foi uma atividade muito produtiva, pois a participação foi muito boa. A 

princípio, fizemos apenas discussões e eles respondiam oralmente. Depois, 

solicitamos que eles ficassem em duplas e formulassem um texto breve para 

responderem a essas perguntas e justificarem coerentemente. Dessa maneira, todas 

as duplas formularam uma tese e a justificaram por meio de um ou mais 

argumentos.  

 Como a comunidade em que está a escola é inserida em um local periférico, 

de grande risco, as respostas normalmente estavam voltadas para a ação de evitar 

o uso de drogas para não morrerem ou serem presos assim como vários amigos ou 
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familiares deles. A educação, portanto, surgia como uma salvação para esse 

caminho tão aflitivo do mundo do crime e das drogas, tanto que usaram argumentos 

relacionados a pessoas que trabalhavam ou conseguiram entrar em uma faculdade 

e que, por isso, estavam vivas e livres da prisão. 

 

- ATIVIDADE EM GRUPOS – 2h/a 

 Chegamos à última atividade antes da avaliação diagnóstica final. Nesse 

momento, fizemos uma atividade dividindo a sala em 6 grupos, utilizando dois 

artigos de opinião diferentes, um relacionado à educação (“Qual a importância da 

educação?”), porque havíamos falado sobre isso na aula anterior, e outro sobre o 

meio ambiente(Por que o meio ambiente é tão importante para nós?”), por ter sido 

também assunto abordado ao longo da intervenção. 

Os textos foram os seguintes: 

Quadro 18 

QUAL É A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO? 

A Educação possui impacto em todas as áreas de nossa vida. Entenda o que o 
acesso a uma Educação de qualidade pode fazer também pelo Brasil 
A Educação é um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um 
país, mas também de cada indivíduo. Sua importância vai além do aumento da 
renda individual ou das chances de se obter um emprego. "Perguntar a importância 
da Educação é como perguntar qual a importância do ar para nós. É pela Educação 
que aprendemos a nos preparar para vida", disse a socióloga e pesquisadora da 
Fundação Carlos Chagas, Sandra Unbehaum. 
Por meio da Educação, garantimos nosso desenvolvimento social, econômico e 
cultural. Sandra explica que o direito à Educação de qualidade é básico porque 
assegura o cumprimento de outros direitos. "Sem conhecimento ou acesso a 
informações, como posso saber que tenho direito à saúde e bem-estar, ao meio 
ambiente sadio, a condições adequadas de trabalho, a ser tratada com dignidade?", 
questionou. 
Os impactos da Educação são extensos e profundos. Veja o que mais uma 
Educação de qualidade faz pelo indivíduo e pelo país: 
1. Combate apobreza 
Quanto mais as pessoas estudarem, mais oportunidades terão no mercado de 
trabalho. Uma pessoa que concluiu uma pós-graduação tem 422% mais chances de 
conseguir um emprego do que quem não se alfabetizou. Quem estuda também 
ganha mais: o salário de um pós-graduado é 544% maior do que aquele recebido 
pelos analfabetos. (Pesquisa Você no Mercado de Trabalho da FGV/Instituto 
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Votorantim)  
Esse impacto é perceptível em todos os níveis de escolaridade. Se todos os 
estudantes em países de renda baixa deixassem a escola sabendo ler, 71 milhões 
de pessoas poderiam sair da pobreza, segundo o relatório de Monitoramento Global 
de Educação para Todos de 2011. O relatório também mostrou que cada ano extra 
de escolaridade aumenta a renda individual em até 10%. 
 
2. Faz a economia crescer 
Uma boa Educação melhora a economia de um país. "Quando olhamos para trás e 
comparamos o desempenho econômico de 50 países e um grande número de 
variáveis, o que salta aos olhos é o poder da educação", disse o nobel da Economia 
e professor da Universidade de Nova York, Paul Romer, em entrevista à Revista 
Exame.  
Os países que priorizam o ensino de qualidade nas últimas décadas, como Coreia 
do Sul e Irlanda, registram um crescimento econômico acima da média. O relatório 
da UNESCO mostrou que cada ano adicional de escolaridade aumenta a média 
anual do PIB em 0,37%. 
Com melhores empregos e maior renda, os indivíduos podem consumir mais e 
dependem menos de políticas públicas contra a pobreza. O aumento da taxa de 
emprego e do consumo também se traduzem em mais impostos coletados pelo 
governo, o que resulta, em tese, em melhorias sociais. 
 
3. Promove a Saúde 
Uma mãe que teve acesso à Educação de qualidade tem mais condições de cuidar 
da saúde de seus filhos, pois é mais sensível a importância da prevenção, da 
vacinação e de hábitos de higiene, além de saber como procurar tratamento quando 
necessário. O relatório da UNESCO Monitoramento Global de Educação para Todos 
mostrou que uma criança cuja mãe sabe ler tem 50% mais chances de sobreviver 
depois dos cinco anos de idade.  
Além de reduzir a mortalidade infantil e diminuir a taxa de fecundidade, a Educação 
também está relacionada a hábitos mais saudáveis. Indivíduos com maior nível de 
escolaridade também têm menos chances de serem obesos e de fumarem 
diariamente, essa relação permanece evidente independente de sexo, idade e 
renda. 
4. Diminui a violência 
Mais do que a pobreza em termos absolutos, é a desigualdade social um dos fatores 
relacionados à violência. Se a Educação é capaz de impactar na diminuição desta 
desigualdade, ela também contribui para uma sociedade menos violenta. Além 
disso, a Educação ajuda a superar a intolerância. O representante da ONU 
NassirAbdulaziz Al-Nasser disse em entrevista ao portal Terra que "a Educação é 
fundamental para tratar da ignorância e desconfiança que estão no cerne do conflito 
humano. A Educação ajuda a superar estereótipos e intolerância, e a vencer a 
batalha contra a ignorância." 
5. Garante o acesso a outros direitos 
Está na Declaração Universal dos Direitos Humanos: é por meio do ensino e da 
educação que se promove o respeito aos direitos humanos e liberdades 
fundamentais. "A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade 
entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos." (Artigo XXVI) 
A socióloga e pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, Sandra Unbehaum, 
comenta que o acesso à Educação permite que os indivíduos tenham consciência e 
conhecimento de que são sujeitos de direitos, isto é, que possuem direitos 
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garantidos por lei e podem exigir que eles se cumpram. "Sem conhecimento ou 
acesso a informações, como posso saber que tenho direito à saúde e bem estar, 
tenho direito ao meio ambiente sadio, tenho direito a condições adequadas de 
trabalho, tenho direito a ser tratada com dignidade?", diz. 
6. Ajuda a proteger o meio ambiente 
Quando forma cidadãos mais conscientes dos impactos de nossas atividades sobre 
a natureza, a Educação ajuda a preservar o meio ambiente, educando as pessoas 
para decisões sustentáveis, que satisfazem as necessidades presentes sem 
prejudicar as gerações futuras. 
7. Aumenta a felicidade 
As pessoas que estudam mais também se dizem mais felizes do que aqueles que 
não estudaram ou não puderam estudar. O estudo da OECD "Quais são os 
benefícios sociais da Educação?" mostrou que a satisfação pessoal entre as 
pessoas que estudaram até o nível superior é maior do que a satisfação das 
pessoas que pararam no Ensino Médio. 
8. Fortalece a democracia e a cidadania 
Além de formar cidadãos mais críticos e conscientes de seus direitos, a Educação 
também colabora para que a sociedade cumpra seus deveres cívicos. Entre os 
jovens, o nível de escolaridade também está relacionado à taxa da população que 
vota. O estudo da OECD "Quais são os benefícios sociais da Educação?" fez um 
levantamento em 27 países e mostrou que 80% dos jovens com ensino superior vão 
às urnas, enquanto o número entre aqueles que não têm formação superior cai para 
54%. O estudo também concluiu que os adultos mais escolarizados também são 
mais engajados socialmente. 
9. Ajuda a compreender o mundo 
Uma boa Educação tem resultados abrangentes: contribui para o crescimento 
econômico do país e para a promoção da igualdade social, mas seu impacto 
também é decisivo na vida de cada um.  
Apesar de, felizmente, as pesquisas mostrarem que a Educação já é uma prioridade 
para os brasileiros, ainda existe a ilusão de que estudar é apenas uma maneira de 
abrir portas para o mercado de trabalho. A Educação é muito mais que isso. "É 
como se as pessoas tivessem a ilusão de que um certificado significa uma educação 
de fato, mas isso não se traduz na capacidade fundamental de a pessoa perceber 
criticamente o que acontece a volta dela, comunicar os outros a respeito de suas 
ideias, criar coisas no seu dia a dia", enumera Ana Lucia Lima, diretora executiva do 
Instituto Paulo Montenegro e conselheira do Educar para Crescer. Engana-se quem 
imagina que refletir sobre o mundo em que vive só é importante para acadêmicos ou 
intelectuais. "A compreensão de mundo é importante para qualquer ser humano", 
explica Ana Lima. "Aquilo que posso fazer por mim, pela minha família e pela minha 
sociedade se torna realidade a partir do conhecimento que possuo, que me permite 
entender o que acontece a minha volta e me permite atuar de maneira significativa 
em qualquer contexto que eu viva", completa.  
A importância dos estudos é válida independente da classe social. Em uma família 
de classe média, o acesso a cultura, a viagens e outros elementos complementam 
aquilo que a escola oferece. Nas classes sociais mais baixas, que geralmente 
possuem menos acesso a informações e oportunidades, a escola deve ser ainda 
mais relevante. "Para eles, A escola possivelmente é a principal porta de acesso 
para esse conhecimento sobre tudo que a humanidade já produziu, já pensou e já 
entendeu sobre a vida", diz Ana. 
 
http://www.vidasraras.org.br/site/politicas-publicas/424-qual-e-a-importancia-da-educacao 

http://www.vidasraras.org.br/site/politicas-publicas/424-qual-e-a-importancia-da-educacao
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Quadro 19 

Por que o meio ambiente é tão importante para nós? 

Hoje a maioria das pessoas vive em grandes cidades, onde não costuma ter muito 
contato com a natureza. No passado a maior parte da população morava na zona 
rural e sentia na pele a importância do meio ambiente para suas vidas.  
 
Nossos antepassados cultivavam a terra e sabiam que dependiam dela para viver. 
Todos os dias buscavam  a água que precisavam no rio ou na fonte que passava ou 
brotava no quintal de casa. Como hoje compramos a nossa comida no 
supermercado e a água chega às nossas casas pela torneira, acabamos nos 
esquecendo que tudo o que comemos e bebemos vem da natureza.  
 
Nosso corpo depende de uma natureza saudável para sobreviver 

Frutas, verduras, legumes, cereais e leguminosas precisam ser plantados e 
cultivados por um agricultor antes de chegar ao supermercado. As carnes, ovos, 
leite e queijos que consumimos vêm de animais que também vivem na natureza e 
dependem de um meio ambiente equilibrado. Esses produtos são importantes para 
nossa alimentação por que são as fontes de proteínas, vitaminas e carboidratos que 
nosso corpo necessita para funcionar e nos manter vivos. 
 
A água que sai da torneira ou do chuveiro de nossas casas vem dos rios que 
passam pelas regiões onde moramos, mas antes precisa passar por uma usina de 
tratamento para a retirada das suas impurezas, pois já não é mais aquela água pura 
que nossos antepassados bebiam direto da fonte. Nossos rios estão ficando cada 
dia mais poluídos, pois recebem a todo instante esgoto sem tratamento, produtos 
químicos eliminados pelas indústrias, agrotóxicos utilizados nas lavouras vizinhas 
que são levados pelas chuvas, e também lixo das cidades, jogado pelas pessoas 
diretamente na água ou que chega nela levado dos aterros sanitários e lixeiras das 
ruas pelas chuvas e enchentes. 

Como você pode notar, se continuarmos destruindo o meio ambiente os animais e 
as plantas terão dificuldades para sobreviver, e como nossa vida depende deles, o 
mesmo acontecerá conosco. E não é apenas porque a destruição da natureza 
provocaria nossa morte que o meio ambiente é tão importante para nós. Não se trata 
apenas de uma questão de sobrevivência. É todo o nosso bem estar, de um modo 
geral, que está em jogo. 

A tristeza de um mundo sem flores e animais 
Você já imaginou como seria feio e triste um mundo sem árvores, plantas, flores, 
passarinhos e toda essa diversidade de animais que existe hoje? Como seria 
possível utilizar uma água vinda de rios ainda mais poluídos do que eles já estão 
hoje? Haveria condições de tratar essa água a ponto de torná-la limpa para beber, 
tomar banho, lavar a nossa roupa, louça e casa?  
 
Além da falta d'água e comida, da tristeza de não termos mais os encantos da 
natureza e a companhia dos animais, teríamos que conviver com um clima muito 
instável. A morte das plantas e o aumento da poluição jogada na atmosfera (pela 
queima de combustíveis usados nas fábricas e nos carros, e pelos incêndios das 
florestas) já estão provocando a elevação da temperatura do planeta e a alteração 
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do ciclo das chuvas. Enquanto em alguns lugares ou épocas do ano chove demais, 
causando enchentes e inundações, em outros chove de menos, e estiagens 
prolongadas secam os rios, matam os peixes, os animais, as plantas e transformam 
terras férteis em desertos.  
 
Quando a gente queima ou destrói as florestas, joga lixo, esgoto sem tratamento e 
produtos químicos nos rios e nos mares, não estamos apenas destruindo a morada 
dos animais e peixes, mas a nossa também. Infelizmente isso já vem acontecendo 
com muita freqüência. 

O desequilíbrio do clima torna a comida mais cara 
Se há grandes secas, ou chuvas em excesso, o crescimento regular das plantas fica 
comprometido, a produção dos alimentos diminui e torna-se insuficiente para 
alimentar toda população. Se há pouca comida, os preços sobem, e quem tem mais 
dificuldade para comprá-la são os pobres. Para aumentar a produção e seu lucro, 
muitos agricultores usam uma grande quantidade de agrotóxicos nas suas 
plantações, o que contamina a terra e os alimento que comemos, causando 
prejuízos a nossa saúde.  
 
Como você pode perceber, não há como a humanidade sobreviver, ser feliz e 
saudável se ela não for capaz de preservar a natureza, pois existe uma relação de 
interdependência muito grande entre tudo o que existe (seres humanos, animais, 
vegetais, terra, ar e água). 

http://www.turminha.mpf.mp.br/proteja-a-natureza/meio-ambiente/por-que-o-meio-
ambiente-e-tao-importante-para-nos 

 

 Após da turma, as equipes 1, 2, 3 e 6 ficaram com o artigo sobre educação, e 

os grupos 4 e 5 ficaram com o artigo sobre meio ambiente. Nessa atividade, não 

realizamos uma leitura coletiva, foi solicitado que cada equipe fizesse a leitura do 

seu texto com bastante atenção. Como o texto sobre educação era bem extenso, 

fizemos uma subdivisão dos tópicos. 

 Na sequência, cada grupo deveria discutir sobre as ideias contidas no texto 

para, em seguida, responder à atividade: 

 

1. Tema do artigo de opinião 

2. Dois fatos importantes nesse texto. 

3. Duas opiniões sobre a temática em questão no texto. 

4. Dois argumentos presentes no texto. 

5. Argumento da equipe para a seguinte afirmação: 

- A educação é importante para nossa vida. (Grupos 1, 2, 3, 6); 

- É preciso preservar o meio ambiente. (Grupos 4 e 5). 

http://www.turminha.mpf.mp.br/proteja-a-natureza/meio-ambiente/por-que-o-meio-ambiente-e-tao-importante-para-nos
http://www.turminha.mpf.mp.br/proteja-a-natureza/meio-ambiente/por-que-o-meio-ambiente-e-tao-importante-para-nos
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No final da atividade, cada grupo apresentou suas respostas para a sala e 

ficou aberto a perguntas. Embora tenha havido, inicialmente, uma certa resistência a 

essas perguntas, eles acabaram elegendo um membro do grupo para responde-las. 

Nessa atividade, ficou perceptível que as habilidades abordadas estavam 

realmente contribuindo para a construção de sentidos por meio de uma leitura mais 

atenta e, por isso, mais produtiva. As respostas dadas mostraram que a maioria da 

turma passou a ter a competência necessária para usar as habilidades instadas. 

Além disso, ficou claro que o pensamento crítico estava bem mais aflorado. 

 

- AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA FINAL – 2h/a 

 

 Essa foi a última etapa de nossa intervenção. As questões aqui usadas foram 

todas objetivas no intuito de captar dados que pudessem ser comparados com a 

avaliação diagnóstica inicial. No meio do percurso, optamos por realizar uma 

avaliação mais subjetiva, verificando pelas respostas dos alunos o que precisava ser 

modificado ou melhorado. 

 Segue a avaliação utilizada: 

 

Quadro 20 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA FINAL 

TEXTO 1 

O trabalho infantil é um dos graves problemas que interferem no sistema 
educacional brasileiro; e tem sido uma questão complexa, com múltiplas facetas, 
que deve ser vista com clareza e racionalidade. 

A legislação brasileira estabelece a idade mínima de 16 anos para um adolescente 
trabalhar, exceto nas condições da Lei da Aprendizagem, que fixa a idade do 
aprendiz entre 14 e 16 anos, e ainda demarcando a idade mínima de 18 anos para 
ocupações consideradas insalubres ou realizadas em ambientes como bares, 
boates, clubes noturnos, casas de apostas, e comércio em ruas. 

No entanto, a realidade brasileira, infelizmente, não está em consonância com sua 
legislação. É comum encontrar menores em locais e situações frontalmente contra 
aquela lei e, pior ainda, até mesmo em atividades ligadas a drogas e prostituição. 
Apesar de muitas empresas manterem programas bem sucedidos de 
aprendizagem, parte importante dos jovens de 14 a 16 anos não se insere neles, 
preferindo labores aparentemente mais rendosos e menos exigentes quanto às 
condições de acesso. No meio rural, trabalhos sazonais de colheita ainda envolvem 
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famílias inteiras com integrantes de 8 a 80 anos, em tarefas geralmente rudes e 
desaconselhadas para crianças e idosos. 

Disponível em: https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/trabalho-
infantil.htm. Acesso em 1 nov. 2018 

1) O trabalho infantil é um problema que atinge o Brasil? Justifique a sua 
resposta para essa pergunta. 
2) No texto 1, evidencia-se uma opinião em: 
 
a) “A legislação brasileira estabelece a idade mínima de 16 anos para um 
adolescente trabalhar” 
b) “ Lei da Aprendizagem, que fixa a idade do aprendiz entre 14 e 16 anos,” 
c) “a realidade brasileira, infelizmente, não está em consonância com sua 
legislação” 
d) “No meio rural, trabalhos sazonais de colheita ainda envolvem famílias 
inteiras com integrantes de 8 a 80 anos” 

 

3) Após a leitura do texto, é possível inferir que 
 
a) No Brasil, o trabalho infantil não ocorre porque não é permitido por lei. 
b) A maior parte dos jovens entre 14 e 16 anos está inserida em programas de 
aprendizagem. 
c) No meio rural, não é comum haver trabalho infantil. 
d) No Brasil, crianças com 14 anos não podem trabalhar em bares ou clubes 
noturnos. 
 
4) Escolha um fato presente no texto que lhe chamou atenção e explique por 
quê. 
5) Qual é a tese defendida pelo autor? 
 
a) O trabalho infantil é um problema existente no Brasil e que precisa ser 
resolvido, pois prejudica muitas crianças e muitos adolescentes. 
b) Jovens entre 14 e 16 anos não se inserem no mercado de trabalho porque os 
pais não autorizam. 
c) A legislação brasileira fixou como 16 anos a idade mínima para o adolescente 
trabalhar. 
d) No meio rural, é necessário que todos os membros da família trabalhem, 
mesmo que sejam crianças. 

 

6) Qual a sua opinião sobre o trabalho infantil?  Explique o seu ponto de vista 
sobre essa temática. 

TEXTO 2 

Cidadania, direito de ter direitos 
 
Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem 
quiser sem constrangimento. [...] Há detalhes que parecem insignificantes, mas 

https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/trabalho-infantil.htm
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/trabalho-infantil.htm
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revelam estágios de cidadania: respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar 
papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está o 
respeito à coisa pública. [...] Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu 
para que tivéssemos o direito de votar. 
DIMENSTEIN, Gilberto. O Cidadão de papel. São Paulo: Ed. Ática, 1998. 
 
7) O trecho que indica uma opinião em relação à cidadania é 
 
a) ...“é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la...”. 
b) ...“É poder votar em quem quiser...”. 
c) ...“revelam estágios de cidadania:...” 

d) ... “Foi uma conquista dura.” 

 

2.5.3 Análise e discussão dos resultados 

 

Ao iniciarmos nossa intervenção, tínhamos o intento de realizar um trabalho 

que pudesse auxiliar os alunos a melhorarem sua proficiência leitora por meio do 

uso de habilidades de leitura. As atividades propostas, durante a intervenção, 

buscaram contribuir para que este objetivo fosse alcançado. 

Desse modo, escolhemos trabalhar de forma processual, por etapas, para 

que o conhecimento fosse adquirido no decorrer do processo, o que foi começado a 

partir da avaliação diagnóstica inicial. Como já prevíamos, os primeiros resultados 

mostravam que a maioria dos alunos não conseguia construir sentidos através das 

leituras que faziam. Isso já era, de certa forma esperado, visto que, nas respostas ao 

questionário de sondagem quase 40% dos alunos não costumam ler, e mais de 70% 

dos estudantes tinham lido somente 1 ou 2 livros em setembro de 2018. 

 

 A primeira habilidade trabalhada foi de compreensão literal, ou seja, o aluno 

precisou localizar informações explícitas no texto. Após análise, constatamos que 

quase toda a turma já tinha essa competência. Para essa questão, não havia 

necessidade de o aluno ir além da superfície textual, pois as informações eram 

fornecidas explicitamente no texto. Como mostram os resultados abaixo, não houve 

dificuldades para a maioria dos alunos (96%). 
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Gráfico 19: AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL 

 

 

Gráfico 20: AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA FINAL 

 

 

Percebemos uma constância nos resultados da primeira e da segunda 

avaliação com as atividades dessa habilidade, inclusive os índices percentuais foram 

os mesmos. Durante o processo de intervenção, a turma, normalmente, respondia 

adequadamente a esse tipo de questão, a qual não requer operações mentais 

complexas nem conhecimento de mundo aprofundado, pois a informação está 

contida na superfície do texto. 

A segunda habilidade de leitura utilizada foi a que requer a compreensão do 

posicionamento do autor do texto sobre determinado assunto ou tema, a tese. Esse 

momento da intervenção extraiu de nós bastante atenção, por ser necessário para 

os alunos, além de compreender o que está no texto, precisar unir o seu 

conhecimento à capacidade de dedução, de reconhecer o ponto de vista defendido 

pelo outro. Inicialmente, os índices de acertos foram estes 

  

96%

4%

Questão 01(Compreensão 
Literal)

Acerto

Erro

96%

4%

Questão 01(Compreensão 
Literal)

Acerto

Erro
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Gráfico 21: AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL 

 

 

Durante a intervenção, essa foi uma habilidade na qual os alunos 

apresentavam bastante dificuldade, posto que não conseguiam, em sua maioria, 

justificar suas próprias afirmações ou elencar artifícios que servissem para uma ação 

argumentativa. Todavia, após as atividades trabalhadas em sala de aula, os índices 

de acertos para esse tipo de habilidade mostraram-se bem melhores. 

 

Gráfico 22: AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA FINAL 

 

 

Tivemos, para essa habilidade, uma melhoria de 21% nos índices, o que nos 

leva a crer que as atividades interventivas foram exitosas. Com esse aumento, 

percebemos que o nível de compreensão da ideia que o autor defende foi 

melhorada.É preciso ressaltar que os próprios discentes solicitaram que fizéssemos 

uma aula a mais abordando um pouco mais essa habilidade leitora. Como para essa 

habilidade os alunos precisaram utilizar mais operações mentais, tivemos a 

necessidade de um maior tempo de aula para conseguirmos essa resposta positiva. 

Esse resultado final foi bastante satisfatório já que deixou evidente para nós que a 

nossa forma de intervir proporcionou bastantes avanços para a construção de 

sentidos na leitura desses discentes. 
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Acerto

Erro
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Erro
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A terceira habilidade leitora tem como finalidade desenvolver a competência 

para mobilizar a inferência de um sentido a partir de constatações feitas a partir da 

leitura de um texto. Em nossa avaliação diagnóstica inicial, tivemos mais de um terço 

da turma que não conseguiu extrair a inferência solicitada na questão. 

 

Gráfico 23: AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL 

 

 

Houve um aumento considerável dos leitores que conseguiram relacionar 

conhecimentos que já possuíam com as informações contidas no texto. Desse 

modo, mais alunos passaram a formular e a construir constatações ou conclusões.  

 

Gráfico 24: AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA FINAL 

 

 

Após a nossa intervenção, houve, também com essa habilidade, melhoria nos 

índices de acertos, os quais passaram de 67% para 79%. É preciso dizer que 

embora tenha havido melhoria, durante o processo interventivo, o ato de inferir 

sempre teve que ser retomado, porque boa parte dos estudantes tinha dificuldades 

para entender o que estava além da superfície do textual. Felizmente, houve 

sensível aumento e, mesmo depois dessa pesquisa, continuamos o trabalho com 

atividades desse tipo. 
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A última habilidade estudada em nosso trabalho foi a de reconhecer uma 

opinião em relação a um fato ou a um conceito, que, inicialmente, causou-nos maior 

preocupação tendo em vista que, na avaliação inicial, 96% da turma teve um 

resultado insatisfatório. Durante o processo de intervenção, reforçamos as 

atividades com essa habilidade. 

Gráfico 25: AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL 

 

 

Já durante o processo, percebemos que os alunos iam conseguindo, 

paulatinamente, avançar na compreensão do que seja uma opinião, um fato, um 

argumento. O estabelecimento da compreensão desses conceitos necessitou de 

nosso maior empenho para que os alunos pudessem tanto entender quanto 

internalizar essas definições. Após o processo interventivo, tivemos significativo 

aumento nos acertos, mas precisaríamos de mais horas para trabalharmos com 

essa habilidade, pois gostaríamos de atingir uma proficiência ainda melhor. 

 

Gráfico 26: AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA FINAL 
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Após o processo interventivo, tivemos significativo aumento nos acertos, mas 

precisaríamos de mais horas para trabalharmos com essa habilidade, pois 

gostaríamos de atingir uma proficiência ainda melhor. Tivemos um aumento 

satisfatório dos sujeitos que se tornaram capazes de compreender uma opinião 

presente no texto, assim como ainda distingui-la dos fatos. 

A questão 5 também fazia referência à compreensão de uma opinião presente 

no texto. Mais uma vez tivemos um índice bem negativo no início, pois 63% dos 

estudantes não chegaram a entender em que momento do texto percebia-se uma 

opinião.  

 

Gráfico 27: AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL 

 

 

Gráfico 28: AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA FINAL 

 

 

Ficou perceptível como os sujeitos participantes de nossa pesquisa 

avançaram para uma habilidade mais complexa. As possibilidades de compreensão 

dos textos foram realmente ampliadas. Muitos conseguiram perceber os recursos 

utilizados pelo autor do texto para deixar transparecer um ponto de vista além de 

conseguirem determiná-lo. 
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Ao concluirmos a intervenção, houve considerável melhora visto que tivemos 

um aumento de 21% nos índices de acertos. Da mesma forma que a questão 

anterior, ficamos satisfeitos com o resultado, mas com a percepção de que é preciso 

dar continuidade a esse trabalho. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho com habilidades de leitura demonstrou para nós que muito precisa 

ser feito em relação à leitura e à compreensão de textos. Ficou evidente por meio 

desse estudo que a mobilização de atividades voltadas à construção de sentidos, 

embora não seja uma forma única de se trabalhar a leitura em sala de aula, pode 

contribuir para a melhoria da proficiência leitora dos alunos. Desse modo, estamos 

certos de que atividades propostas e planejadas com a finalidade de tornar os 

alunos proficientes em leitura irão sempre contribuir positivamente para resultados 

cada vez melhores. 

A escolha do artigo de opinião possibilitou que os estudantes tivessem 

contato com o ato de argumentar, prática de linguagem essencial à vida em 

sociedade, indispensável para solucionar ou contornar conflitos diversos que 

ocorrem em nosso cotidiano. Durante o percurso da intervenção, os alunos 

passaram a se posicionar mais e melhor, o que comprovou que foi bastante válida a 

escolha desse gênero textual. 

Dessa maneira, ficou evidente para nós que a prática do ensino da leitura e 

da compreensão textual deve ser estimulada, entre os alunos, não apenas com o 

intuito de cumprir com as exigências do currículo imposto pela escola mas também 

como forma de estimular o prazer pela leitura d de fomentar esse ato como uma 

prática social, inerente à formação de cidadãos críticos e que conseguem se 

posicionar diante de situações que assim exijam. Ainda percebemos que o êxito do 

ensino de leitura em sala é diretamente proporcional ao direcionamento realizado 

pelo professor. 

 Ao adotarmos uma concepção sociointeracionista de leitura, consideramos 

importante não só o que está na superfície do texto, mas todo o conhecimento já 

adquirido pelos alunos ao longo da sua vida e também procuramos contribuir para 

que novos conhecimentos fossem construídos. Conforme Koch & Elias (2011:21) “a 

leitura e a produção de sentido são atividades orientadas por nossa bagagem 

sociocognitiva: conhecimentos da língua e das coisas do mundo”. 

 Tivemos resultados positivos com as nossas ações interventivas tanto de 

modo quantitativo quanto qualitativo. A primeira habilidade trabalhada, relacionada à 

compreensão literal, não demonstrou grandes dificuldades dos alunos, visto que a 

maioria extraiu informações presentes na superfície textual. Já a segunda 
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habilidade, a qual exigia do aluno a compreensão da tese do texto trouxe para nós a 

consciência de que 38% dos sujeitos envolvidos na pesquisa não tinham 

competência desenvolvida para elementos que envolvem a argumentação. Ao 

chegarmos na habilidade de inferir, também tivemos resultados pouco positivos, 

mas, após a atividade interventiva, essa ação de dedução já se mostrava mais 

dominada por grande parte da turma. Nosso maior empenho ocorreu com o 

desenvolvimento de construir sentidos a partir da opinião contida em um texto. Em 

nossa avaliação diagnóstica inicial, 96% dos estudantes tiveram um resultado 

negativo. No entanto, ao final, foi constatada significativa melhora na compreensão 

dessa habilidade. Desse modo, nosso intento com esta pesquisa foi exitoso. 

É preciso destacar que temos a consciência de que o trabalho com as 

habilidades de leitura não é uma forma única nem jamais conseguirá medir a 

competência leitora em sua totalidade ou plenitude. No entanto, estamos certos de 

que fizemos uso de uma das muitas ferramentas que o professor pode utilizar para 

melhorar ações envolvidas com o ato de ler. 

 Concluímos nosso trabalho com a certeza de que é possível melhorar sempre 

nossa prática docente e que é preciso que a leitura e a sua compreensão precisam 

estar presentes nas aulas de língua materna durante toda a vida escolar dos 

discentes, visto que este é um processo contínuo de construção das nossas 

percepções sobre o mundo. Em conformidade a essa ideia, Marcuschi (2008:228) 

nos diz que “Ler é um ato de produção e apropriação de sentido que nunca é 

definitivo e completo”. 
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