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RESUMO 

 

Surgido em 1998 e reformulado em 2009, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

impacta fortemente o ensino de Língua Portuguesa no Ensino Médio. Assim, esta dissertação 

parte da hipótese de que os itens do Enem de Língua Portuguesa favorecem a compreensão 

leitora de alunos do Ensino Médio, contribuindo para a formação humanística do sujeito leitor. 

Esta pesquisa justifica-se devido à urgência de se pensar metodologias de ensino de Língua 

Portuguesa, porque leitura proficiente é fundamental para todo cidadão. Logo, propõe analisar 

as relações entre Matriz de Habilidades e Competências do Enem e o Currículo Referência (CR) 

da Seduc-GO, avaliando se de fato contribuem para a formação de leitores proficientes, segundo 

o viés funcionalista da linguagem. Após estudo bibliográfico, realizou-se com os sujeitos da 

pesquisa uma sequência didática de natureza funcionalista sobre leitura. Conforme os objetivos 

específicos: analisar a abordagem de leitura proposta no CR da Seduc e a Matriz de 

Competências e Habilidades do Enem; identificar concepções de língua e de leitura, presentes 

no CR da Seduc, comparando-as à Matriz de Competências e Habilidades do Enem; verificar 

habilidades de leitura dos sujeitos da pesquisa sobre os itens de leitura do Enem de 2016 e 

propor atividades de leitura que envolvam habilidades cognitivas. Em relação ao referencial 

teórico, partiu-se dos estudos de Afonso (2009), Antunes (2009, 2014), Bakhtin/Volochinov 

(2006), Bunzen (2006), Chartier (2001), Colemer (2002), Freitas (1995, 2014), Geraldi (2012, 

2015), Halliday e Hasan (1991), Kleiman (2011), Koch (2007), Koch e Elias (2015), Marcuschi 

(2008), Miguel (2015), Neves (1997, 2002, 2010), Sacristan (1998, 2000), Schneuwly e Dolz 

(2004), Solé (1998) e Suassuna (2012), entre outros. Após realizar esta pesquisa de natureza 

funcionalista, ao partir do pressuposto de a língua só se manifesta na interação, empregamos 

alguns elementos da Linguística Textual a fim de entender o processo de retomada textual, 

evidenciando as relações de sentido na leitura; pode-se afirmar que os princípios de textualidade 

são importantes para a produção de sentidos e para a elaboração de argumentos com sugestões 

de soluções para as situações propostas. 

 

Palavras-chaves: Ensino. Leitura. Avaliação. Enem. Blog. 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The Enem emerged in 1998, it was reformulated in 2009 and impacts the teaching of Portuguese 

in high school. Thus, this dissertation starts from the hypothesis that the items of Enem of the 

Portuguese Language  favor the reading comprehension of high school students, contributing 

to the humanistic formation of the reading subject. This research is justified due to the urgency 

of thinking about Portuguese language teaching methodologies, because proficient reading is 

fundamental for every citizen. Therefore, it proposes to analyze the relationships between 

Enem's matrix of skills and competences and the Seduc-GO CR, if in fact they contribute to the 

formation of proficient readers, according to the functionalist bias of language. After a 

bibliographic study, a functionalist didactic sequence on reading was carried out with the 

research subjects. According to the specific objectives: to analyze the reading skill proposed in 

the Seduc CoR and the Enem Skills and Abilities Matrix [UdW1]; identify language and reading 

conceptions present in the Seduc CR, comparing them to the Enem Skills and Abilities Matrix, 

to verify reading skills of the research subjects about the 2016 Enem reading items and to 

propose reading activities that involve cognitive skills. Regarding the theoretical framework, it 

was based on the studies by Freitas (1995, 2014); Afonso (2009); Sacristan (1998, 2000), 

Mikhail Bakhtin/ Volochinov (2006); Halliday and Hasan (1991); Antunes (2009, 2014); Neves 

(1997, 2002, 2010); Geraldi (2015, 2012); Marcuschi (2008); Kleiman (2011); Koch (2007); 

Solé (1998), Koch and Elias (2015), Colemer (2002) and Chartier (2001); Bunzen (2006); 

Suassuna (2012); Miguel (2015) and, finally, Schneuwly and Dolz (2004), among others. After 

performing this research of a functionalist nature, employing some elements of Textual 

Linguistics; It can be affirmed that the principles of textuality are important to produce 

meanings and for the elaboration of arguments with suggestions for solutions to the proposed 

situations. 
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INTRODUÇÃO 

 

As aulas de Língua Portuguesa no Ensino Médio são impactadas pela realização 

do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que surgiu em 1998, em meio às 

avaliações em larga escala, cujo objetivo era medir o desempenho em leitura e escrita de 

alunos da escola básica no Brasil. No início, houve poucas adesões, mas, em 2009, o 

exame foi reformulado, tornando-se um dos maiores processos seletivos de candidatos 

para o ensino superior, seja em instituições públicas ou privadas. Com isso, ganhou 

relevância nos debates tanto no meio acadêmico como na sociedade em geral. 

A presente dissertação parte da hipótese de que os itens de Língua Portuguesa 

do ENEM favorecem a compreensão leitora de alunos do Ensino Médio, contribuindo 

para a formação humanística do sujeito leitor. É importante salientar que esses itens se 

baseiam nos princípios interacionistas, presentes em documentos oficiais, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), as Matrizes de Referência do ENEM (no 

âmbito nacional) e, de certa maneira, em âmbito estadual, o Currículo de Referência de 

Goiás (doravante CR). 

Esta pesquisa justifica-se devido à urgência de pensar metodologias de ensino 

de Língua Portuguesa, envolvendo leitura que tornem essa atividade mais exitosa, pois a 

maioria dos estudantes das escolas estaduais de Goiás apresenta baixo desempenho em 

leitura em provas como ENEM e SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica)1, por 

exemplo, mas principalmente porque leitura proficiente é fundamental para o cidadão 

contemporâneo. Assim, propõe-se a analisar se as relações entre Matrizes de Habilidades 

e Competências do ENEM e o CR da Seduc-GO de fato contribuem para a formação de 

leitores proficientes. 

Sendo assim, após estudo bibliográfico, foram elaboradas e desenvolvidas, com 

os estudantes de uma escola estadual no bairro Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia, 

sequências didáticas de natureza funcionalista sobre leitura, uma vez que a leitura permeia 

todo o processo de ensino-aprendizagem escolar, sendo usada para estabelecer relação 

entre os conhecimentos socialmente produzidos. A formação de leitores mais eficientes 

não é relevante apenas para a realização de avaliações em larga escala, mas 

principalmente para situações cotidianas em sociedade. 

                                            
1 http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/resultados. 

http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/resultados


15 
 

 

Em relação à metodologia de pesquisa, empregou-se a pesquisa-ação, partindo-

se das categorias envolvidas nas atividades de leitura de itens do ENEM: habilidades e 

competências cognitivas e linguísticas, critérios exigidos pelo ENEM, conceitos de 

Língua(gem), concepções de ensino de Língua Portuguesa e Leitura, presentes nos 

documentos oficiais e percebidos pelos estudantes. 

Em relação ao referencial teórico, partiu-se dos estudos de Afonso (2009), 

Freitas (1995, 2014) e Sacristán (1998, 2000), que questionam as implicações das 

avaliações no processo de ensino-aprendizagem; a discussão de aspectos linguísticos 

envolveu as teorias de Antunes (2009, 2014), Bakhtin/Volochinov (2006), Halliday e 

Hasan (1991) e Neves (1997, 2002, 2010); em relação ao processo de produção de 

sentidos textuais, recorreu-se a Chartier (2001), Colemer (2002), Geraldi (2015, 2012), 

Kleiman (2011), Koch (2007), Koch e Elias (2015), Marcuschi (2008) e Solé (1998); em 

relação à avaliação do nível de leitura dos estudantes, foram utilizadas as contribuições 

de Bunzen (2006), Miguel (2015) e Suassuna (2012); e, por fim, para sustentar a 

elaboração das Sequências Didáticas produzidas, nos baseamos em Schneuwly e Dolz 

(2004), Duarte (2015), Casseb-Galvão (2011) entre outros. 

Esta dissertação está dividida em 4 capítulos. No capítulo 1, são apresentadas as 

bases teóricas empregadas para embasar as reflexões sobre o ensino de Língua 

Portuguesa, leitura e as implicações das avaliações em larga escala, em específico, o 

ENEM no ensino de leitura no Ensino Médio. 

No capítulo 2, apresenta-se e discute-se o histórico e a estruturação do ENEM, 

assim como sua Matriz de Referência e o Currículo de Referência da Seduc.  

No capítulo 3, apresenta-se a metodologia da pesquisa.  E no capítulo 4, 

apresentam-se as análises de dados, coletados na escola, discutindo-os em relação à 

Matriz de Referência de Competências e Habilidades e ao Currículo de Referência da 

Seduc, segundo a concepção funcionalista de linguagem de Halliday. Na sequência, 

encontram-se as considerações finais e o produto educacional elaborado e testado pela 

pesquisadora. 

Esta dissertação de mestrado descreve e analisa o processo de elaboração e 

aplicação do produto educacional: Caderno com atividades de leitura para estudantes do 

Ensino Médio, a partir de itens do Enem 2016 numa abordagem funcionalista e as 

respostas dos colaboradores de um colégio estadual em Aparecida de Goiânia com um 

olhar prático e científico sobre ensino de leitura. 
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A seguir, serão apresentados o propósito da dissertação, a hipótese, as perguntas 

de pesquisa e a fundamentação teórica. 
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1 A INFLUÊNCIA DO ENEM NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE LEITORES 

NA EDUCAÇÃO BÁSICA: O INÍCIO DA CAMINHADA 

 

O ensino de Língua Portuguesa na educação básica foi impactado pela 

implantação da avaliação em larga escala que, segundo Rothen e Santana (2018), é um 

tipo de avaliação externa à escola e aplicada num sistema de ensino inteiro. Para atender 

às exigências do MEC e resultados mais promissores nas avaliações externas estrangeiras, 

em 1998, surgiu o ENEM para averiguar a qualidade do ensino nas escolas de Ensino 

Médio do Brasil, havendo, no início, poucas adesões. A partir de 2009, com a sua 

reformulação, o exame passou a ser empregado como meio de acesso à educação superior 

pública federal em vários estados da federação e instrumento para acessar políticas 

públicas como PROUNI2 e FIES3. 

 O ENEM tornou-se objeto de estudo no meio acadêmico e também tema de 

reportagens na grande mídia não especializada, que, às vezes, veicula dados vagos, sem 

embasamento teórico adequado, comentando aspectos considerados negativos nas 

redações do exame, por exemplo. 

O ENEM difere dos vestibulares tradicionais que eram aplicados pelas 

instituições de ensino superior no Brasil, pois eles selecionavam estudantes para os cursos 

de graduação e eram elaborados conforme os referenciais teóricos, filosóficos e 

ideológicos dessas instituições, havendo assim inúmeros tipos de provas a que os 

candidatos se submetiam. 

Com o ENEM, a avaliação foi unificada para todo o Brasil, avaliando-se de 

maneira equânime estudantes com histórias de vida e percursos formativos distintos. Por 

isso, o ENEM ainda parece ser menos excludente do que os vestibulares existentes, pois 

                                            
2 O PROUNI – Programa Universidade Para Todos promove o acesso às universidades particulares 

brasileiras para estudantes de baixa renda que tenham estudado o ensino médio exclusivamente em 

escola pública. Foi criado em 2004 e tornado oficial em 13 de janeiro de 2005 pelo Governo Federal, 

com a criação da Lei 11.096, para realizar um importante trabalho de inclusão social através da concessão 

de bolsas de estudos de 50% e de 100% em instituições de ensino superior privadas, em cursos de 

graduação e sequenciais de formação específica, para estudantes que tenham estudado o ensino médio, 

exclusivamente em escolas públicas ou na rede particular, na condição de bolsistas integrais. Disponível 

em: https://www.prouni.com.br/o-que-e-prouni/. Acesso em: 18 jun. 2019. 

3 O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da Educação (MEC), 

instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que tem como objetivo conceder financiamento a 

estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo 

MEC e ofertados por instituições de educação superior não gratuitas aderentes ao programa. Disponível 

em: http://fies.mec.gov.br. Acesso em: 18 jun. 2019. 

http://fies.mec.gov.br/
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se espera que o processo dê oportunidade a um maior número de jovens brasileiros de ter 

acesso à educação superior. 

No caso da Avaliação de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (doravante 

LCT), há um esforço para contemplar as diferentes formas de uso da linguagem, e não 

apenas a norma padrão culta da Língua Portuguesa.  

Esta dissertação contempla aspectos relacionados à leitura dos itens da avaliação 

de LCT como um processo de produção de sentidos e constituição do sujeito, necessários 

para o exercício pleno da cidadania, sem desconsiderar a relevância dos saberes não 

escolares no processo de construção discursiva. 

Segundo Antunes (2007), toda prova é prova de leitura. Sendo assim, esta 

dissertação parte da hipótese de que os itens do ENEM de Língua Portuguesa favorecem 

a compreensão leitora de alunos do Ensino Médio, contribuindo para a formação 

humanística do sujeito leitor. Assim, acredita-se que isso ocorrerá valorizando 

conhecimentos prévios do leitor, ampliando conhecimentos linguísticos e mostrando as 

relações entre a Matriz de Competências e Habilidades propostas pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para a elaboração dos itens 

da avaliação LCT (ANEXO E) e os conteúdos propostos para a terceira série do Ensino 

Médio, segundo o CR da Secretaria Estadual de Educação do Estado de Goiás, conforme 

(ANEXO F).  

Segundo Marcuschi (2006, p. 220): 

 

Compreender bem um texto não é uma atividade natural nem uma herança 

genética; nem uma ação individual isolada do meio e da sociedade em que se 

vive. Compreender exige habilidade, interação e trabalho. (...) Compreender 

não é uma ação apenas linguística ou cognitiva. É muito mais uma forma de 

inserção no mundo e um modo de agir sobre o mundo na relação com o outro 

dentro de uma cultura e uma sociedade. 

 

Nesse sentido, a questão-problema que se apresenta é: como associar as 

concepções de língua, de leitura e de leitor presentes na Matriz de Competências e 

Habilidades do ENEM e presentes no CR da Rede Estadual de Ensino de Goiás, de modo 

a formar leitores proficientes ao final do Ensino Médio, atendendo às exigências do 

ENEM e à formação humanista?  

A presente pesquisa justifica-se pela necessidade de buscar metodologias que 

ampliem a qualidade do ensino de leitura ofertado pelas escolas públicas de educação 
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básica em Goiás, pois há o problema social do baixo desempenho dos estudantes em 

leitura, verificado em provas como ENEM e SAEB, por exemplo. 

Atualmente, o grande desafio da educação básica é a qualidade do ensino 

ministrado aos jovens, pois, segundo Rothen e Santana (2018, p. 14), os dados resultantes 

dos exames em larga escala não evidenciam, em geral, “uma melhoria significativa na 

aprendizagem dos alunos”. Isso significa que todos os educadores deveriam desenvolver 

atividades que favoreçam a formação de leitores eficientes. Desse modo, propõe-se essa 

dissertação com os objetivos apresentados a seguir. 

 

1.1 Objetivos 

 

Esta dissertação se propõe a analisar se as relações entre a Matriz de Habilidades 

e Competências do ENEM e o CR da Seduc de fato contribuem para a formação de 

leitores proficientes, a partir dos itens de Língua Portuguesa do ENEM 2016. Sendo 

assim, após estudo bibliográfico, elaboraram-se e desenvolveram-se, com os estudantes 

da escola campo no bairro Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia, sequências didáticas 

sobre leitura dos gêneros crônica e artigo de divulgação científica, empregados pelo 

INEP na elaboração dos itens de Língua Portuguesa do ENEM 2016, a partir das 

perspectivas de Bakthin (1997, 2006) e Marcuschi (2008). Além disso, compreende-se 

que a leitura é fundamental, porque permeia todo o processo de ensino-aprendizagem 

escolar, pois, por meio dela, é possível estabelecer relação entre os vários conhecimentos 

produzidos socialmente. 

A formação de leitores mais competentes não diz respeito apenas aos resultados 

de avaliações externas ou a situações relacionadas ao contexto escolar, como resolução 

de exercícios ou apresentações de trabalhos, mas refere-se ao estímulo e ao acesso livre 

e autônomo à diversidade de livros literários produzidos nos diferentes momentos da 

história humana, e também a questões de vivência cotidiana, presentes na maioria das 

atividades interpessoais na sociedade contemporânea. 

A leitura é uma forma de o sujeito interagir com o outro. Todavia, isso não ocorre 

de modo imediato, mas é determinado pelo meio sociocultural, que influencia 

significativamente nos modos de interação dos indivíduos. Nesse sentido, para o 

desenvolvimento desta pesquisa, propõem-se os seguintes objetivos específicos:  

 analisar a abordagem de leitura proposta no Currículo de Referência da 

Seduc – Goiás e a Matriz de Competências e Habilidades do ENEM; 
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 identificar concepções de língua e de leitura presentes no Currículo de 

Referência da Seduc – Goiás, comparando-as à Matriz de Competências e 

Habilidades do ENEM;  

 verificar habilidades de leitura dos estudantes colaboradores da pesquisa  

sobre os itens de leitura do ENEM de 2016; 

 propor atividades de leitura que envolvam habilidades cognitivas como  

“reconhecer, analisar e relacionar” relativas à compreensão textual, visando 

atender às exigências de formação do cidadão do século XXI, como propõe a 

Matriz de Referência do ENEM. 

 

Vale frisar que, ao refletir sobre as relações entre a Matriz de Competências e 

Habilidades do ENEM, para avaliação da LCT e o CR da Seduc, objetivou-se desconstruir 

a validade aparente, que, segundo Miguel (2015), é elaborada a partir de informações do 

senso comum ou obtidas por meio de dados não oficiais, na maioria das vezes divulgados 

pela grande mídia, que reforça características do exame conforme interesses de alguns 

grupos. 

O ENEM deveria servir como instrumento para além da medição do desempenho 

de estudantes e escolas. Deveria contribuir para que os estudantes superem as dificuldades 

diagnósticas no processo de produção de textos, em diversos gêneros discursivos comuns 

no contexto escolar e cotidiano da vida de qualquer sujeito. 

A relevância desta dissertação está presente na análise e na reflexão sobre o 

ensino de leitura no Ensino Médio, a partir de um sistema de avaliação em larga escala – 

ENEM, pensando, principalmente, em como formar leitores em meio a um contexto um 

tanto quanto desprivilegiado como o das escolas púbicas estaduais goianas, e ainda 

orientar os estudantes sobre a necessidade de ingressar na educação superior, não apenas 

para atender às exigências do mercado de trabalho, mas, principalmente, ampliar a 

capacidade de refletir sobre os conhecimentos científicos ou tradicionais  produzidos  pela 

sociedade. 

Esta dissertação parte da reflexão sobre a implantação das avaliações em grande 

escala que visam verificar a qualidade do ensino na educação básica brasileira, conforme 

Afonso (2009), Freitas (1995, 2014), Rothen e Santana (2018) e Sacristan (1998, 2000), 

que questionam as implicações das avaliações no processo de ensino-aprendizagem. 

Em relação aos aspectos linguísticos envolvidos na leitura, buscou-se 

embasamento nos estudos linguísticos de Antunes (2009, 2014), Bakhtin/Volochinov 
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(2006), Halliday e Hasan (1991) e Neves (1997, 2002, 2010), que concebem a língua 

como instrumento de interação construído sócio-historicamente. Para refletir sobre o 

processo de produção de sentidos nos diversos gêneros discursivos com os quais os 

estudantes convivem na escola e fora dela, foram utilizados como referência Chartier 

(2001), Colemer (2002), Geraldi (2012, 2015), Kleiman (2011), Koch (2007), Koch e 

Elias (2015), Marcuschi (2008) e Solé (1998). Em relação à avaliação do nível de leitura 

dos estudantes da educação básica brasileira, buscou-se apoio em Bunzen (2006), Miguel 

(2015) e Suassuna (2012), que analisam os dados de avaliações em larga escala como 

ENEM, SAEB e PISA, que buscam medir o quanto os jovens brasileiros são capazes de 

compreender o que leem. 

As sequências didáticas propostas são sugestões para a construção de outras 

possiblidades para o ensino de leitura no Ensino Médio, pensando na construção de 

sentidos nos diferentes gêneros. 

Após expor sobre o árido solo percorrido até o início da dissertação, parte-se 

para a próxima seção, a fim de discorrer sobre as mudanças implantadas no ensino de 

Língua Portuguesa para acompanhar as transformações que ocorreram no Ensino Médio 

nas últimas décadas. 

 

1.2 O histórico do ensino de Língua Portuguesa  

 

Desde o início da colonização do Brasil (século XVI), a educação nunca foi uma 

prioridade da maioria dos governantes brasileiros. Conforme Machado (2011), devido à 

escravatura e a outras formas de dominação, o país não é um país de leitores, pois o acesso 

quase global de todas as crianças à escola é recente. Até 1980, apenas a decodificação de 

grafemas era suficiente para atender aos interesses do capital econômico, em busca de 

mão de obra barata ou de consumidores ingênuos que não exigiam a devida qualidade dos 

produtos ou serviços ofertados. 

Conforme Geraldi (2015), o sistema educacional nacional passou por várias 

transformações, segundo as quais implantaram-se novas propostas de avaliação, sem se 

considerar as condições físicas e materiais das escolas e as opiniões dos professores, que, 

geralmente, não são consultados sobre as possibilidades de concretização das mudanças 

propostas. Adentra na escola a concepção de mundo neoliberal, na qual tudo deve ser 

medido, assim surgindo as avaliações em larga escala para verificar sua produtividade. 
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Professores tornam-se treinadores de estudantes para responder a testes behavioristas, de 

modo que atendam aos interesses neoliberais, segundo Geraldi (2015). 

De acordo com o PCNEM (2000), o Ensino Médio não deve considerar apenas 

aspectos econômicos ou outros impostos pela organização do trabalho, mas 

 

ajudar cada indivíduo a desenvolver todo seu potencial e a tornar-se um ser 

humano completo, e não um mero instrumento da economia, a aquisição de 

conhecimentos e competências deve ser acompanhada pela educação do 

caráter, a abertura cultural e o despertar da responsabilidade social. (PCNEM, 

2000, p. 59). 

 

Desse modo, o ensino de Língua Portuguesa na educação básica no Brasil tem 

passado por um longo período de transformação, ainda se caracterizando por uma prática 

marcada pelo ensino de gramática normativa com um viés prescritivo, predominando uma 

concepção analítica da língua, na qual segmentos como Fonologia, Morfologia e Sintaxe 

são estudados em palavras e frases isoladas, por exemplo. Um estudo realizado por Neves 

(2001), na capital paulista na década de noventa, com professores da educação básica, 

mostrou que, geralmente, emprega-se mais de 60% das aulas de Língua Portuguesa para 

realizar atividades nas quais os estudantes são obrigados a reconhecer classes de palavras 

ou funções sintáticas. 

Isso é reflexo da influência da herança deixada pelos jesuítas, que coordenaram 

o ensino brasileiro por três séculos (XVI, XVII e XVIII), empregando metodologia 

própria na qual não havia ensino de Língua Portuguesa. Assim, após serem alfabetizados, 

os aprendizes passavam para o Latim, segundo materiais elaborados pelos próprios 

religiosos. Nesse período, havia três motivos para não se ensinar Língua Portuguesa na 

escola: primeiro, somente as pessoas muito ricas enviavam os filhos para a escola, assim 

deveriam aprender a língua de prestígio social; segundo, o Português ainda não era uma 

língua com prestígio social, mas uma mistura de dialetos; e terceiro, o Português ainda 

não se constituía uma área de conhecimento sistematizado. Somente no século XVIII, 

após a Reforma Pombalina, o ensino de Português tornou-se “componente curricular, 

passando a ser visto como instrumentalização para o ensino do Latim”, segundo Malfacini 

(2015, p. 47). 

A partir do século XIX, a disciplina de Língua Portuguesa tornou-se parte dos 

currículos de ensino, já que anteriormente era apenas um suporte para a alfabetização, o 

que ocorreu principalmente devido à criação da Impressa Régia, que publicou as 

primeiras gramáticas brasileiras. 
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O destaque do século XX refere-se à reforma do ensino secundário, que visava 

à formação dos estudantes para todas as áreas da vida social, assim, o ensino de Português 

tornou-se obrigatório nas cinco primeiras séries do fundamental. 

Na década de 50 do século passado, a criação da Nomenclatura Gramatical 

Brasileira contribuiu com o ensino normativo da língua, pois simplificava e unificava 

conteúdos. Na década de 60, as crianças das famílias menos favorecidas economicamente 

começaram a frequentar a escola, devido à democratização. Como o número de 

professores qualificados tornou-se insuficiente, passou-se a elaborar manuais didáticos 

para orientar o trabalho de outros professores sem a devida formação, sendo 

predeterminados os cronogramas de desenvolvimento dos conteúdos e até as respostas 

consideradas certas. 

 Na década de 70, devido à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 5.692/71), 

resultante da intervenção do movimento militar de 1964, o ensino de Português foi 

reelaborado para atender aos objetivos e às ideologias do governo vigente. Nessa época, 

a disciplina, nas séries iniciais, passou a se chamar Comunicação e Expressão, tendo 

objetivos pragmáticos e utilitários, mas introduziam exercícios relacionados à oralidade 

e valorizavam a leitura de obras nacionais. 

Já na década de 80, os conhecimentos linguísticos introduzidos nos cursos de 

Letras nos anos 60 já estavam mais popularizados nas escolas de educação básica, e assim 

o ensino de Língua Portuguesa não poderia limitar-se às estruturas fono-morfossintáticas 

apenas. Foi a partir dessa década que surgiu “uma preocupação maior com as variedades 

linguísticas, com as incoerências percebidas na nomenclatura gramatical e com a 

abordagem teórica que acompanhava as aulas de Língua Portuguesa”, segundo Malfacini 

(2015, p. 62). 

Posteriormente, na década de 90, aprovou-se a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9.394/96), que visava à expansão e melhoria da qualidade do 

sistema educacional brasileiro para superar os desafios impostos pelas mudanças rápidas 

do mundo tecnológico. Dessa maneira, incluiu-se o Ensino Médio como etapa final da 

educação básica, cuja oferta é dever do Estado, consequentemente, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) são instituídos, propondo-se um currículo a partir de 

competências e habilidades básicas relacionadas ao ensino de Língua Portuguesa. 

No final do século XX, ampliaram-se as vagas nas escolas públicas que 

abrigavam os filhos das classes trabalhadoras, de modo que a heterogeneidade social e 

linguística passou a circular no ambiente escolar. Todavia, os conteúdos curriculares 
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exigidos de Língua Portuguesa ainda a valorizavam como a arte do bem falar, conforme 

os conceitos da Retórica e da gramática tradicional, e do bem escrever, de acordo com os 

modelos clássicos dos cânones literários. A partir de 1990, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais reconhecem a importância da leitura para a formação do jovem cidadão e 

concebem a linguagem como parte da sociedade que a produz, com todas as implicações 

histórico-sociais e não um produto acabado. Portanto, a leitura é produzida no processo 

de interação entre leitor, texto e autor, no qual os conhecimentos e os contextos de 

produção (socioculturais, históricos e econômicos) convergem para produzir diferentes 

sentidos.  

Nesse contexto, o ensino de Língua Portuguesa tornou-se uma prioridade, pois 

era visto como gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria 

interioridade (PCN, 1999, p. 33), ou seja, o exercício da cidadania pressupõe o 

desenvolvimento de habilidades de leitura e de escrita, pois dessa maneira os estudantes 

seriam pessoas mais críticas e autônomas. Sendo assim, as aulas de Língua Portuguesa 

deveriam considerar o uso real e contextualizado da linguagem, pois, segundo Neves 

(2002), tudo na língua se explica de acordo com a comunicação que se produz, e os 

componentes fundamentais do significado são os componentes funcionais. Para Antunes 

(2002, p. 80), “o ensino de língua deve desenvolver competências linguísticas e 

discursivas com atividade sociointeracional valorizando as dimensões cultural e política 

das interações verbais”. 

As aulas devem partir de assuntos relevantes para os estudantes, observando as 

condições de produção proposta por Geraldi (1997): quem, o que, quando, por que, para 

quem, pois esses elementos influenciam os modos de produção de leitura, vista como 

processo dialético e dialógico (BAKTHIN), permeado por várias dimensões sociais, 

históricas, ideológicas, culturais e outras que influenciam na produção de sentido 

(CASSEB-GALVÃO, 2011). 

A etapa final da educação básica brasileira ainda apresenta empecilhos, como o 

baixo capital cultural dos estudantes, que não percebem a necessidade de ampliar 

habilidades de leitura dos diversos gêneros textuais. 

A reflexão que se propõe nesta pesquisa não diz respeito apenas à avaliação 

externa – ENEM –, mas principalmente ao processo de formação de leitores que as 

escolas se propõem a desenvolver. Há inúmeras pesquisas acadêmicas refletindo sobre as 

implicações das avaliações externas no processo de ensino-aprendizagem na educação 
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básica, como as de Afonso (2009), Freitas (1995, 2014), Oliveira et al. (2017) e Sacristán 

(1998, 2000). 

Em relação mais especificamente ao ensino de Língua Portuguesa na educação 

básica, há os estudos de Bunzen e Mendonça (2006), Filetti e Vieira (2012), Miguel 

(2015) e Suassuna (2012), entre outros. As avaliações externas demonstram que não há 

aprendizagem adequada de conteúdos pelos alunos, sendo necessário que professores 

busquem iniciativas que contribuam para mudar o quadro de baixo desempenho. Assim, 

a seção seguinte descreverá um pouco o processo de implantação do ENEM no Brasil. 

 

1.3 As avaliações em larga escala no Brasil – ENEM 

 

No Brasil, o modelo avaliativo em larga escala, que consiste em uma “avaliação 

que é realizada ou idealizada por órgãos externos à escola”, ou avaliação de larga escala, 

se for aplicada num sistema de ensino inteiro (ROTHEN; SANTANA, 2018, p. 39), 

popularizou-se a partir de 1995, para direcionar a expansão da educação com a regulação 

estatal do sistema e o estímulo à concorrência entre as instituições escolares brasileiras, 

com a criação de índices que permitiam ranqueamento de instituições. 

As avaliações externas estão presentes no interior da escola há anos, visando 

diagnosticar e planejar metas e estratégias para superar as deficiências de aprendizagem 

diagnósticas no sistema de ensino brasileiro, evitando gastos desnecessários provocados 

pelos altos índices de evasão ou de repetência, bastante comuns nas escolas brasileiras. 

Mas identificam ou levam a uma asfixia do sistema em busca de resultados a qualquer 

preço. 

De acordo com Afonso (2009), a avaliação é a base da escola, cujas funções são: 

regulamentar a entrada, a saída e a mudança de nível dos estudantes; controlar as práticas 

de ensino dos educadores; delimitar informações para os responsáveis pelos estudantes; 

influenciar os conteúdos ministrados em sala de aula, pois são exigidos nas avaliações 

externas, e fornecer feedback aos educadores sobre suas metodologias de ensino. Sendo 

assim, a avaliação em larga escala tornou-se o centro das atenções, tanto de professores e 

de estudantes quanto dos órgãos oficiais, e também da mídia, que geralmente divulga os 

resultados das avaliações em grande escala, como o ENEM e o SAEB, comparando 

resultados de escolas, sem levar em conta que elas possuem realidades distintas. 

Por questões culturais ou ideológicas, a avaliação tornou-se um instrumento de 

poder e controle no interior da sala de aula, conforme Freitas (2014), pois, em alguns 
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casos, os estudantes realizam atividade apenas para evitar a reprovação, não havendo 

preocupação com a aquisição de conhecimentos. 

Segundo Freitas (2014), a avaliação está inserida no sistema de políticas 

públicas, pois subsidia os indicadores de crescimento econômico do país e dos estados, 

principalmente, as avaliações em larga escala como ENEM e PISA. Desse modo, os 

governantes atribuem à avaliação a capacidade de solucionar as várias mazelas sociais 

produzidas por anos de má distribuição de renda e condições inadequadas de ensino e 

aprendizagem em situações sociais, culturais e econômicas bastante ímpares. 

Os resultados das avaliações externas deveriam ser reconhecidos pelos 

envolvidos, professores, estudantes e sociedade em geral, e usados para refletir sobre a 

realidade de cada escola, e então servir de parâmetro para buscar novas possibilidades 

para o futuro, e não para categorizar pessoas ou escolas estabelecendo dicotomias.  

Na visão neoliberal de ensino, com a implementação das avaliações externas, o 

cidadão é levado a analisar os resultados para verificar quais escolas oferecem o melhor 

ensino, e assim escolher onde ser matriculado. Desse modo, o cidadão regularia o 

mercado e elevaria o nível da qualidade do ensino. Todavia, o que ocorre no interior das 

escolas após cada avaliação é um estado de “competição, hierarquização, uniformidade e 

mensuração individual” (AFONSO, 2009, p. 33). 

As avaliações em grande escala, como o ENEM, reproduzem a ideologia de 

controle do ensino e do currículo das escolas, principalmente no que se “refere a 

eficiência, a eficácia dos custos e a responsabilidade” (AFONSO, 2009 p. 33), pois assim 

controlariam o ato de ensinar e as pessoas formadas nessas escolas. Assim, as relações 

pedagógicas são influenciadas pela avaliação proposta por órgãos superiores de educação, 

que controlam as práticas de ensino na escola, alienando o professor de sua função 

educacional como a autonomia, a pesquisa e a inovação do conhecimento, e tornando-os 

executores de objetivos elaborados externamente, com intenções mercadológicas. 

Contudo, essa política do estado avaliador não produz os resultados esperados 

pela sociedade, que necessita de cidadãos autônomos e críticos, capazes de refletir sobre 

o seu contexto sócio-histórico em constante transformação e criar soluções adequadas 

para os problemas sociais. Seria relevante a educação básica, principalmente, o Ensino 

Médio empregar uma concepção de educação que contemplasse o ensino\teoria, a 

pesquisa\prática e a extensão\aplicação das duas anteriores no local onde os jovens 

estudam. 
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Em 1998, o parecer da Câmara de Educação Básica (CEB) nº 15\98, que 

implanta as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, confirma o ensino 

médio como indispensável a todos os jovens brasileiros, visando a uma formação básica 

comum com as seguintes finalidades: ampliação dos conhecimentos desenvolvidos nas 

séries anteriores, formação mínima da pessoa para o trabalho e para a cidadania, 

empregando fundamentos científico-tecnológicos com ética, conforme Marcuschi (2006). 

Após estudos, debates e implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio brasileiro, a concepção tecnicista foi sendo substituída por uma visão 

humanista que visa à formação de um cidadão capaz de acessar os conhecimentos 

necessários, tanto para o exercício de uma profissão, quanto para a vida em sociedade, 

conforme suas concepções filosóficas e científicas. 

A seção a seguir fará uma reflexão sobre as transformações sofridas pelo ENEM 

ao longo dos anos devido às mudanças na forma de conceber o conhecimento. 

 

1.4 O caráter sócio-histórico do ENEM 

 

Do seu surgimento em 1998 até 2008, a prova do ENEM era composta por 63 

itens de múltipla escolha, sem a delimitação por áreas do saber, como ocorre atualmente, 

apresentando uma formatação interdisciplinar4 e uma redação. A prova era realizada em 

cinco horas, num único dia, e exigia o domínio das disciplinas previstas para a formação 

no EM, explorando a interdisciplinaridade e o raciocínio lógico; também avaliava a 

capacidade do aluno de resolver situações-problema e interpretar textos e imagens. O 

resultado era apenas uma nota parcial acrescida aos vestibulares tradicionais das 

instituições públicas ou privadas brasileiras onde o candidato escolhesse estudar. 

Como pode-se observar no gráfico a seguir, a quantidade de estudantes inscritos 

no ENEM entre os anos de 2009 e 2015 praticamente dobrou, comprovando a relevância 

desse processo seletivo. 

 

  

 

 

 

                                            
4 Disponível: http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos. Acesso: 07 ago. 2019. 

http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos
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 Gráfico 1 – Inscrições no Enem entre 2009 e 2015 

     

Fonte: http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=30781. Acesso em: 13 ago. 2019. 

 

Além do número de participantes, a partir de 2009, o formato da prova do ENEM 

também mudou para 180 itens de múltipla escolha e uma redação, sendo realizada em 

dois dias (sábado e domingo seguidos), a primeira com duração de quatro horas e meia, 

e a outra de cinco horas e meia, devido à redação. 

Após 2009, documentos como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

o Documento Básico (BRASIL, 2002), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), as Diretrizes do Conselho 

Nacional de Educação sobre a Educação Básica (DCNE), os Textos da Reforma do 

Ensino Médio e a Matriz de Referência  do novo ENEM de 2009 passaram a orientar a 

elaboração dos itens, cujas funções foram ampliadas para garantir o acesso às 

universidades federais através do Sistema de Seleção Unificado (SISU); o acesso ao 

programa Ciências sem Fronteiras; a concessão de bolsas em universidades privadas  com 

o Programa Universidade para Todos (PROUNI); o acesso a cursos técnicos com o 

Sistema de Seleção Unificado para cursos técnicos (SISUTEC) e Financiamento 

Estudantil (FIES). Assim, o ENEM, além de avaliar os concluintes da educação básica, 

também amplia oportunidades de acesso às vagas no ensino superior público, possibilita 

a mobilidade acadêmica e promove debates sobre a necessidade de reestruturar os 

currículos de ensino da educação básica brasileira, conforme Miguel (2015). 

Ainda segundo Miguel (2015), o exame reelaborado em 2009 continua com a 

abordagem contextualizada das questões, exigindo do candidato a aplicação prática e 

integrada de conhecimentos desenvolvidos ao longo da educação básica, e não 

simplesmente a repetição de dados memorizados previamente.  

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=30781
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O exame, atualmente, é usado para que os estudantes possam pleitear recursos 

financeiros para acesso ao ensino superior, como o Programa Universidade para Todos 

(PROUNI), implantado pelo governo federal, por meio da Lei nº 11.096, em janeiro de 

2005, o qual concede bolsas de estudo integrais ou parciais em cursos de graduação em 

instituições de ensino superior privadas. As instituições privadas que participam do 

programa recebem benefícios tributários. 

O PROUNI é direcionado aos egressos da educação básica cujas famílias 

possuem renda per capita máxima de três salários mínimos. Possui sistema de seleção 

informatizado e impessoal, empregando as notas obtidas no ENEM. Desde sua criação 

em 2005 até 2018, o PROUNI já atendeu mais de 2,47 milhões de estudantes, conforme 

site do MEC. 

O FIES é um outro programa do MEC que financia as mensalidades nos cursos 

de graduação em instituições privadas de ensino superior avaliadas positivamente nos 

processos realizados pelo MEC. Até 2010, os juros do financiamento eram de 3,4% a.a, 

com carência de 18 meses e amortização 3 vezes a duração regular do curso mais 12 

meses, mas a partir de 2015 os juros subiram para 6,5% a.a, permanecendo os outros 

critérios5. 

Inicialmente, por ser gratuito e com participação facultativa, o ENEM contou 

com poucas adesões, o que levou o Ministério da Educação (MEC) a criar estratégias para 

que as instituições de ensino superior o empregassem, seja de modo parcial ou total, como 

meio de ingresso ao ensino superior. Os esforços do MEC foram a tal ponto bem-

sucedidos que hoje a maioria das instituições de ensino superior o utilizam como único 

instrumento de seleção dos candidatos para acesso às universidades públicas. Assim, a 

sociedade civil e a acadêmica passaram a analisar e a comentar os processos de 

elaboração, aplicação e os resultados obtidos pelos concluintes do ensino médio no 

ENEM. Em 2008, o governo tornou-o obrigatório, empregando-o como forma de 

ingresso, ainda que parcialmente, ao ensino superior.  

Após a reformulação de 2009, o ENEM tornou-se uma importante política 

pública de acesso ao ensino superior, seja privado, por meio do Financiamento Estudantil 

(FIES), ou Programa Universidade para Todos (PROUNI), ou federal, por meio do 

Sistema de Seleção Unificado (SISU). Assim, pretendia-se “democratizar as 

oportunidades de acesso às vagas federais de ensino superior, possibilitar a mobilidade 

                                            
5 Disponível: http://sisfiesportal.mec.gov.br/index.php?pagina=fies. Acesso em: 12 mar. 2019, às 8h10. 

http://sisfiesportal.mec.gov.br/index.php?pagina=fies
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acadêmica e induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio”.6 

Consequentemente, a sociedade acadêmica, representada por autores como Filetti-Moura 

e Vieira (2012), Miguel (2015), Silva e Felicetti (2014), entre outros, descrevem, 

analisam e sugerem estratégias para melhorar a qualidade da educação básica a partir dos 

resultados do ENEM, visando amenizar as desigualdades de acesso e de oportunidades 

escolares entre estudantes de classes sociais diferentes.  

Os jovens estudantes não percebem a relevância social ou cultural como uma 

necessidade para ampliar a proficiência em leitura e compreensão textual. Também há 

muita resistência, falta de habilidade ou rejeição em participar das aulas de leitura e 

interpretação textual, porque alguns estudantes ainda acreditam que, em aula de Língua 

Portuguesa, estuda-se morfossintaxe conforme a gramática normativa. 

Segundo Antunes (2010), historicamente, a escola valoriza uma concepção de 

língua como estrutura interna ou recursos morfossintáticos de formação de palavras ou 

de frases. Desse modo, desconsideram-se as potencialidades da língua em seu 

funcionamento concreto conforme as situações comunicativas, ou seja, descartam-se os 

aspectos discursivo-textuais. E, por imposição social ou cultural, a escola reproduz essa 

visão de língua ao concentrar-se no ensino da correção gramatical, como se fosse possível 

falar e escrever em todas as situações comunicativas sem nenhum erro, além do mais, isso 

não garante êxito na continuidade dos estudos em outros níveis escolares ou em outras 

situações utilitaristas. 

Ainda conforme Antunes (2007), língua e gramática não se equivalem, e os 

conhecimentos gramaticais são insuficientes para formar leitores e produtores de textos 

eficientes nos diferentes gêneros discursivos com os quais os sujeitos contemporâneos 

lidam, e, principalmente, se isso depender da modalidade linguística formal e socialmente 

prestigiada. Consequentemente, para formar leitores e produtores de textos eficientes, 

devem-se considerar outros conhecimentos além dos gramaticais, pois o uso da língua 

exige conhecimentos sobre o léxico, as regras de textualização e as regras de interação 

verbal, ou seja, para interpretar, de modo adequado, um texto, além dos conhecimentos 

linguísticos, são fundamentais conhecimentos de mundo compartilhados, logo, deve-se 

planejar as atividades empregando bons textos dos diferentes gêneros.  

De acordo com os PCNs, o ensino de Língua Portuguesa deve se basear em 

propostas interativas de língua(gem), de acordo com o processo discursivo de construção 

                                            
6 Disponível em: http://portal.mec.gov.br. Acesso em: 12 mar. 2019, às 8h29. 

http://portal.mec.gov.br/
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do pensamento simbólico peculiar a cada estudante. Desse modo, “essa concepção 

destaca a natureza social e interativa da linguagem, em contraposição às concepções 

tradicionais deslocadas do uso social” (PCN, 2000, p. 18). Isso significa desenvolver e 

sistematizar a linguagem interiorizada pelo estudante, orientando-o a empregar sua 

variante linguística e outras conforme as diversas esferas discursivas. 

Os desafios educacionais enfrentados no processo de formação de leitores são 

vários, como condições estruturais, salas de aula lotadas, a falta de materiais de leitura 

variados (livros literários, revistas, jornais etc.) para envolver os estudantes na aventura 

da leitura e concepção de ensino de Língua Portuguesa, assim como a insistência de 

alguns professores em desconsiderar a realidade sociolinguística dos estudantes e 

supervalorizar aspectos formais e estruturais como se “a língua fosse uma sistema de 

normas imutáveis e incontestáveis, isto é um grave erro” (BAKHTIN, 2006, p. 94). 

O CR da Seduc-GO (2012, p. 65) também delimita a práxis dos professores, pois 

determina quais os gêneros textuais serão ministrados em cada bimestre, bem como os 

elementos linguísticos (ortografia, morfossintaxe etc.). Os eixos de prática de oralidade, 

prática de leitura, prática de escrita e prática de análise da língua podem provocar algumas 

imperícias teóricas, pois enumeram vários elementos da metalinguagem gramatical como 

“Refletir sobre as conjunções, locuções conjuntivas e relações de sentido nos gêneros em 

estudo” (CR, 2012, p. 67), podendo induzir o professor a enfatizar conteúdos que não são 

essenciais no processo de produção de sentidos.  

A próxima seção apresentará concepções de leitura presentes em documentos 

oficiais: PCNEM, Matriz de Referência do ENEM e CR da Seduc e a concepção de leitura 

defendida na dissertação. 

 

1.5 Concepção de leitura e a formação de leitor 

 

Historicamente, o ensino de Língua Portuguesa tem se pautado por um trabalho 

com aspectos morfossintáticos, mas, a partir dos PCNs, esses aspectos devem ser 

ensinados como pontos para análise textual e os alunos do EM deverão produzir, revisar 

e reescrever seus textos buscando desempenho linguístico eficaz.  

Segundo Oliveira e Coelho (2003, p. 92), os PCNs orientam o ensino de Língua 

Portuguesa como meio de “acesso e apropriação de bens culturais e participação ativa no 

mundo letrado”, e ainda seu uso para compreensão e resolução de situações-problema do 

cotidiano. Logo, trata-se de uma proposta de ensino numa abordagem funcionalista na 
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qual o estudante estuda as questões linguísticas com propósitos comunicativos e 

pragmáticos de acordo com o meio sócio-histórico. 

Conforme Jurado e Rojo (2006), os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (PCNEM) abordam a linguagem pelo viés cognitivo e sociointeracionista 

e, em alguns casos, empregam também teorias enunciativo-discursivas, porque a 

linguagem é vista como meio de interação entre indivíduos. Logo, o “texto” é concebido 

como enunciado ou diálogo entre interlocutores, e a leitura é um ato interlocutivo e 

dialógico entre autor, texto e leitor. Desse modo, espera-se que o estudante, ao concluir a 

educação básica, seja capaz de conhecer, de posicionar-se e de usar as diferentes 

manifestações linguísticas conforme as exigências socioculturais. 

Na visão de Koch (1998, p. 14), que ilustra a importância de o estudo da língua 

adequar-se a essa concepção, 

 

a linguagem é uma atividade humana e como toda atividade verbal possui, 

além de motivação, um conjunto de operações que são próprias do sistema 

linguístico e que representam a articulação das ações individuais em que se 

estrutura a atividade e um objetivo final que, como o motivo inicial, tem um 

caráter basicamente linguístico. 

 

De acordo com os PCNEM (2000, p 19), o ensino médio foi organizado por áreas 

de conhecimento, com a proposta de uma educação científica e tecnológica, segundo a 

qual “conceito, aplicação e solução de problemas concretos são combinados com 

componentes curriculares orientados por uma visão epistemológica juntando humanismo 

numa sociedade tecnológica”. 

Ainda de acordo com os PCNEM (2000, p. 19), a linguagem é uma “capacidade 

humana de articular significados coletivos em sistemas arbitrários de representação, que 

são compartilhados e que variam de acordo com as necessidades e experiências da vida 

em sociedade”. Logo, a escola deve dar “prioridade para o ensino de Língua Portuguesa, 

como língua materna geradora de significação e integradora da organização do mundo e 

da própria interioridade”. Portanto, cabe à escola ensinar aos estudantes a localizar os 

sentidos produzidos nos diversos gêneros textuais, porque a “leitura abre os horizontes 

mentais e emocionais de uma forma fantástica. Faz nossa inteligência crescer e permite 

que nossa passagem pelo mundo seja mais útil para nós mesmos [...] toda a espécie 

humana” (MACHADO, 2011, p. 27). 

Em relação à leitura, a maioria dos estudantes, sujeitos desta pesquisa (8 de 10), 

mostrou compreensão crítica e sociointeraconista, pois a concebe como um ato construído 
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sócio-historicamente, a partir das relações interpessoais, no qual conhecimentos 

linguísticos são relevantes, sendo fundamental acessar outros fios de conhecimentos para 

tecer uma compreensão adequada. Os sujeitos da pesquisa também perceberam a 

necessidade de empregar estratégias distintas conforme o gênero textual lido, pois seis 

afirmaram que empregam estratégias diferentes ao ler gibi ou questões de avaliações. 

Esses dados divergem da perspectiva de aprendizagem do CR (2012)  que sugere 

o ensino da leitura comparativa e associativa conforme forma, conteúdo, estilo e função 

social, que pode limitar o desenvolvimento e ampliação da competência leitora, 

principalmente, porque as atividades de leitura comuns na maioria dos livros didáticos 

dão muito ênfase em aspectos relativos formais dos textos, desconsiderando os outros 

elementos. 

Os dados apresentados pelos estudantes comungam com a concepção de Koch 

(2006), segundo a qual, independentemente da situação comunicativa, o sentido do texto 

não está apenas na estrutura do texto, mas depende em parte dos “conhecimentos textuais, 

situacionais e enciclopédicos” anteriores do leitor com os quais vão completando as 

lacunas deixadas pelo autor do texto. 

De acordo com Neves (2002), “tudo se explica em referência ao modo como a 

língua é usada, isto é, a como se obtém a comunicação com essa língua e os componentes 

fundamentais do significado na linguagem são os componentes funcionais”. Portanto, não 

basta decodificar os signos linguísticos, é necessário conforme a Matriz de Referência do 

ENEM, dominar linguagens que pressupõe as competências de leitura e compreensão de 

textos dos mais variados gêneros, o que indicaria o leitor proficiente. Assim, pressupõe 

que a leitura é um processo cultural que depende das vivências individuais do sujeito em 

um grupo social, logo, origina-se de um trabalho numa situação de interação cultural, 

devido à necessidade de comunicação entre indivíduos que não se encontram presentes 

de forma material, mas suas concepções de mundo se materializam no texto escrito, que 

é reconstruído constantemente pelo leitor no processo de leitura. 

As questões relativas aos gêneros textuais ou discursivos são pensadas a partir 

de Bakhtin (1988), pois o ENEM verifica se o estudante, durante sua escolaridade básica, 

conseguiu desenvolver competências mínimas de compreensão da realidade linguística e 

social que o cerca. 

 

[...] todo o discurso concreto (enunciação) encontra aquele objeto para o qual 

está voltado sempre, por assim dizer, já desacreditado, contestado, avaliado, 
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envolvido pela névoa escura ou, pelo contrário, iluminado pelos discursos de 

outrem que já falaram sobre ele (BAKHTIN, 1988, p. 86). 

 

Assim, o ensino de língua deve desenvolver competências aplicáveis ao 

exercício da cidadania e ao mundo do trabalho, pois, segundo Machado (2011), ler bons 

livros possibilita experiências estéticas com os conteúdos, e também ensina os indivíduos 

a conviver com a pluralidade sociocultural. 

Segundo o CR da Seduc, o objeto do ensino de língua é a diversidade de gêneros 

discursivos que circulam socialmente, visando oferecer meios para que os estudantes 

sejam usuários eficazes da leitura e da produção de textos, usufruindo dos benefícios 

dessas práticas como o efetivo exercício da cidadania. 

Segundo Bunzen e Mendonça (2006), dados de avaliações externas, como SAEB 

e ENEM, confirmam os resultados inadequados relativos ao nível de leitura dos 

estudantes, conforme os níveis de escolaridade dos pesquisados. No ENEM de 2016, os 

resultados dos estudantes referentes à área de LCT foram: “a maioria (2.898.637) teve 

notas entre 500 e 600 pontos. Apenas um participante ficou entre 800 e 900 e 3.862 

tiveram zero. A média nacional foi de 523,1”7. 

Assim, é fundamental uma reflexão aprofundada das questões ou orientações 

teóricas e práticas sobre o processo de ensino de leitura, conforme documentos oficiais, 

como o PCN, as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN+), as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), além da 

Matriz de Competências e Habilidades do ENEM, além da Matriz Curricular da Rede 

Estadual de Ensino de Goiás, visando ampliar a competência leitora dos estudantes de 

forma processual e consistente, e não fazer “cursinhos emergenciais” para melhorar os 

dados dos gráficos de rendimento/aprovação ou classificação das escolas. 

A dissertação concebe leitura como processo de interação entre autor/texto/leitor 

no qual vários conhecimentos, além dos linguísticos, são empregados na construção dos 

sentidos. Nessa perspectiva, formar leitores pressupõe elaboração de estratégias de ensino 

que respeitem e ativem os vários saberes que os estudantes já possuem, empregando 

atividades nas quais os conhecimentos linguísticos são ensinados a partir de situações 

mais próximas do uso real, conhecimento sócio-historicamente situado. 

                                            
7 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/212-educacao-superior-1690610854/44111-

resultados-individuais-das-provas-de-2016-estao-liberados-para-a-consulta-on-line. Acesso em: 02 

mar. 2019, às 9h02. 
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A seção seguinte trará reflexões sobre a Matriz de Referência do Enem, o 

Currículo de Referência da Seduc implantado na rede estadual de ensino desde 2012 e a 

Base Nacional Comum Curricular em processo de implantação. 

 

1.6 O Currículo de Referência da Rede Estadual de Educação e o Ensino de Língua 

Portuguesa 

 

Em muitos casos, os estudantes chegam ao Ensino Médio com tantas 

deficiências de aprendizagem que alguns não dominam conteúdos básicos para a 

compreensão de novos conhecimentos. 

Para mudar a realidade dos baixos índices de desempenho no ENEM, bem como 

os níveis inadequados de capacidade de leitura comuns entre os jovens, é necessário 

trabalho reflexivo constante sobre as orientações dos documentos oficiais que 

regulamentam e orientam o ensino, visando analisar e compreender o que se espera desses 

estudantes, para, dessa forma, elaborar estratégias de ensino que atendam de maneira 

particularizada cada estudante, considerando suas capacidades cognitivas. 

O Currículo de Referência parte da variedade de gêneros discursivos produzidos 

socialmente como objetos de ensino de língua. Logo, ao concluir a Educação Básica, os 

estudantes seriam capazes de usar a leitura e a produção textual como práticas sociais. 

Assim, o fracasso escolar diminuiria, as oportunidades de acesso ao mundo do trabalho e 

à continuidade dos estudos se ampliariam, o exercício da cidadania seria estimulado. 

Tanto a Matriz de Competências e Habilidades do ENEM em Língua Portuguesa quanto 

o CR da Seduc e, mais recentemente, a BNCC procuram orientar práticas de ensino nas 

escolas, visando superar dificuldades de aprendizagem e até garantir a permanência dos 

jovens na escola, bem como direcionar as práticas de ensino dos professores. 

Em 2012, a Seduc- Go realizou encontros de formação regionais dos quais 

participaram mais de 4.000 educadores, também ocorreram encontros com coordenadores 

pedagógicos das escolas estaduais. Posteriormente, uma versão preliminar do documento, 

Currículo de Referência foi enviada às escolas e, ao final do ano, os educadores da Seduc- 

Go revisaram a proposta curricular da rede estadual de ensino. Espera-se que com o CR 

o ensino fragmentado comum nas escolas estaduais, onde há muita rotatividade de 

professores, seja superado e se construa um processo de aprendizagem de qualidade nas 

escolas estaduais goianas. 
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O CR pretende orientar de modo claro e objetivo elementos fundamentais para 

o processo de ensino-aprendizagem na Educação Básica goiana, delimitando conteúdos e 

expectativas de aprendizagem que serão desenvolvidos em cada série, bimestre e 

disciplina. Portanto, não deixa de ser uma forma de impor um caminho para professores 

e estudantes da rede estadual, diferente do que pressupõe o ensino por competências, que 

não indica por onde ir, mas apenas onde se deve chegar.  

 Segundo os organizadores, o CR respeita as peculiaridades sociais, históricas e 

culturais dos estudantes, observando as tendências teóricas e científicas atuais de cada 

área e as condições reais dos professores nas escolas. Contudo, isso não é possível se 

concretizar, pois o espaço-tempo nas escolas é insuficiente para ensinar a grande 

quantidade de conteúdos propostos. 

Do mesmo modo, é questionável afirmar que o professor pode ampliar o 

currículo com situações peculiares de sua região, pois, no caso de Língua Portuguesa, 

além de roteiro com conteúdo e expectativas de aprendizagem, as escolas recebem 

apostilas com os gêneros textuais que deverão ser ensinados em cada bimestre e depois 

submetem os estudantes a uma avaliação com os conteúdos do material. 

Pode-se inferir que essa proposta curricular também limita a práxis dos 

professores ao impor os gêneros textuais que devem ser ministrados em cada bimestre, 

bem como os elementos linguísticos (ortografia, morfossintaxe etc.), os eixos de: prática 

de oralidade, prática de leitura, prática de escrita e prática de análise da língua. Esse 

último eixo pode provocar algumas imperícias teóricas, pois enumeram vários elementos 

da metalinguagem gramatical que podem induzir o professor a enfatizar conteúdos que 

não são essenciais no processo de produção de sentidos, pois, como afirma Bakhtin (1997, 

p. 193)  ao “consideramos um enunciado com o intuito de análise linguística, abstraímos 

a sua natureza dialógica, consideramo-lo dentro do sistema da língua (a título de 

realização da língua) e não no grande diálogo da comunicação verbal”. 

Eventualmente, infere-se que esse currículo padronizado transmite uma ideia de 

mudança e de busca por ensino de qualidade, pois anteriormente a maioria dos professores 

elaborava seus planos de cursos anuais conforme o livro didático disponível na escola, 

sendo assim, cada escola ou professor ensinava o que achava adequado. Atualmente, em 

qualquer escola da rede estadual, os conteúdos serão ministrados simultaneamente e a 

ADA obriga o professor a não burlar o planejamento no Sistema Administrativo e 
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Pedagógico (SIAP)8. Sendo assim, há controle quase que total das atividades realizadas 

pelo professor, que perde sua autonomia em ensinar conteúdos que sejam mais relevantes 

para a realidade imediata dos estudantes.  

A proposta da Seduc impõe conteúdos, expectativas de aprendizagem e eixos 

temáticos é insuficiente para superar as sérias dificuldades de formação dos jovens 

goianos, seja para o exercício pleno da cidadania, seja para o mundo do trabalho ou para 

prosseguir os estudos. 

Para haver aprendizagem significativa, precisa-se de escolas equipadas como 

espaço físico e tempo adequados, pois não se muda a qualidade do ensino com salas de 

aulas lotadas, professores desmotivados e com extensa carga horária de trabalho.  

A abordagem proposta pelo Currículo da Seduc, que ressalta aspectos da 

estrutura superficial dos textos, é insuficiente para atender às necessidades comunicativas 

dos estudantes no cotidiano, bem como em situação de avaliação externa como o ENEM, 

que exige habilidades mais amplas de compreensão. 

Há uma estreita relação entre o CR da Seduc e o BNCC (2019) do governo 

federal, pois ambos visam “formar” professores e estudantes do estado e do pais, 

respectivamente, desconsiderando as peculiaridades de cada escola. 

“A 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” (p. 7). 

A equipe que elaborou a BNCC, acredita que ela possa ser um instrumento para 

amenizar a fragmentação das políticas educacionais, fortalecendo a colaboração entre as 

três esferas de governo em busca de uma educação de qualidade para todos. 

É um documento com 600 páginas que apresenta elementos legais que nortearão 

a educação básica brasileira, e também com aspecto interfederativo para demonstrar certa 

autonomia das unidades da federação e estrutura que apresenta a divisão da educação 

básica de modo a explicitar as competências que devem ser desenvolvidas em cada etapa 

da escolaridade. 

                                            
8 “Ferramenta que permite o planejamento de aulas, cadastro de notas, controle da frequência escolar e 

ainda auxilia na administração dos conteúdos trabalhados. Além disso, conta com o controle do 

Calendário Escolar, Quadro de Horários e funções sobre programas institucionais da Seduce, como 

Reconhecer e Frequência Diária. Assim, atividades desenvolvidas em sala de aula pelo professor se 

tornam totalmente acessíveis e transparentes. No sistema, atividades como cadastro de notas, avaliações 

e conteúdos planejados e/ou executados são efetuados pelos professores na funcionalidade “Diário 

Eletrônico”. Disponível em: https://bit.ly/2P9zA1v.   
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De acordo com a BNCC, o Ensino Médio está organizado para dar continuidade 

às competências desenvolvidas nas etapas anteriores, buscando uma educação integral. 

Assim, ele é orientado pelas competências gerais da Educação Básica e pelos itinerários 

formativos, conforme previsto na Lei nº 13.415/2017. Desse modo, a BNCC emprega a 

visão de competência como mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), 

habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 

problemas do dia a dia. Nesse aspecto, a BNCC dialoga com a Matriz de Competências 

e Habilidades do ENEM, e emprega a organização em área de conhecimento que engloba 

várias disciplinas distintas. 

A BNCC emprega o termo “campo de atuação social”, no qual as práticas de 

linguagem serão contextualizadas para se referir às esferas discursivas, assim cita: 

-Campo da vida pessoal: visa articular aprendizagens dos outros campos com o 

projeto de vida do estudante, valorizando o saber sobre si mesmo conforme o contexto 

imediato e o mundo; 

-Campo artístico-literário: refere-se à formação do leitor literário e o emprego 

de várias modalidades de produção e de divulgação da escrita literária; 

-Campo das práticas de estudo e pesquisa: pretende que os estudantes devolvam 

habilidades de análise, síntese, reflexão, problematização e pesquisa; 

-Campo jornalístico midiático: espera que os estudantes percebam a ausência de 

neutralidade nos relatos dos fatos e, consequentemente, busquem outros pontos de vistas. 

-Campo de atuação na vida pública: visa que os estudantes empreguem a 

linguagem para defender e debater assuntos relativos à cidadania. 

Teoricamente, a proposta de ensino da BNCC é  bem intencionada, porém quem 

vive entre os muros das escolas das regiões menos favorecidas sabe que colocá-la em 

prática é um desafio que apresenta várias implicações, que vão desde a estrutura física 

das escolas, formação dos professores até a visão de mundo dos estudantes, que, como 

em décadas anteriores, davam mais ênfase a disciplinas técnicas, deixando as do núcleo 

comum do ensino médio em segundo plano. 

Todavia, pode-se perceber um viés sociointeracionista de ensino presente nos 

três documentos norteadores da Educação Básica: BNCC e Matriz de Referência do 

ENEM e Currículo de Referência da Seduc. Logo, o professor e os estudantes terão que 

se organizar em sala de aula para entrelaçar conhecimentos escolares e conhecimentos do 

cotidiano para realizar novas descobertas. 
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            A matriz de referência Enem é um documento sucinto e objetivo com apenas 24 

páginas; apresenta cinco eixos COGNITIVOS, iguais para todas as áreas de 

conhecimento: dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações-

problema, construir argumentação e elaborar propostas. E competências e habilidades 

para cada uma das quatro áreas do conhecimentos e um anexo indicado os objetos de 

estudo de cada área.  

           A matriz de referência de linguagens, códigos e suas tecnologias apresenta 9 

competências e 21 habilidades que orientam a elaboração dos itens, e analogamente, o 

ensino das disciplinas relativas a essa área do conhecimento. 

Ao verificar as habilidades proposta pela matriz de referência do Enem percebe-

se que o texto materializa-se em palavras carregadas de sentidos que geram as 

informações compreensíveis no todo do texto, assim, o leitor localiza informações na 

unidade global. 

Espera-se que os estudantes compreendam o texto como um processo de 

interlocução, ou seja, visa comunicar algo para alguém num espaço e tempo dados, de 

acordo com práticas históricas. Assim, há relações entre os vários textos nas diversas 

situações sociais, pois um texto sempre retorna ao já dito para criar o novo, e isso colabora 

para o desenvolvimento de níveis satisfatórios de compreensão textual. 

É papel da escola perceber que a língua encontra-se em constante transformação, 

conforme o processo de interlocução, pois cada palavra implica o aspecto dialógico, ou 

seja, sujeitos situados sócio historicamente, que incorporam outros discursos aos próprios 

discursos. O dialogismo pode ser entendido como a “relação (de sentido) que se 

estabelece entre enunciados na comunicação verbal” (BAKHTIN, 1997, p. 193). Outro 

conceito importante é o de polifonia, que se refere às várias vozes presentes nos 

enunciados que estabelecem um diálogo a respeito das grandes questões, travadas por 

individualidades, ou  

 

Todos os grandes escritores participam de tal diálogo; [...]. Suas réplicas neste 

diálogo têm uma forma monológica, cada um deles tem um mundo próprio, 

[...]. Cada qual se mostra com seu mundo pessoal e com sua palavra pessoal, 

direta. (BAKHTIN, 1997, p. 217) 

 

Diante disso, seria relevante repensar o processo de ensino-aprendizagem e de 

avaliação de Língua Portuguesa, pois, a partir dessa concepção, o estudante se “constitui 

como sujeito ao mesmo tempo em que constrói para si a linguagem como prática social” 
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(SUASSUNA, 2012, p. 1134). As aulas e avaliações de Língua Portuguesa deveriam 

partir dos conhecimentos linguísticos anteriores dos estudantes, e isso modificaria a 

organização dos conteúdos que surgiriam conforme as necessidades comunicativas dos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, de forma bilateral. 

Para ampliar as habilidades de leitura dos estudantes, os educadores deveriam 

ensiná-los a questionar os textos: “O que diz? E como diz?”, para elaborar os sentidos, 

localizar e confirmar inferências. Em vista disso, a avaliação não seria o momento para a 

reprodução de informações passadas nas aulas, mas seria o momento de correlacionar 

textos, construindo sentido conforme as práticas sociais. 

Halliday e Hasan (1991) consideram que os  

 

significados são construídos junto em um tecido muito denso de modo que, 

para entendê-las, nós não olhamos separadamente em suas diferentes partes; 

pelo contrário, nós olhamos tudo simultaneamente de vários ângulos 

diferentes, cada perspectiva de contribuir para a interpretação total. 

(HALLIDAY; HASAN, 1991, p. 23, tradução nossa). 

 

Portanto, o ensino de Língua Portuguesa seria elaborado a partir das funções que 

a linguagem exerce na prática do diálogo, escuta de narrativas, leitura de textos 

diversificados com estratégias variadas para encantar os estudantes, com ensino 

significativo que produza sentidos nas atividades realizadas, possibilitando interação 

entre autor, texto e leitor, pois um ensino centrado em frases soltas ou em nomenclaturas 

gramaticais não desenvolve competências comunicativas dos estudantes. Assim, o texto 

e a leitura seriam epicentro do ensino, visando ao uso adequado da língua, conforme a 

situação espaço-temporal dos envolvidos no processo de interação verbal. 

Para Antunes (2007, p. 122), isso significa que “aprende-se ler lendo, analisando 

o que se lê e tirando conclusões, sem esses princípios é impossível ensinar a ler ou a 

compreender o que se lê”. Portanto, os educadores, independentemente da disciplina que 

ministram, deveriam desenvolver os princípios citados. A sociedade atual exige dos 

indivíduos competências textuais e discursivas eficientes para participar ativamente nela, 

pois, como afirma Chartier (2001), ao apropriar-se do texto, o leitor efetua aprendizagens 

peculiares por meio da leitura, ampliando suas competências linguísticas. 

Assim, o leitor competente procura sentidos, emoções, intenções, ditos e 

pressupostos ao ler. Portanto, os sentidos do texto não podem ser decifrados como um 

código, mas são elaborados a partir de pistas deixadas pelo autor e relacionados com 

outros textos que o leitor já traz em sua bagagem pessoal, adequando-os conforme as 
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exigências de leitura de cada texto, ou o leitor provoca uma rebelião levando a outra 

compreensão, a partir das pistas deixadas pelo autor. 

Conforme Marcushi (2008) observa, geralmente, os exercícios de compreensão 

textual dos livros didáticos limitam-se a perguntas e respostas, sem muita reflexão. Na 

maioria das vezes, empregam-se para questões objetivas como: “o quê? quem? quando? 

onde? qual? como? e para quê?” (p. 267). Essas orientações são inúteis para a ampliação 

dos níveis de compreensão, pois valorizam a localização de informações ou de elementos 

formais, levando o aluno a perceber o funcionamento da língua e do texto de modo muito 

limitado. 

Na prática cotidiana de sala de aula, o professor orienta e ouve as leituras 

realizadas pelos estudantes, que não são seres passivos, mas agentes de um processo de 

interlocução que envolve incialmente a tríade “leitor, texto, autor. No decorrer das 

interações, várias vozes entram e atravessam o diálogo construído na coletividade dos 

momentos de debates. 

Segundo Kleiman (2000, p. 10), “leitura é uma prática social que remete a outros 

textos e outras leituras”. Ou seja, ao ler um texto, acessam-se todos os valores, crenças e 

atitudes do grupo social no qual iniciou-se o processo de socialização do indivíduo. 

Para formar leitores eficientes, deve-se superar essa visão tradicional de ensino, 

e mostrar que a leitura é uma atividade intelectual na qual, segundo Kleiman (2000, p. 

12), “o leitor utiliza diversas estratégias baseadas no seu conhecimento linguístico, 

sociocultural e enciclopédico”, pois a compreensão competente de diferentes textos que 

circulam socialmente é uma questão de sobrevivência. 

É possível verificar que os índices de pessoas alfabetizadas aumentaram 

consideravelmente nos últimos 15 anos, todavia, isso ocorre apenas no aspecto 

quantitativo, e não no aspecto prático de se empregar de forma adequada a compreensão 

leitora, ou seja, qualitativamente. 
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      Gráfico 2 – Mapa do Alfabetismo no Brasil  

 

Fonte: Retratos da leitura no Brasil 4/ org. de Zoara Failla. Rio de Janeiro: Sextante, 2016, p. 30. 

 

De acordo com Chartier (2001), qualquer leitura é uma leitura comparativa, ou 

seja, o leitor precisa colocar o texto lido em contato com outros, praticando o dialogismo 

e a intertextualidade. Portanto, ler é empregar a biblioteca já vivenciada, é trazer à tona 

as lembranças de leituras anteriores e outros dados culturais. Todavia, alguns estudantes 

concluintes do Ensino Médio ainda apresentam resistência em ler.  

Talvez, como afirma Kleiman (2000), isso ocorra por reproduzirem as 

concepções arcaicas de ensino de língua disseminadas socialmente e também pela escola 

tradicional, que considerava relevante o ensino de gramática normativa e que, por muitos 

anos, foi exigida em provas de concursos para emprego público ou vestibulares para 

ingresso no ensino superior. 

Segundo Marcuschi (2008, p. 248), quando o professor emprega uma “noção de 

língua como atividade sociointerativa e cognitiva e texto como evento, sendo o sentido 

sempre situado”, a compreensão do texto se desenvolve por meio de atividades coletivas 

e inferenciais, de forma construtiva, criativa e sociointerativa. Logo, o sentido do texto 

não se encontra em um único elemento da tríade leitor, texto ou autor, mas circula entre 

os três por meio de negociação. 

Ainda sobre a concepção de Marcuschi (2008, p. 269), para se formar leitores, 

deve-se “superar a noção de compreensão como simples decodificação e admiti-la como 

processo criador, ativo e construtivo que vai além da informação estritamente textual”, 

pois leitura é uma atividade social e crítica que cabe à escola ensinar, conforme o contexto 

do qual o aluno faz parte, visando à formação para a cidadania e para o mundo do trabalho. 

A seção a seguir trará elementos relativos à visão funcionalista de ensino de 

língua. 
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1.7 Processo de formação de leitores sob uma abordagem funcionalista 

 

Esta seção apresenta algumas considerações sobre o ensino de Língua 

Portuguesa – leitura e os princípios funcionalistas que defendem a ressignificação da 

prática docente – por meio de atividades que concebem a língua de forma dinâmica, 

elaborada conforme o uso efetivo no processo de interação, de acordo com o contexto de 

produção e das intenções comunicativas. 

A orientação funcionalista deste trabalho considera a língua como instrumento 

de interação social, na qual as metafunções de Halliday (ideacional, interpessoal e textual) 

manifestam-se no processo de interação verbal, por meio dos usos linguísticos. Assim o 

texto torna-se elemento básico de ensino, pois, para Halliday (1974), o texto é uma 

unidade maior na qual a língua funciona. Outras contribuições de Halliday e Hasan 

(1991), Halliday e Matthiessen (2004) e autores que se inspiram no trabalho deles, a 

exemplo de Casseb-Galvão (2011), Duarte (2015) e Neves (2010, 2011, 2013) são 

extremamente relevantes para se compreender como o processo de leitura pode ser visto 

a partir de um olhar funcionalista. 

Na concepção funcionalista da linguagem de Halliday e Matthiessen (2004, p. 

33), “o texto é o dado usado na análise linguística”, ou seja, a língua em uso, conforme a 

situação real, dinâmica e funcional, pressupondo que “estão imbricados no processo 

interativo o contexto, a seleção e a organização de itens lexicais, além dos princípios 

relativos à intencionalidade e às bases conceptuais compartilhadas pelos interlocutores”, 

de acordo com Duarte (2015, p. 24). Assim, a leitura e a compreensão dos processos 

linguísticos, envolvendo a dinâmica dos processos textuais-discursivos, favorecem a 

leitura e a compreensão dos efeitos de sentido pretendidos pelos interlocutores. 

Essa abordagem funcional-discursiva de estudos linguísticos preocupa-se em 

compreender a língua de acordo com as situações de interação social, ressaltando a 

relevância do contexto social no processo de produção de sentidos, os elementos 

linguísticos (morfossintáticos e pragmáticos) devem ser interpretados. 

De acordo com Halliday (2004), a linguagem serve para expressar sentidos. 

Assim, o autor propõe três funções: 
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 Ideacional9, segundo a qual interlocutores incorporam elementos do 

mundo real ao processo de interação verbal; 

 Interpessoal10, na qual emprega-se a linguagem para participar de 

eventos da fala, ou seja, expõe opiniões sobre os fatos, equivale às 

funções expressiva e conativa de Jakobson. Ou seja, os enunciados 

combinam-se para formar padrões de troca entre dois ou mais 

interlocutores. 

 Textual11, refere-se ao modo como as mensagens são organizadas para 

formar um movimento periódico de informações com progressão 

temática, elaborando um fluxo de informações que se desenrolam. 

Assim, o texto torna-se unidade operacional, na qual a função textual é 

mais do que a relação entre frases.  

 

Halliday e Bakhtin concebem a linguagem como meio para o sujeito interpretar 

e construir sentidos para suas experiências conforme as relações interpessoais. 

Outro autor, que muito contribuiu para a visão interacionista de linguagem foi 

Mikhail Bakhtin (2006), para o qual, a língua viva, usada por locutor e receptor, em seus 

termos, porém refere-se à linguagem como conjunto de contextos de uso, no qual a 

palavra não é apenas um elemento de dicionário, bem como a teoria sistêmica de Halliday 

afirma, reforçando a ideia de que a língua é um sistema de escolhas, de acordo com as 

situações de uso em que estão inseridos os falantes. 

Assim, tanto para Halliday, quanto para Bakthin, a língua se constrói nas 

diversas situações de uso, conforme as necessidades dos interlocutores. Portanto, cabe à 

escola criar situações de ensino que valorizem os contextos de uso, de acordo com a 

realidade sócio-histórica dos interlocutores. 

                                            
9 Ideational. Figures combine to form sequences; and these in turn may combine to form episodic patterns, 

as in narratives and other chronologically organized texts or chronological passages within other kinds 

of text (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 61). 
10 Interpersonal. Propositions/proposals combine to form patterns of exchange involving two or more 

interactants (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 61). 
11 Textual. Messages combine to form periodic movements of information in the way illustrated in Chapter 

3 and discussed again in Chapter 9 (e.g. in reference to the thematic progression in Text 7-1, Chapter 7). 

[…] space and then moves onto to a phase of messages concerned with points of interest. Such phases 

of messages help construct the flow of information as the text unfolds and we can refer to them simply 

as information flow patterns. (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 588). 

https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/portuguese-english/fluxo
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A partir dessa concepção teórica, tomamos como método de análise, nesta 

pesquisa, a elaboração de Sequência Didática Funcionalista (SDF), cujo objetivo é sugerir 

algumas atividades que possibilitem reflexões sobre o uso da língua(gem). 

Seguem duas questões extraídas do produto educacional proposto, que orienta a 

leitura do texto “A mercantilização das esferas da existência”, de Francisco Fernandes 

Ladeira, publicado em 23/12/2014 pela revista Veja, ed. 830, que discutia a influência da 

mídia nas experiências de consumo das pessoas, fato que é comum no cotidiano dos 

colaboradores e da maioria dos brasileiros. 

 

Quadro 1 – Questão do Produto Educacional 

 

II. O artigo de opinião possui estrutura variável, conforme o tema e outros elementos de produção como: 

quem produz o texto (autor), para quem (leitor) ou com que finalidade (objetivo). Conceito que deseja 

comprovar com evidências, isto é, exemplos, comparações, resultados, dados de experiências, relações 

de causa e de efeito. 

a. O autor do texto, defende sua tese com quais argumentos? Cite-os R.:  

Comparação – compro logo existo; 

Dados de experiência- visibilidade de negros e homossexuais conforme aumenta se renda; 

Exemplo – apresenta reportagem que agrada ao público; 

Ou “As coisas passaram a ser fetichizadas; 

Coisas são personificadas e pessoas são coisificadas; 

As emissoras de Tv são balcões de vendas.” 

b. Qual era a finalidade comunicativa do autor ao produzir esse texto, considerando as informações e a 

forma com estas estão organizadas? R.: O autor propõe uma reflexão crítica sobre o consumismo, 

considerando que esse hábito provoca mudanças nos valores sociais e esclarecendo o leitor sobre 

os perigos impostos pela mídia que direciona as pessoas ao consumismo exagerado. 

 
Fonte: Produto educacional, p. 161. 

 

Pode-se perceber que as questões buscam a interação entre autor/texto/leitor. 

Pretende-se realizar o que propõe Bakhtin (1997, p. 184): “Dois fatores determinam um 

texto e o tornam um enunciado: seu projeto (a intenção) e a execução desse projeto. Inter-

relação dinâmica desses dois fatores, a luta entre eles que imprime o caráter no texto.”  

Esta dissertação concebe a leitura como uma luta entre a intenção comunicativa 

do autor e a compreensão produzida pela leitura a partir dos elementos materializados 

no texto. Para Bakhtin (2006), autor e leitor se realizam pela linguagem, na qual localizam 

os elementos constituintes da capacidade de exporem a si mesmos e aos outros. Assim, 

esta pesquisa parte da concepção de língua como produto de interação entre pessoas, 

elaborada no uso cotidiano, devendo ser ensinada a partir do uso, sendo a leitura um modo 

de elaboração de sentidos dos textos.  
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Santos (2014), empregar uma concepção funcionalista de ensino de linguagem 

pressupõe o rompimento com a visão formalista, que desconsidera seu uso social, 

valorizando as características internas e não as relações entre os constituintes e seus 

significados. 

Em linhas gerais, a concepção funcionalista visa verificar o modo como os 

usuários de uma língua a empregam para se comunicar de maneira adequada nas 

diferentes situações de uso. Desse modo, “os pontos principais que sedimentam as 

discussões dentro da perspectiva funcionalista, na gramática proposta por Halliday e 

Matthiessen (2004), são: o uso (em relação ao sistema); o significado (em relação à 

forma); e o social (em relação ao indivíduo) (apud SANTOS, 2014, p. 165). 

Em nosso trabalho, esses princípios revelam-se no modo como o professor 

entende e ensina a língua, a partir de situações concretas de uso, a partir de gêneros que 

congregam os fenômenos gramaticais e discursivos. 

Segundo Silva e Espindola (2003, p. 9), a Linguística Sistêmica Funcional é 

“uma teoria de reflexão e de ação sobre diferentes manifestações da linguagem em 

contextos de uso” e se expandiu pelo mundo de forma significativa devido a seu principal 

idealizador, Michael A. K. Halliday, que propôs três metafunções da linguagem, 

denominadas de ideacional, interpessoal e textual, já mencionadas anteriormente. 

A linguagem, para Halliday (1974, p. 257), 

 

é uma atividade social, padronizada dos seres humanos, que manifesta padrões 

de substância (fônicos e, ao menos potencialmente, gráficos), forma (gramática 

e léxico) e contexto. E uma língua, definida pela linguística institucional, é o 

conjunto dessas atividades executadas pelos membros de uma comunidade que 

se consideram a si próprios como falando “a mesma língua”. 

 

Assim, língua é concebida como sistema de produção de significados por meio 

de escolhas no eixo paradigmático (possibilidades de sentido), através das quais os 

sentidos são produzidos ou reelaborados, de acordo com as necessidades do usuário, e 

não um sistema de regras por meio do qual se representam os pensamentos. 

Já, para Bakhtin (2006, p. 96), a “língua não reside na conformidade à norma da 

forma utilizada, mas na nova significação que essa forma adquire no contexto”. Sendo 

assim, é inaceitável a escola insistir em ensinar somente a norma padrão, pois o 

importante para o locutor/aluno é perceber as várias significações que o signo linguístico 

adquire conforme o contexto. Dessa maneira, a língua deve ser vista como elemento 

constituinte de identidade cultural, ato social, político, histórico e ideológico que faz a 
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pessoa sentir-se pertencente a um lugar histórico-social, pois ela mobiliza valores e 

crenças. Portanto, o ensino de língua não se resume apenas aos aspectos formais, mas à 

reflexão dialógica de todos os fatores que acompanham os processos de interação verbal. 

No próximo capítulo, serão apresentados alguns elementos importantes para as 

reflexões propostas nesta dissertação como concepção de texto, de competência 

linguística; o surgimento e os vários tipos de avaliações externas presentes na educação 

brasileira, a visão da LDB sobre avaliação e suas relações com o ensino na Educação 

Básica. E finalmente o ENEM, avaliação a partir de competências e habilidades que 

levaram os professores e estudantes do Ensino Médio a repensarem suas formas de 

ensinar e aprender. 
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2  ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA A PARTIR DOS PCNS E A NOÇÃO 

DISCURSIVA DE TEXTO 

 

Com a implantação dos PCNs (OLIVEIRA; CEZZARIO, 2007), o texto tornou-

se espaço privilegiado no ensino de Língua Portuguesa, pois é uma manifestação verbal 

completa sintática e semanticamente. Assim, as atividades de ensino-aprendizagem 

devem centrar-se na multiplicidade de formas e sentidos encontrados nos vários 

momentos de uso social da língua, observando os contextos de interação verbal variados. 

Cabe aos educadores colocar em prática o que diz Antunes (2007, p. 130): 

 

O texto não é a forma prioritária de usar a língua. É a única forma. A forma 

necessária. Não tem outra. A gramática é constitutiva do texto, e o texto é 

constitutivo da atividade da linguagem. (...) tudo o que nos deve interessar no 

estudo da língua culmina com a exploração das atividades textuais e 

discursivas. 

 

Consequentemente, deve-se compreender o texto como um todo e qualquer 

enunciado produzido num arranjo de funções interpessoais, discursivas ou estéticas, 

independentemente da extensão, da modalidade ou do gênero. Para Marcuschi (2008, p. 

72), 

 

o texto pode ser tido como um tecido estruturado, uma entidade significativa, 

uma entidade de comunicação e um artefato sócio-histórico. De certo modo, 

pode-se afirmar que texto é uma (re)construção do mundo e não uma simples 

refração ou reflexo. 

 

Texto é mais do que material escrito, como os gêneros conto, fábula e outros, 

abrange implicações linguísticas, sociais e cognitivas que caracterizam a perspectiva 

sociodiscursiva, ou seja, evento comunicativo, de acordo com Marcuschi (2008). De 

acordo com Santos (2014), na concepção funcionalista de Halliday, texto é, portanto, um 

evento de produção de significado no qual a influência do contexto social não pode ser 

desconsiderada. 

De acordo com Oliveira e Cezzario (2007), as orientações pedagógicas oficiais 

relativas ao ensino de Língua Portuguesa apresentam objetivos e definições comuns à 

abordagem funcionalista, que concebe a linguagem como meio de ação entre indivíduos, 

visando a uma finalidade, e a língua como um sistema sócio histórico de signos 

empregados pelos sujeitos para dar sentidos ao mundo. Desse modo, pode-se dizer que o 

PCN possui uma base funcional, porque “assume a língua como um organismo não 
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autônomo, mas como produto e instrumento de comunicação, de persuasão, de expressão, 

de simulação, enfim, das manifestações humanas” (OLIVEIRA; CEZZARIO, 2007, p. 

89).  

Em vista disso, o ensino de Língua Portuguesa deveria desenvolver 

competências fundamentais ao processo de interação autônomo e participativo de acordo 

com cada situação de interlocução, leitura e produção textual, segundo Oliveira e 

Cezzario (2007). 

Assim, o texto torna-se unidade maior de estudo da língua, cujas unidades dos 

níveis fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático-discursivo se 

organizam para produzir enunciados e seus efeitos de sentido (BAKHTIN, 1997; 

HALLIDAY, 1974, 2004; MARCUSCHI, 2008). Consequentemente, o ensino de Língua 

Portuguesa, partindo da organização textual, cumpriria sua função social, que é formar 

leitores e escritores competentes linguisticamente e autônomos histórica e 

ideologicamente. 

O texto, como centro epistêmico da atividade linguística na aula de Língua 

Portuguesa, traz a necessidade de rever as práticas de ensino de língua na educação básica, 

que, talvez por falta de formação adequada dos educadores ou por pressão social dos pais 

ou dos próprios estudantes, privilegiam apenas o estudo de regras normativas e 

prescritivas. Contudo, sabe-se que, durante anos em que esse tipo de ensino foi 

incentivado, não se produziram usuários competentes discursivamente em Língua 

Portuguesa, nem para práticas comunicativas cotidianas, nem para avaliações externas, 

como ENEM e outras. 

A escola não deve tornar-se refém de resultados de avaliações externas, nem 

impor uma visão normativa de ensino de língua, mas deve buscar estratégias para ampliar 

competências linguísticas dos estudantes, como propõe Antunes (2007): 

1. Ler e compreender textos em qualquer gênero; 

2. Interagir com o público de acordo com o contexto; 

3. Expressar-se por escrito de acordo com a situação comunicativa; 

4. Perceber a beleza artística das obras literárias; 

5. Relacionar informações de textos verbais com as de outras linguagens. 

 

Ao desenvolver essas competências, a escola cumpriria seu papel social, 

ensinando os estudantes a lidar com a linguagem e seus objetivos formativos e 

informativos de maneira ampla e eficaz. Desse modo, os resultados positivos em 
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avaliações externas seriam consequência da aprendizagem significativa no cotidiano 

escolar. Entretanto, devido a questões sociopolíticas do sistema de ensino brasileiro, 

geralmente, o ensino de Língua Portuguesa e de leitura baseia-se no uso inquestionável 

do livro didático, prática que não corresponde às necessidades comunicativas atuais.  

Após apresentar alguns aspectos relativos ao ensino de Língua Portuguesa de 

acordo com um dos principais documentos que norteiam a educação no Brasil, os PCNs, 

serão discutidos na próxima seção alguns pontos sobre os modelos de avaliação externa 

que averiguam a aprendizagem dos estudantes da educação básica. 

 

2.1 Avaliação em Língua Portuguesa segundo os modelos de avaliação externa 

 

O modelo de ensino de Língua Portuguesa tradicional valorizava a repetição 

descontextualizada de elementos linguísticos e metalinguísticos, desconsiderando o uso 

real em situações diferentes de uso da linguagem, todavia há uma perspectiva de ensino 

de língua a partir do uso como prática social, capacitando o falante a exercer seu papel 

social no mundo. 

As mudanças no ensino de Língua Portuguesa buscam atender às necessidades 

sociais contemporâneas, que não se referem somente à decodificação dos signos 

linguísticos, mas exige um sujeito preparado para entender os discursos que circulam nas 

esferas políticas, culturais, econômicas do mundo globalizado.  

Conforme estudos como os de Bunzen e Mendonça (2006) e os dados do INEP12 

(2017) acerca dos resultados sobre a proficiência em leitura dos concluintes do Ensino 

Médio, observou-se a necessidade de elaborar e realizar propostas metodológicas que 

ampliem a qualidade do ensino de leitura oferecido nas escolas públicas de educação 

básica, pois o grande desafio atualmente é a permanência do jovem na escola e a 

qualidade do ensino ofertado. 

Nesse sentido, alguns sistemas avaliativos em larga escala foram implantados 

visando verificar a qualidade do ensino ministrado pelas escolas e a quantidade de 

conhecimentos adquiridos pelos estudantes nas diferentes etapas da educação básica. 

 

 

                                            
12 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/resultados. Acesso em: 20 abr. 2019. 

http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/resultados
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2.1.1 Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 

 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) é um conjunto de 

avaliações externas em larga escala que permitem ao INEP diagnosticar alguns fatores 

que interferem no desenvolvimento escolar dos estudantes e na qualidade do ensino 

ofertado no Brasil. Periodicamente, o INEP aplica provas e questionários para aferir a 

qualidade da educação ministrada nas escolas do país, assim elabora, monitora e aprimora 

políticas educacionais com base em dados que, juntamente com informações sobre a 

aprovação escolar, segundo o Censo Escolar13, calculam o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). 

O SAEB foi implantado em 1990 e passou por várias reestruturações, em 2005 

eram duas avaliações: a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e a Avaliação 

Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC) – Prova Brasil. 

A partir de 2019, o SAEB será composto pelas avaliações ANA, ANEB e 

ANRESC, conforme etapas de ensino, áreas de conhecimento e tipos de instrumentos 

envolvidos, será aplicado nos anos ímpares e os resultados apresentados nos anos pares14. 

De acordo com Bunzen e Mendonça (2006, p. 69), 94,7% dos estudantes que 

responderam às provas do SAEB 2001 não atingiram os conhecimentos e as habilidades 

de leitura previstas para a etapa final da educação básica. Mais grave ainda é que o SAEB 

nem exige habilidades mais elaboradas do que “analisar, avaliar, integrar ou comparar, 

que são fundamentais para a compreensão de fenômenos”. Por outro lado, o ENEM espera 

das estudantes competências cognitivas mais complexas, como aplicar recursos, 

compreender e usar sistemas simbólicos ou confrontar opiniões, daí pressupões que, em 

relação aos resultados do ENEM, o desempenho dos estudantes é ainda mais precário. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado em 2007, 

porque os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) tornaram-se 

ineficientes para verificar os impactos das políticas educacionais na educação do país. 

Desse modo, o governo federal desenvolveu outro indicador que simplificasse a 

interpretação e análise dos resultados, estabelecendo metas de desempenho para os 

                                            
13 É o principal instrumento de coleta de informações sobre educação básica e importante pesquisa 

estatística educacional. É coordenado pelo Inep em parceria com as secretarias estaduais e municipais 

de educação e com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/censo-escolar. 
14 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb. Acesso: 11 ago. 2019. 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/ideb
http://portal.inep.gov.br/web/guest/ideb
http://portal.inep.gov.br/censo-escolar
http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb
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sistemas de ensino. Agora, além dos resultados dos exames, valorizam-se as taxas de 

aprovação. 

O ENEM foi implantado em 1998 como uma importante avaliação em larga 

escala, e vem sofrendo ajustes para se adaptar às necessidades mais urgentes da sociedade 

em constantes mudanças econômicas e sociais. E seu impacto no processo de ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa no Ensino Médio é incontestável, principalmente 

com a reformulação de 2009, quando passou a substituir alguns dos principiais 

vestibulares em várias instituições de ensino superior no Brasil. Desse modo, empregam 

a TRI15 para correção das respostas dos estudantes e os itens são elaborados de acordo 

com uma matriz de competências e habilidades que exige dos estudantes conhecimentos 

mais abrangentes dos fatos linguísticos. 

A ex-presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), em 2017, Maria Inês Fini, mostrou-se preocupada com a 

estagnação dos resultados do ENEM 2016, cujos resultados são equivalentes desde o ano 

de 200816, ou seja, em oito anos os estudantes não demonstraram ampliação de 

conhecimentos, fato que comprova a necessidade de rever metodologias de ensino de 

Língua Portuguesa, ainda mais considerando que se emprega a “linguagem para 

compreender,  expressar e ressignificar o mundo e a própria linguagem”, segundo 

Antunes (2007, p. 121). 

Pode-se inferir que o baixo desempenho na avaliação de Linguagens ocorra 

devido ao não desenvolvimento de habilidades dos estudantes, em empregar de forma 

adequada a competência leitora, que, segundo Kleiman (2011), é a capacidade do leitor 

de acessar informações variadas como reconhecer os  códigos e as tipologias discursivas  

empregados na comunicação conforme o contexto de uso, recuperar e relacionar o tema 

e a tese dos textos para construir sentidos, identificar e relacionar estratégias 

argumentativas tais como intimidação, sedução, chantagem, visando elaborar uma 

resposta responsiva ao texto lido. 

Os resultados dos estudantes no ENEM em 2016 referentes à área de Linguagens 

e Códigos e suas Tecnologia foram insatisfatórios: os resultados variaram entre “500 e 

600 pontos. Apenas um participante ficou entre 800 e 900 e 3.862 tiveram zero. A média 

                                            
15 A TRI foi desenvolvida apenas nos anos 50. Antes disso, a proficiência era avaliada exclusivamente por 

meio da Teoria Clássica das Medidas, que consiste em atribuir notas a partir do número de acertos, 

descontados os erros. 
16 http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=44111. 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=44111
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nacional foi de 523,1”17. Esses dados comprovam a preocupação da presidente do INEP. 

Assim, pode-se deduzir  que o ENEM busca os concluintes da educação básica capazes 

de elaborar inferências mais sofisticadas, como habilidades de dominar linguagens 

variadas, compreender fenômenos das diferentes áreas de conhecimento, enfrentar 

situações-problema, selecionando, organizando, relacionando e interpretando dados 

variados, sendo capazes de construir uma argumentação sólida e elaborar propostas de 

intervenção crítica sobre um tema, conforme previsto nos eixos da Matriz de Referência 

do ENEM18. 

O ENEM espera que o candidato possa empregar a linguagem conforme o viés 

sociointeracionista, segundo o qual a linguagem é concebida como meio de interação dos 

sujeitos, entendendo o texto como dialógico e a leitura como um ato interlocutivo entre 

autor, texto e leitor, como propõe Bakthin (2006) e Halliday (2004). 

A concepção de avaliação proposta nesta dissertação busca compreender e 

propor modos para estimular a formação de leitores eficientes a partir dos itens da prova 

de LP do ENEM 2016, comparando a concepção de língua(gem) presente na Matriz de 

Referência do ENEM com a do CR da Seduc – Goiás, a fim de contribuir com a formação 

dos jovens concluintes da educação básica, para a cidadania e para o mundo do trabalho, 

pois estas estão imbricadas na leitura proficiente dos vários textos que circulam sócio-

historicamente. 

Em vista disso, a próxima seção abordará as implicações da avaliação em larga 

escala do ENEM nas atividades propostas pela Seduc para o ensino de Língua Portuguesa 

e, mais especificamente, no processo de formação de leitores para a sociedade 

contemporânea. 

 

2.2 A avaliação segundo a LDB e sua aplicabilidade na sala de aula 

 

A escola tem a incumbência de propor e de executar atividades reflexivas de 

leitura no contexto escolar de modo que atenda à proposta do PCNEM (2000), segundo a 

qual o Ensino Médio possibilita aos concluintes relacionar os conteúdos de ensino e as 

situações de aprendizagem com os contextos da vida social e pessoal. Ou segundo Freire 

                                            
17 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/212-educacao-superior-1690610854/44111-

resultados-individuais-das-provas-de-2016-estao-liberados-para-a-consulta-on-line. Acesso em: 02 mar. 

2019, às 9h02. 

18 Matrizes de Referência – INEP. Disponível em: portal.inep.gov.br/matriz-de-referência. Acesso: 27 jun. 

2019. 

http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/212-educacao-superior-1690610854/44111-resultados-individuais-das-provas-de-2016-estao-liberados-para-a-consulta-on-line
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/212-educacao-superior-1690610854/44111-resultados-individuais-das-provas-de-2016-estao-liberados-para-a-consulta-on-line
http://portal.inep.gov.br/matriz-de-referencia
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(1992), estudar deveria ser um ato revolucionário, no qual se ampliaria a curiosidade 

diante da realidade questionada e recriada a partir de críticas adequadas e combate às 

atividades antiéticas. Nesse sentido, a educação estimularia a colaboração, a ajuda mútua, 

o desenvolvimento do espírito crítico e da criatividade fundamentados pela unidade entre 

teoria e prática, entre trabalho manual e intelectual, incentivando os educandos a repensar 

a sociedade da qual fazem parte. 

Todavia, a maioria das escolas da rede estadual de Goiás não recebe os 

necessários investimentos em recursos materiais (livros, revistas, jornais, acesso à 

internet etc.) e humanos (bibliotecários, professores com qualificação adequada e outros 

profissionais para dar apoio às atividades acadêmicas). Desse modo, a maioria dos 

profissionais da educação básica não possui recursos pedagógicos adequados para 

desenvolver um trabalho que amplie de maneira exitosa competências e habilidades, em 

detrimento do acúmulo de informações, ou seja, 

 

aprender a aprender e a pensar, a relacionar o conhecimento com dados da 

experiência cotidiana, a dar significado ao aprendido e a captar o significado 

do mundo, a fazer a ponte entre teoria e prática, a fundamentar a crítica, a 

argumentar com base em fatos, a lidar com o sentimento que a aprendizagem 

desperta. (PCNEM, 2000, p. 74). 

 

Atualmente, na escola regular, devido a todas as transformações científicas, 

sociais e culturais, cobram-se níveis mais elevados de leitura e compreensão textual. 

Enfim, caberia à escola ensinar a ler a partir do texto, pois a análise de palavras isoladas 

ou retiradas do contexto não produz conhecimento sobre a língua, sendo apenas uma 

“formalização inatingível e desnecessária” (NEVES, 2002, p. 240). 

O sistema de ensino brasileiro passou por inúmeras mudanças devido às 

transformações políticas que popularizaram as agências multilaterais de medição da 

qualidade da educação dos países emergentes. Nesse caso, a Organização e Cooperação 

para o Desenvolvimento Econômico (OCDE) tem papel estratégico para incrementar 

políticas que comparam realidades sociais e culturais diferentes.  

Assim, ainda na década de 1990, surgem as primeiras avaliações em larga escala 

no Brasil, como o respaldo legal da LDB (Lei nº 9.394/96), que assegura um “processo 

nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, 

em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a 

melhoria da qualidade do ensino” (Art. 9°, VI), com respaldo legal do art. 8º, §1º o INEP 
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implanta o SAEB, que se tornará peça principal na implementação de políticas 

governamentais que visavam medir a qualidade do ensino nas escolas públicas brasileiras. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional atualizada (2018) diz que 

cabe à União avaliar rendimento escolar, em colaboração com os sistemas de ensino, para 

definir prioridades e melhorar sua qualidade (BRASIL, 2017, p. 12). 

Portanto, a proposta de avaliar para verificar a qualidade do sistema de ensino 

brasileiro e/ou goiano e elaborar estratégias para melhorar o nível do ensino ofertado nas 

escolas é uma proposta antiga, presente nos documentos oficiais, na legislação sobre a 

educação brasileira. 

A LDB n° 9.394/1996, mais do que impor o que fazer nas escolas, orienta as 

diversas práticas escolares e, em relação à avaliação, propõe que seja contínua e 

cumulativa, valorizando os aspectos qualitativos em detrimento dos quantitativos e os 

resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais (BRASIL, 2017, p. 

18). 

A proposta da LDB é muito relevante para o processo de ensino-aprendizagem, 

pois respeita as habilidades individuais de cada estudante, considerando o processo de 

aprendizagem como mais importante do que os resultados finais. 

A legislação educacional prevê a necessidade de apoiar os estudantes que, por 

motivos cognitivos, pessoais ou sociais, apresentem baixo rendimento escolar, devendo 

ser atendidos com estudos de recuperação da aprendizagem paralelos ao ano letivo, para 

evitar o resultado negativo ao final do ano escolar, que provavelmente apenas colaboraria 

para excluir mais jovens do sistema de ensino. O artigo 35, da Seção IV, que trata do 

Ensino Médio, considera-o como “etapa final da educação básica, com duração mínima 

de três anos” (BRASIL, 2017, p. 24), cujas finalidades são: 

 

I. a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II. a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III. o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 

(BRASIL, 2017, p. 24). 

 

As finalidades do Ensino Médio atendem às necessidades da sociedade 

capitalista contemporânea de produção de capital humano, no entanto, a prática nas 

escolas não condiz com a proposta de prosseguimento dos estudos dos estudantes, que 
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dependem dos resultados do ENEM para o ingresso no Ensino Superior ou em Cursos 

Técnicos públicos, gratuitos ou vinculados ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC), criado pelo Governo Federal em 2011, por meio 

da Lei n.º 12.513, com a finalidade de ampliar a oferta de cursos de Educação Profissional 

e Tecnológica (EPT), por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e 

financeira. 

De acordo com a LDB n° 9.394/1996 (p. 25), a avaliação seria processual e 

formativa, empregando “atividades teóricas e práticas para que, ao concluir o Ensino 

Médio, o estudante dominasse: os princípios científicos, tecnológicos e linguísticos da 

vida moderna”. Mais uma vez, a LDB regulamenta a avaliação como um processo 

construído no cotidiano escolar, empregando várias possibilidades dessa forma e 

valorizando as diferentes maneiras de aprender e os níveis de desenvolvimento cognitivo. 

Avaliação em larga escala, portanto, apenas um instrumento para aferir resultados das 

práticas de ensino dos educadores e a aprendizagem dos estudantes, o ENEM decide a 

vida de milhões de jovens, incluindo os de baixa renda, que têm pouco acesso a bens 

culturais como espetáculos musicais, teatrais ou viagens, mas são avaliados a partir dos 

mesmos critérios de jovens que acessam no cotidiano elementos culturais e linguísticos 

valorizados socialmente. 

Em outros países emergentes, como Espanha e Portugal, foram empregados 

processos avaliativos que valorizavam ao máximo conhecimentos adquiridos no 

cotidiano escolar, evitando a reprovação, que agrava ainda mais as desigualdades sociais. 

Os sistemas de ensino desses países compreenderam que reforçar a seletividade e a 

meritocracia não oportunizava melhoria na qualidade da educação, que é considerada 

baixa para os padrões europeus, contudo a mudança de concepção levou a resultados mais 

positivos, segundo Afonso (2009). 

Diante disso, a seção seguinte fará uma reflexão sobre as implicações da 

avaliação no sistema de ensino brasileiro e a visão dos educadores sobre essa forma de 

controle sobre o processo de ensino-aprendizagem. 

Em vista disso, a seção a seguir discorre sobre a influência das avaliações 

externas no processo ensino aprendizagem nas escolas brasileiras. 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12513.htm
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2.3 O que esperar da avaliação na educação básica? 

 

A Educação Básica de qualidade, gratuita e laica deveria ser uma realidade na 

vida de todos os brasileiros. Assim, a Base Nacional Comum Curricular19 visa orientar a 

formação geral dos estudantes, cumprindo as finalidades propostas na LDB n° 

9.394/1996, delimitando o perfil para os concluintes do Ensino Médio.  

De acordo com a LDB n° 9.394/1996, na educação básica o desempenho dos 

estudantes é verificado a partir de avaliação contínua e cumulativa, considerando aspectos 

qualitativos sobre quantitativos e resultados durante o processo em detrimento de 

resultados de provas finais. Assim, as avaliações externas propostas pela União em 

colaboração com os respectivos sistemas locais de ensino com avaliações cotidianas 

internas pretendem verificar a qualidade do ensino ofertado nas escolas e propor 

estratégias de melhoria das práticas. 

Realmente, é necessário refletir sobre a qualidade do ensino ministrado nas 

escolas brasileiras e buscar novas possibilidades de ensino que levem à aprendizagem de 

conhecimentos relevantes para a vida pessoal dos jovens, que lhes permitam atuar como 

cidadãos críticos e responsáveis na sociedade, bem como para a sua vida profissional, 

pois, ao concluir o Ensino Médio, ingressarão num mercado de trabalho cada vez mais 

estagnado devido às recessões econômicas como as que se têm observado no cenário atual 

(2017-2019), no qual as taxas de desemprego variam entre 11,6% e 13,7%, segundo o 

IBGE.  

É importante ressaltar que apenas provas não são soluções para questões sociais 

e educacionais tão arraigadas na cultura escolar brasileira. É fundamental repensar a 

sociedade na qual as escolas estão inseridas, criar condições para integrar a comunidade 

dos arredores da escola ao quotidiano escolar e, principalmente, demonstrar sentido para 

o processo de ensinar e de aprender tanto para estudantes quanto professores, pois ambos 

na maioria das vezes encontram-se no “automático” e as aulas são rituais vazios de 

significados. 

A avaliação envolve aspectos individuais, sociais e institucionais, que, segundo 

Sacristán (1998, p. 295), misturam-se à “transmissão de conhecimento, relação professor 

                                            
19 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, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento (p. 7). 

Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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x aluno, interações interpessoais, metodologias de ensino, expectativas dos envolvidos no 

processo”. Portanto, avaliar não é apenas checar respostas corretas ou não, conforme o 

conteúdo ministrado e atribuir uma nota, mas observar todo o processo de ensino-

aprendizagem. 

Os sujeitos da pesquisa são conscientes dessas características do processo 

avaliativo, pois 9 dos 10 que responderam ao questionário concordam que a avaliação é 

um meio para verificar os conhecimentos adquiridos, 10 disseram que é um modo para 

verificar o desenvolvimento dos estudantes em leitura e compreensão textual, 

fundamentais para o bom desempenho em qualquer avaliação, e também a concebem 

como instrumento para diagnóstico e replanejamento de estratégias de ensino. E sete 

discordam que a avaliação vise apenas notas, através de práticas inadequadas, como a 

“cola”. Portanto, o ato de avaliar requer assim muito tempo e energia tanto dos estudantes 

quanto dos professores.  

Segundo o MEC, o ENEM tem como objetivo verificar a competência linguística 

do candidato, empregando uma abordagem crítica e interdisciplinar, a qual concebe a 

leitura como pré-requisito básico para a resolução de todos os itens do exame, 

independentemente da área de conhecimento. Logo, esse exame pauta-se em um modelo 

de avaliação distante da realidade de sala de aula da maioria das escolas, onde as 

avaliações valorizam a memorização de informações, enquanto o ENEM espera que o 

candidato seja capaz de relacionar informações conforme uma situação-problema 

proposta e encontrar uma solução adequada, conforme os descritores sugeridos. 

De acordo com Sacristán (1998), a maioria dos professores aplica avaliações 

devido a exigências institucionais para aferir dados quantitativos e não por outra razão 

pedagógica. No contexto escolar goiano, por exemplo, segundo Medeiros (2014), a 

maioria dos educadores, 93%, que respondeu aos questionários20 associou avaliação à 

medida e à verificação “voltada mais ao pragmatismo e obtenção de um resultado final 

para cumprimento de uma rotina escolar burocrática, do que voltada ao aprendizado do 

aluno ou à orientação da prática pedagógica do professor”. Assim, a avaliação escolar 

passa a ser vista como uma atividade enfadonha para estudantes e professores, sendo, às 

vezes, usada como meio de controle e hierarquia dos últimos em relação aos primeiros, 

ou ainda para atender a interesses políticos no âmbito escolar. 

                                            
20 Medeiros, D.  S.  M. A avaliação diagnóstica da Secretaria da Educação do Estado de Goiás: das intenções 

às ações. Goiânia. Go, 2014 (Dissertação). 
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Ao abordar o tema avaliação, de acordo com Sacristán (1998), é importante 

considerar sua função didática, na qual professores empregam suas concepções de 

educação, todavia, avaliar não significa aferir resultados, pelo contrário, é o momento de 

repensar e planejar o ensino; e, do ponto de vista crítico, os fenômenos desencadeados 

pelas avaliações devem ser observados na sala de aula, pois, com as avaliações externas, 

tanto estudantes quanto professores são avaliados. 

No caso do Brasil, as primeiras reflexões concretas sobre uma outra forma de 

avaliar surgiram após a promulgação da LDB, que passou a questionar o modelo de 

avaliação que visava apenas à verificação da memorização das informações ministradas, 

sem levar em consideração os aspectos sócio históricos dos conteúdos estudados. 

Deve-se questionar o uso dos dados das avaliações em larga escala para 

distribuição de estudantes e de recursos financeiros conforme a lógica de mercado, pois, 

assim, excluem-se os estudantes com mais necessidade de atenção ou assistência 

psicossocial, ou seja, aqueles com problemas de comportamento, disciplina ou 

aprendizagem, visando economizar investimentos em estrutura física adequada ou 

recursos humanos com qualificação necessária. 

A seção a seguir aborda as contribuições da linguística para o ensino de leitura 

e os desafios a serem superados pelos sujeitos no chão das escolas. 

 

2.4 ENEM, avaliação com base em competências e habilidades: uma abordagem 

interacionista de linguagem 

 

Na década de 60, a Linguística tornou-se disciplina obrigatória na maioria dos 

cursos de Letras, buscando romper com o ensino de Língua Portuguesa a partir da 

Gramática Normativa descontextualizada. Assim, por meio de estudos linguísticos, 

surgiram novas concepções de gramática do português, abrindo espaço para o estudo da 

língua falada, antes excluída. Diante disso, pode-se afirmar que houve um longo processo 

de reflexão sobre o ensino da Língua Portuguesa da década de 1960 e aos PCNs. 

Por outro lado, ainda há os resquícios de políticas públicas de LDBs anteriores, 

que consideravam o ensino de Língua Portuguesa mais importante do que as outras 

disciplinas, sendo assim, o exame de LCT continua com peso maior no ENEM, 

principalmente a leitura, porque todo o exame depende da proficiência de leitura do 

candidato.  
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No entanto, o processo de ensino-aprendizagem ainda é bastante fragmentado e 

os recursos didáticos precários. Faltam, por exemplo, nas escolas de ensino básico 

recursos materiais, como livros literários em quantidades significativas. O que geralmente 

chamam de “biblioteca” são alguns livros didáticos que sobraram. Há pouquíssimos 

exemplares de livros literários, revistas, jornais e outros materiais próprios para leitura na 

maioria das escolas estaduais goianas. 

Geralmente, são inexistentes os espaços físicos da “biblioteca”. Na maioria das 

vezes, o ambiente escolar não colabora para o desenvolvimento do gosto pela leitura e 

muito menos para a formação de leitores críticos e reflexivos que consigam compreender 

elementos da estrutura profunda de um texto, independente do gênero ou do tema, e sejam 

capazes de se posicionar sobre o mundo. 

Devido à implantação dos PCNs, os conceitos elaborados por Perrenoud 

integram o discurso oficial das escolas brasileiras. Mobilização de recursos cognitivos 

(saberes, capacidades, informações etc.) para solucionar com êxito uma série de 

problemas – competência, e capacidade de usar a dedução ou modos operantes para 

resolver uma situação-problema real – habilidade. 

A exigência de um currículo escolar organizado por competências entrelaça 

práticas sociais para preparar os estudantes para viver na sociedade tecnológica e 

globalizada, de modo que o enfoque dos conteúdos deve ir além da simples memorização, 

possibilitando o desenvolvimento de habilidades. Ao concluir o ensino médio, os jovens 

devem empregar os saberes escolares conforme suas necessidades reais, tanto no mundo 

acadêmico, dando continuidade aos estudos, quanto no mundo do trabalho. Portanto, 

professores e estudantes devem conduzir o processo de ensino-aprendizagem para formar 

competências que desenvolvam habilidades que levem a novas competências, num ciclo 

constante, ou seja, pesquisa-se, elaboram-se conceitos e resolvem-se problemas, e depois 

surge uma outra dificuldade que obriga os atores escolares a se movimentarem 

novamente, num processo de estresse e repouso constantes. 

Ao propor o ensino por competências, Perrenoud (1999) visava amenizar as 

desigualdades escolares provocadas pelas desigualdades sociais, pois, geralmente, os 

desfavorecidos economicamente também são os mais afetados pela reprovação ou evasão 

escolares. Assim, a ampliação do tempo pedagógico com a implantação dos ciclos com 

no mínimo três anos de duração, superando o modelo seriado de ensino, otimizaria mais 

tempo para que professores avaliassem os estudantes e organizassem propostas de ensino 

para ajudá-los a superar as dificuldades de aprendizagem.  
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O ENEM espera que os estudantes sejam capazes de combinar conhecimentos 

variados para realizar uma ação adequada conforme o contexto. Em Linguagens, Códigos 

e suas Tecnologias, solicitam competências e habilidade capazes de relacionar 

conhecimentos das várias áreas para compreender o mundo. 

O foco desta dissertação é a importância da linguagem no processo de interação; 

a relevância de observar o texto, o contexto e sua função no processo de construção de 

sentidos, leitura e a necessidade de considerar a opinião e o ponto de vista de autor e leitor 

durante a leitura. 

O próximo capítulo descreverá o caminho metodológico percorrido cheio de 

espinhos, falta de habilidades com o discurso acadêmico, mas que, após a adequação do 

solo, a semente da dissertação está germinando, e com os cuidados necessários dará frutos 

por muitos anos, pois as plantas do cerrado são fortes, superam longos meses de estiagem, 

suportam o fogo, das queimadas e renascem todos os anos ao chegar das chuvas. 
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3 METODOLOGIA: TRILHANDO O CERRADO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa configura-se como uma pesquisa-ação, de cunho qualitativo, na 

qual os dados são obtidos por meio do meu contato direto da pesquisadora com a situação 

estudada, segundo Ludke (2012). Visa compreender criticamente as condições existentes 

para a formação de leitores e sua capacidade em acessar conteúdos previstos na Matriz 

de Referência do ENEM e no Currículo Mínimo de Referência da Seduc-GO, em uma 

escola estadual no Bairro Cidade Livre em Aparecida de Goiânia – Goiás, onde sou 

professora de Língua Portuguesa e atuo no Ensino Médio. 

Durante a prática pedagógica em sala de aula, observei que os estudantes 

geralmente apresentavam muita apatia em realizar o ENEM. Então, supus que isso ocorria 

devido às dificuldades apresentadas por eles, principalmente, em relação à leitura e à 

compreensão de texto. 

As observações sobre as dificuldades apresentadas pelos educandos e pesquisas 

em educação, como as descritas por Bunzen e Mendonça (2006), Duarte (2015),Vieira, 

Vidal e Galvão (2016), apontam o baixo desempenho dos estudantes em avaliações 

externas, como o PISA e o ENEM, no âmbito da leitura e compreensão textual, o que 

impossibilita o acesso dos discentes ao ensino superior gratuito e de qualidade nas 

instituições de ensino superior públicas, que empregam o ENEM como instrumento de 

seleção e, principalmente, devido às limitações para a vida cotidiana que as deficiências 

em leituras provocam na vida dos indivíduos. 

Visando refletir sobre o quadro descrito, propôs-se estudar as relações entre a 

Matriz de Competências e Habilidades do ENEM e o CR da Seduc a fim de elaborar uma 

proposta de intervenção didática por meio do produto educacional21, proposto como 

material de apoio pedagógico, intitulado: “Caderno de Leitura para Professores do Ensino 

Médio: Abordagem Funcionalista”. 

Para desenvolver o projeto na escola, busquei legitimar a pesquisa, envolvendo 

sujeitos, com base nos princípios do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás (CEP-UFG22). Desse modo, submeti o projeto de pesquisa com toda a 

                                            
21 No Mestrado Profissional o mestrando deve produzir um processo ou produto educativo e testá-lo em 

condições reais de sala de aula e depois produzir um relato documentado da experiência. Documento 

de área 2013, p. 24. //pos.cepae.ufg.br/up/480/o/Ensino_doc_area_e_comissao.pdf. 
22 É independente, possui caráter consultivo, educativo e deliberativo, no âmbito de suas atribuições, criado 

para proteger o bem-estar dos/das participantes de pesquisa, em sua integridade e dignidade, visando 

contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos 

vigentes.https://cep.prpi.ufg.br/p/9944-apresentacao 28/06/2019. 

https://cep.prpi.ufg.br/p/9944-apresentacao
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documentação solicitada ao CEP-UFG, que, após algumas orientações que foram 

pontualmente atendidas, o aprovou. E também solicitei anuência junto à Coordenadora 

Regional de Ensino de Aparecida de Goiânia (APÊNDICE A) e à gestora da unidade 

escolar (APÊNDICE B) para desenvolver as sequências didáticas na escola campo, sendo 

ambas bastante receptivas à proposta do projeto e autorizaram a realização da pesquisa 

na escola. 

A pesquisa foi desenvolvida com estudantes de uma escola estadual em 

Aparecida de Goiânia, em Goiás, pois é um modo de refletir sobre minha própria prática 

e contribuir com a formação dos estudantes da escola pública produzindo pesquisa com 

a educação básica. 

Foram empregadas as seguintes etapas na produção da pesquisa:  

1. Leitura seletiva e exploratória da Matriz de Referência do ENEM e do CR da 

Seduc, visando constatar a concepção de língua(gem) e leitura presente neles;  

2. Categorização dos itens da prova LCT do ENEM 2016 com base nas 

competências propostas pela Matriz de Competências e Habilidades do ENEM, dando 

ênfase aos itens que valorizam a língua materna, como geradora de significação e 

integradora da organização do mundo e da própria identidade e a interpretação textual; 

3. Elaboração e aplicação de questionário-diagnóstico sobre as categorias – 

concepção de língua(gem), Língua Portuguesa, leitura e avaliação visando verificar como 

os estudantes as concebem; 

4. Produção e aplicação de Sequências Didáticas, baseadas na vertente 

funcionalista que trabalha as questões linguísticas conforme seus propósitos discursivo-

pragmáticos, considerando as práticas sociais situadas. No caso da pesquisa, empreguei 

os gêneros textuais - crônica reflexiva e texto de divulgação. 

5. Elaboração da dissertação e do produto educacional: caderno de leitura para 

professores do Ensino Médio: Abordagem Funcionalista. 

Na próxima seção, descreverei a escola campo de pesquisa e os recursos físicos 

e humanos disponíveis para a formação de leitores. 

 

3.1 O campo com espinhos: a escola 

 

De acordo com Oliveira, Sousa e Bahia (2008), é por meio do Projeto Político-

Pedagógico (PPP) que a escola produz consistência e sentido para a prática pedagógica, 
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pois ele agrega energias necessárias para criar expectativas para a organização das 

atividades escolares. 

Diante disso, o Projeto Político-Pedagógico é indispensável para a escola, pois 

educar é um ato político (FREIRE, 2011) no qual se busca inserir o sujeito na sociedade 

de modo emancipatório, pois o conhecimento é uma forma de poder construído 

coletivamente, através da ação do sujeito no meio onde está inserido. 

Ao elaborar o Projeto Político-Pedagógico (PPP), é primordial que a equipe 

escolar tenha clareza da concepção de educação que adotará, pois ela será o marco zero 

do referencial teórico do processo de ensino-aprendizagem que indicará alguns aspectos 

como: procedimentos, processos, atividades e estrutura curricular que os educadores 

deverão considerar ao planejar suas práticas de ensino. 

Ao ler o PPP da escola campo de pesquisa, constatei que faltava clareza na 

concepção de educação que orienta as atividades educacionais desenvolvidas pelos 

educadores. Parecia que repetiram o discurso oficial presente na legislação educacional 

brasileira, o qual objetiva formar sujeitos para a cidadania, para o trabalho ou a 

continuidade dos estudos. Porém, o Projeto Político-Pedagógico (PPP) não indicou quais 

teóricos referenciaram esse posicionamento e possibilitaram a reflexão sobre suas 

dificuldades, comparando e reelaborando as contradições, porque, na sociedade atual, é 

fundamental ser capaz de compreender a unidade e a multiplicidade num mundo líquido, 

segundo Bauman (2007). 

A escola campo de pesquisa foi construída em 1984, aprovada pela Lei 10.904, 

de julho de 1989, período no qual ocorreu a ocupação da área doada pelo então prefeito 

para assentar algumas famílias carentes, como também não havia escola para as crianças, 

que estudavam de forma improvisada no Centro Comunitário e na Creche Teresinha, 

segundo afirma o PPP da unidade escolar. Conforme o PPP da escola, esta escola atende 

estudantes pertencentes às classes média e baixa da região do Bairro Cidade Livre e 

adjacências. Há jovens que apenas estudam e outros que já se encontram inseridos no 

mundo do trabalho. 

Devido ao modo desordenado de ocupação do espaço urbano e à má distribuição 

de renda, típicos da sociedade brasileira, a região geográfica da escola é uma área de 

vulnerabilidade social, pois há poucas possibilidades de lazer e de cultura para os jovens 

da região. Consequentemente, a escola torna-se espaço de aprendizagem dos conteúdos e 

lugar para socialização. Assim, as palavras de Duarte (2015, p. 18) tornam-se 

representativas, uma vez que 
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[...] é a escola a principal responsável por promover situações argumentativas 

em que os alunos se constituam como sujeitos participantes ativos e críticos, 

exercendo de forma consciente a sua cidadania e buscando soluções que visem 

o bem-estar pessoal e da coletividade. 

 

Ao propor que a escola seja um espaço de construção coletiva de cidadania, 

pretende-se contribuir com a construção de uma sociedade com mais equidade, na qual, 

independentemente de situação socioeconômica, o sujeito tenha acesso aos direitos 

básicos assegurados pela Constituição Federal de 1988. Desse modo, o discente precisa 

compreender que a aprendizagem não ocorre pela simples repetição de conhecimentos já 

elaborados, mas que se apliquem os conhecimentos para produzir novos significados para 

suas atividades, superando o imediatismo comum na sociedade atual. 

 

3.1.1 Alguns carurus: infraestrutura da escola 

 

A escola funciona em um prédio antigo, mas que possui um nível satisfatório de 

conservação, como a maioria das unidades da rede estadual goianas. De acordo com o 

PPP, a escola possui 12 salas de aulas com metragens variadas. Porém, durante as aulas, 

constatou-se que a ventilação é insuficiente para proporcionar um ambiente agradável de 

aprendizagem, é muito quente e não há ventiladores nas salas de aulas. 

O PPP da escola descreve uma sala de informática em estado regular de uso com 

acesso à rede mundial de computadores. Todavia, nos dias em que estive na unidade 

escolar, não observei nenhum professor usando-a. Outro espaço importante da escola é a 

biblioteca. Esta é um espaço pequeno que não comporta uma turma, geralmente composta 

de mais de 35 jovens, também não há um acervo muito grande, mas há alguns exemplares 

dos grandes autores de literatura nacional e estrangeira. 

As outras dependências da unidade escolar são: coordenação pedagógica, 

arquivo passivo, quadra poliesportiva descoberta, cozinha, estacionamento para 

funcionários e alunos, pátio, banheiros para funcionários e estudantes, considerando a 

distinção de gêneros – masculino e feminino – e indicando espaço para as pessoas com 

necessidades especiais. 

Os recursos didáticos disponíveis para os professores desenvolverem suas 

práticas pedagógicas são: mapas, televisores, vídeos, livros literários, enciclopédias, 
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transferidor, compasso, régua métrica, coleções pedagógicas, jogos educativos, aparelho 

de som, impressoras, scanner, filmadora, microscópios e data show. 

Seria muito interessante se a escola tivesse acesso adequado à internet para todos 

os estudantes ou acesso à assinatura de jornais e de revistas impressas e variadas de grande 

circulação nacional, para os jovens lerem, compararem e elaborarem as próprias 

conclusões, pois, quando o professor reproduz o texto de um desses veículos e o leva para 

a sala, há interferência de seu gosto ou de suas convicções filosóficas e há 

desconfiguração do gênero que é retirado de seu suporte de origem. 

Os recursos financeiros da escola são relacionados ao quantitativo de estudantes 

matriculados informados pelo Censo Escolar23 do ano anterior, e são empregados 

conforme definições do Conselho Escolar. Os principais recursos financeiros recebidos 

pela escola são: Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola24; (Proescola) e Avaliação 

Diagnóstica Amostral (ADA), que, no período de 2016 a 2018, segundo dados da Seduc, 

enviou à escola campo R$ 90.700.95 de capital e R$ 321.267,40 de custeio.25 

De acordo com a Lei nº 13.666, de 27 de julho de 2000: 

 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, o 

Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola – PROESCOLA –, com o 

objetivo de prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas 

públicas do ensino fundamental, médio, especial e de jovens e adultos da rede 

estadual, às escolas qualificadas como entidades filantrópicas ou por elas 

mantidas [...].26 

 

Os servidores da unidade escolar são integrantes do Quadro de Pessoal do Estado 

de Goiás, admitidos conforme legislação específica. Porém, é importante ressaltar que, 

para serviços gerais, merendeiras e apoio de secretaria, o último concurso realizado foi 

em 1998. 

                                            
23 Instrumento de coleta de informações da educação básica e o mais importante levantamento estatístico 

educacional brasileiro nessa área. É coordenado pelo Inep e realizado em regime de colaboração entre 

as secretarias estaduais e municipais de educação e com a participação de todas as escolas públicas e 

privadas do país. 
24 Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por finalidade prestar assistência 

financeira para as escolas, em caráter suplementar, a fim de contribuir para manutenção e melhoria da 

infraestrutura física e pedagógica, com consequente elevação do desempenho escolar. Também visa 

fortalecer a participação social e a autogestão escolar. Disponível em: 

https://www.fnde.gov.br/programas/pdde. Acesso em: 16 jun. 2019. 
25 Disponível em: https://seduce.go.gov.br/administracao/repasseescolar/Relatorio_Repasse_simplificado. 

Acesso em: 22 mar. 2019, às 10h50. 
26 Disponível em: http: //www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2000/lei_13666.htm. Acesso em: 

22 mar. 2019, às 11h20. 

https://www.fnde.gov.br/programas/pdde
https://seduce.go.gov.br/administracao/repasseescolar/Relatorio_Repasse_simplificado
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2000/lei_13666.htm
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Para o quadro de educadores, houve concurso em 2018, para as disciplinas 

consideradas críticas: Matemática, Física, Química e Biologia; todavia, no contexto da 

escola, percebi que há professores trabalhando em condições inadequadas de trabalho, 

por meio de “contratos temporários”, que são desligados do quadro de funcionários da 

Seduc ao final de cada ano letivo e recontratados no próximo. Desse modo, não geram 

vínculo trabalhista, e o salário de um professor com curso de Licenciatura Plena na área 

que leciona, na mesma função e com a mesma carga horária, é bastante inferior em relação 

ao de um profissional efetivo. O então superintendente de Gestão de Pessoas da Seduc, 

Giordani Lima, afirma que a ausência de concursos públicos para a contratação de 

educadores causa a descontinuidade pedagógica, dificultando a realização das atividades 

no quotidiano escolar e sacrificando o processo ensino aprendizagem, pois não há 

sequência no paradigma teórico de ensino dos educadores.   

O PPP da escola campo encontra-se em conformidade com a Resolução CEE/CP 

n.º 03, de 16 de fevereiro de 2018, cujo art. 15 propõe elementos essenciais ao PPP, como: 

identificação; proposta pedagógica e administrativa; organização da vida escolar; 

modalidades de ensino; metodologias adotadas; modalidade de gestão; diretrizes 

operacionais, didático-pedagógicas e administrativas da unidade escolar; política de 

convivência, e avaliação anual do PPP (GOIÁS, 2018a, p. 9-10). Entretanto, houve 

ausência de um embasamento teórico mais consistente que deixassem claras as 

concepções filosóficas de sociedade, de homem e de escola que se pretende desenvolver. 

Percebe-se a descrição de elementos de outras leis que regulamentam a educação básica 

brasileira, como LDB, PCN; mas não há citação direta delas nem a de autores enumerados 

na referência bibliográfica no final do documento. 

Na visão de Oliveira, Sousa e Bahia (2008), ao elaborar um PPP, após definir a 

concepção de educação adotada, deve-se pensar nos princípios filosóficos que o 

nortearão: autoridade; qualidade: formal (métodos e instrumentos) ou político 

(relacionamentos interpessoais); participação; autonomia; democracia e igualdade de 

acesso e de permanência. 

O PPP da escola campo de pesquisa está de acordo com as orientações da 

Resolução CEE/CP n.º 03, de 16 de fevereiro de 2018, que, no capítulo VII, a partir do 

art. 11 até o art. 16, apresenta elementos básicos que devem ser presentes no PPP da 

unidade escolar. 

Assim, do ponto de vista da legalidade e estrutura do gênero, o PPP está 

adequado. Porém, seria interessante que os atores educacionais deixassem mais claro o 
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embasamento teórico empregado, que fizessem citações diretas ou indiretas e que 

empregassem notas de rodapé para explicar alguns termos típicos do discurso pedagógico, 

de modo a indicar objetivamente os princípios teórico-metodológicos que sustentam a 

proposta. 

  

3.2 Os cajueiros do cerrado: os sujeitos da pesquisa 

  

A escola campo de pesquisa está localizada em uma região de vulnerabilidade 

social, que foi ocupada na década de oitenta. Mesmo com a tentativa de tornar o bairro 

mais urbanizado com bens e serviços fundamentais, como rede de agua e esgotos tratados, 

pavimentação asfáltica, entre outros, essa região ainda é muito carente de espaços de lazer 

e cultura. É importante também citar os altos índices de violência urbana, sendo 

frequentes crimes como assalto, furto, entre outros.  

Os estudantes colaboradores da pesquisa vivem nesse espaço sem muitos 

estímulos para acessar materiais da cultura letrada comuns para a maioria dos jovens 

estudantes oriundos de famílias mais abastadas financeiramente. 

Inicialmente, estive na escola e fui a três turmas de terceiro ano do Ensino Médio 

do turno matutino, apresentei-lhes sucintamente os pontos principais da pesquisa e 

convidei-os para colaborarem participando das atividades após o expediente normal das 

aulas, horário após as 11h nas sextas-feiras, pois as turmas eram dispensadas para o 

pessoal dos serviços gerais dar faxina nas salas de aula. Então, apenas vinte estudantes 

concordaram em participar nesse primeiro momento, todavia, como é comum nessa 

escola, os índices de evasão são muito altos, principalmente no quarto bimestre, devido 

ao surgimento das vagas no comércio, em razão das festas de final do ano. Desse modo, 

alguns dos estudantes pediram desculpas por não poderem concluir as atividades e, 

apresentando essa justificativa, houve também dois que mudaram de cidade, por motivo 

de trabalho dos pais. Assim, ao final dos 10 encontros, que duraram apenas três meses, 

apenas dez estudantes realizaram todas as atividades propostas na SDF. 

Os dez colaboradores que concluíram as atividades da SDF eram sete garotas e 

três rapazes, e durante as aulas pude perceber que eram bastante amigos entre si, alguns 

estudavam na mesma turma desde o ensino fundamental. 

O nível de compromisso e aceitação da proposta de trabalho foi surpreendente, 

todos demonstravam compreender a importância da ética na pesquisa e participaram com 

dedicação das atividades. 



69 
 

 

Eles apresentavam maior habilidade de reflexão e de argumentação durante as 

atividades de compreensão textual realizadas coletivamente na oralidade. As respostas 

escritas geralmente eram incompletas e com baixo nível de informatividade, fato que 

mostra a carência de contato com vários textos da cultura letrada, como propõe o Enem, 

e não textos só para “ensinar a ler”, como os que estão nos livros didáticos. 

Os estudantes apresentam baixos níveis de desempenho nas atividades de leitura 

e compreensão textual. Geralmente, decodificam signos linguísticos, mas apresentam 

dificuldade de relacionar informações ou “confrontar opiniões e pontos de vista sobre as 

diferentes linguagens e suas manifestações específicas” (BRASIL, 2018 – MATRIZ DE 

REFERÊNCIA ENEM, p. 4). 

Essa constatação motivou uma reflexão sobre ensino de Língua Portuguesa, 

submetendo-o a uma análise teórico-metodológica, pois, para serem considerados leitores 

proficientes, os estudantes deveriam ser capazes de compreender os sentidos implícitos 

nos vários gêneros textuais que circulam socialmente. 

É fundamental ampliar essas habilidades propostas pela Matriz de Referência do 

ENEM, pois não se trata apenas de melhorar os gráficos com resultados das avaliações 

externas, mas, principalmente, porque é o último ano escolar desses estudantes no Ensino 

Médio. Portanto, é a última oportunidade de a escola amenizar algumas dificuldades de 

compreensão textual que não foram elaboradas nos anos anteriores, mas que serão 

fundamentais para a vida desses jovens para além dos muros da escola. Esse fato também 

dificulta a continuidade dos estudos desses estudantes, contrariando a LDB (2018), bem 

como o exercício da cidadania, uma vez que se vive em uma sociedade que supervaloriza 

a escrita, pois “a língua escrita seria, em suma, o meio mais eficiente para que um 

indivíduo chegue a dominar as máximas potencialidades de abstração da linguagem”, 

segundo Colomer e Camps (2002, p. 23). Desse modo, é fundamental ampliar as 

habilidades de leitura dos concluintes da educação básica para atingir os objetivos 

propostos no PPP da escola campo, segundo o qual os estudantes deverão: empregar as 

diferentes linguagens de forma crítica e criativa; desenvolver conhecimentos 

fundamentais para o exercício da cidadania; atuar no mercado de trabalho de modo ético 

e ser motivado para os estudos (GOIÁS, 2015). 

Acredito que Sequências Didáticas de natureza funcionalista, nas quais serão 

realizadas análise de textos, possibilitem reflexão tanto para professores de Língua 

Portuguesa quanto para estudantes sobre o ensino de língua materna, pois, segundo 

Antunes (2010), ao analisar textos, a percepção de propriedades, de estratégias, de 
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recursos e de efeitos de sentidos relativos ao funcionamento da língua nos processos 

comunicativos reais é ampliado. Consequentemente, as práticas de fala e de escrita são 

alargadas qualitativamente, porque os interlocutores passam a compreender melhor certos 

aspectos cognitivos, linguísticos, textuais e pragmáticos envolvidos no processo de 

interação verbal. Portanto, “os objetivos implicados na prática da análise de textos são 

bem amplos e funcionais, pois vão além da descoberta de categorias morfossintáticas” de 

acordo com Antunes (2010, p. 51). 

A seção a seguir descreverá a Sequência Didática Funcionalista (SDF) de acordo 

com cada etapa. 

 

3.3 A macroestrutura da SDF 

 

As relações intrínsecas entre os conhecimentos acadêmicos e a educação básica 

podem colaborar com a melhoria do processo ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa 

no Ensino Médio, por meio de “um conjunto de atividades práticas, ordenadas, ligadas 

entre si e organizadas para alcançar determinados objetivos de aprendizagem, que pode 

guiar e orientar o professor a refletir sobre sua prática docente e a desenvolver ações 

voltadas para a sua melhoria”, sequência didática (DUARTE, 2015, p. 15) 

Assim, a proposta de SDF desta dissertação segue a vertente funcionalista, que 

concebe o texto como evento de interação e como expressão do conteúdo, e compreende 

a gramática como organizadora das relações, construtora de significações e definidora de 

efeitos pragmáticos no texto (DUARTE, 2015). 

A SDF foi elaborada visando ampliar habilidades de leitura dos estudantes 

colaboradores a partir de dois gêneros textuais: a crônica reflexiva Você pode não 

acreditar, de Affonso Romano de Sant'anna, e o artigo de divulgação científica Reflexões 

sobre o consumismo, de Francisco Fernandes Ladeira, utilizados pelo INEP para elaborar 

os itens 99 e 127 do ENEM de 2016. 

A SDF foi produzida para estudantes do ensino médio, empregando dois gêneros 

textuais que estão previstos nos documentos oficiais para o Ensino Médio (DCNEM/1998 

e PCNEM/2000), a nível nacional e no CMR a nível estadual, e também atende a 

habilidades solicitadas pelo ENEM. 

A macroestrutura da SDF foi organizada em seis etapas. Cada uma delas tem 

como eixo principal a reflexão sobre os usos da língua(gem) situada, apresentam 

atividades, bem como as competências e habilidades sugeridas pela Matriz do ENEM, e 
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as expectativas de aprendizagem para o eixo leitura segundo o CMR da Seduc-GO. Essas 

atividades partem noções de Halliday (1974; 1991); Marcuschi (2008) e Antunes (2010), 

que contemplam a leitura como processo de interação entre autor x texto x leitor, num 

tempo e espaço. 

1ª etapa - realização de um questionário, cujo objetivo era verificar as impressões 

dos estudantes sobre: língua(gem), Leitura, Ensino de Língua Portuguesa, Avaliação e 

ENEM, e também uma avaliação elaborada com itens de Língua Portuguesa do ENEM 

2016. Foi uma etapa bem breve, na qual os estudantes responderam individualmente a 

algumas questões objetivas. 

2ª  etapa – realização de atividades sobre a Crônica Você pode não acreditar, de 

Affonso Romano De Sant'anna, por meio de leitura e conversa dirigida sobre o texto. As 

discussões centralizaram-se no levantamento de conhecimentos prévios dos estudantes 

sobre o tema do texto e características do gênero crônica, de acordo com produto 

educacional (p.129). 

3ª etapa -  atividades visando aprofundar a leitura, articulando aprendizagens a 

partir da leitura realizada, segundo o produto educacional (p. 129). 

4ª etapa - atividades de sondagem dos conhecimentos prévios, empregando a 

produção de acróstico com a palavra Consumismo, visando aguçar a curiosidade, o desejo 

de ler e de aprender com a leitura do artigo de divulgação científica Reflexões sobre o 

consumismo, de Francisco Fernandes Ladeira, e A mercantilização das esferas da 

existência, como pode-se verificar no produto educacional (p. 129). 

5ª etapa - atividades orais e escritas para estimular a capacidade argumentativa, 

a percepção da relação forma/função, no tipo de argumento e elementos constituintes do 

gênero artigo de divulgação científica. Desse modo, foram desenvolvidas atividades para 

aprofundar a leitura e relacionar as aprendizagens, conforme produto educacional (p. 

129). 

6ª etapa - atividade discursiva escrita envolvendo os textos estudados, a crônica 

Você pode não acreditar, de Affonso Romano De Sant'anna, e o artigo de opinião 

Reflexões sobre o consumismo, de Francisco Fernandes Ladeira, sem cunho quantitativo, 

mas pretende apenas verificar a adequação ou não das respostas dos colaboradores diante 

das questões de vertente funcionalista às quais foram expostos, em conformidade com 

produto educacional (p. 129). Além disso, a proposta de ensino a partir de competências 

busca implementar uma educação na qual os conhecimentos ministrados na escola façam 

sentido para os estudantes, desse modo, pressupõe que situações-problema relacionadas 



72 
 

 

ao cotidiano dos estudantes sejam criadas valorizando os saberes que os estudantes já 

possuem, mas com o intuito de ampliá-los. Considerando situações-problema como 

desafios que aparecem ao longo da caminhada escolar, assim vão além dos exercícios, o 

que pressupõe planejamento, tomada de decisão e a análise do contexto. Dessa maneira, 

estudantes devem empregar competências (saber teórico) e habilidades (saber prático) 

para solucionar de modo adequado as questões linguísticas propostas. 

Quadro 2 – Macroestrutura SDF 

 

Etapas Comp. 

Enem 

Hab. 

Enem 

Exp. de aprend. da 

Seduc 

Textos Atividades 

1ª 

Ativ. 

Inicial 

C 7 H23. Objetivo da 

dissertação: verificar 

concepção dos 

estudantes sobre:  

língua(gem), Leitura, 

Ensino de Língua 

Portuguesa, Avaliação 

e ENEM. 

Questionário 

elaborado pela 

pesquisadora; 

Avaliação elaborada 

com itens de Língua 

Portuguesa do ENEM 

2016. 

Individualmente, os 

estudantes foram 

orientados a responder 

ao questionário e à 

avaliação inicial. 

2ª C6 H18 

 

Refletir sobre as 

funções da linguagem. 

Ler comparativa e 

associativamente os 

gêneros em estudo, 

observando forma, 

conteúdo, estilo e 

função social. 

 

Crônica: Você pode 

não acreditar; 

Affonso Romano de 

Sant'anna. 

I. Despertando a 

curiosidade e o desejo 

de ler e de aprender 

com a leitura. 

II.Acionando  

conhecimentos 

prévios sobre o tema e 

sobre o gênero do 

discurso. 

III. Iniciando a leitura: 

contato inicial com o 

texto e levantamento 

de hipóteses de 

leitura. 

3ª C 6 H19 

 

Refletir sobre as 

funções da linguagem. 

Ler comparativa e 

associativamente os 

gêneros em estudo, 

observando forma, 

conteúdo, estilo e 

função social. 

Crônica: Você pode 

não acreditar; 

Affonso Romano de 

Sant'anna. 

I. Desenvolvendo a 

leitura 

II. Aprofundando a 

leitura. 

III. Articulando 

aprendizagens a partir 

da leitura. 

4ª C 7 H23 

H24 

Ler comparativa e 

associativamente os 

gêneros em estudo, 

observando forma, 

conteúdo, estilo e 

função social. 

Refletir sobre o tom de 

convencimento do 

artigo de opinião e a 

utilização de 

diferentes vozes e 

argumentos 

(Fundamentados em 

dados de pesquisa, 

Reflexões sobre o 

consumismo, 

Francisco Fernandes 

Ladeira, 23/12/2014 

ed. 830. 

 

 

Idem 2ª etapa 
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exemplos, opiniões de 

autoridade, princípio 

ou crença pessoal) 

para defender uma 

ideia. 

5ª C7 H21 

H23 

 

Idem 4º Reflexões sobre o 

consumismo, 

Francisco Fernandes 

Ladeira, 23/12/2014 

ed. 830 

 

. 

Idem 3ª etapa 

6ª 

 

 

 

Ativ. 

Final 

C 7 H21 

H22 

H23 

Idem 4º Crônica: Você pode 

não acreditar; 

Affonso Romano de 

Sant'anna. 

Texto de divulgação 

científica: Reflexões 

sobre o consumismo, 

Francisco Fernandes 

Ladeira, 23/12/2014 

ed. 830. 

Atividade de leitura e 

compreensão textual 

realizada 

individualmente. 

Fonte: Caderno com atividades de leitura para estudantes do Ensino Médio a partir de itens do ENEM 2016 

numa abordagem funcionalista. A própria autora. 

 

Com base nas SDF elaboradas, ministrei aulas de leitura e de interpretação dos 

textos usados na elaboração dos itens da Avaliação de LCT do ENEM de 2016, 

empregando sequência didática, que, segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), é um 

instrumento para orientar o educador, na maneira de intervir social e formalmente na 

aprendizagem e na apropriação das dimensões constitutivas de um determinado gênero. 

Ao empregar a sequência didática funcionalista com estratégias de leitura, espera-se 

ampliar as habilidades de compreensão textual dos estudantes concluintes da Educação 

Básica. 

A perspectiva funcionalista trata o fenômeno linguístico como produto da 

interação e atividade sociocultural, no qual a língua(gem) é ensinada conforme o uso. 

Assim, observam-se as relações entre a forma e a função, ou seja, as estruturas das línguas 

se organizam conforme os usos realizados nos processos de interação de acordo com as 

situações concretas de uso. 

 

A proposta de ensino de língua numa vertente funcionalista objetiva trabalhar 

questões linguísticas com base em seus propósitos discursivo-pragmáticos, 

vinculados a práticas sociais situadas. Essa proposta consubstancia-se nas 

atividades de análise e reflexão sobre a língua, por meio das quais se 

aprimoram as capacidades de compreensão e expressão dos alunos, ou seja, 

sua competência comunicativa. Nesse sentido, tal visão coincide com a 

proposta dos PCN de língua portuguesa. (CUNHA et al., 2014, p. 84) 
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Em vista disso, a abordagem funcionalista é a mais adequada para empregar em 

uma proposta de ensino que visa ampliar habilidades de leitura dos educandos do Ensino 

Médio de uma escola pública estadual goiana, pois valoriza aspectos discursivos como 

práticas sociais contextualizadas (seleção lexical adequada ao gênero, efeitos de sentido, 

processos de constituição textual etc), assim, as reflexões sobre a língua expandirão as 

habilidades de leitura dos estudantes. 

A próxima seção delimita e conceitua a abordagem de pesquisa empregada, a 

qualitativa, pois espera refletir sobre os fatos e o procedimento de pesquisa, pesquisa-

ação, porque a professora-pesquisadora analisa a própria prática. 

 

3.3 Reconhecendo o cerrado: tipificação da pesquisa e coleta de dados 

 

Para atender à proposta de estudo descrita anteriormente, desenvolvi uma 

pesquisa de cunho qualitativo, no qual se buscam respostas para questões sociais e 

educacionais que não devem apenas ser quantificadas. Assim, busca-se compreender 

elementos que compõem a realidade social dos estudantes, que diferem de outros seres 

por pensar e interpretar a realidade na qual estão inseridos, e seu desempenho na leitura 

de itens de leitura de Língua Portuguesa na prova do ENEM. 

A pesquisa de cunho qualitativo visa compreender a relação entre o mundo e o 

sujeito, isto é, as relações entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que os dados 

numéricos não traduzem. No entanto, mesmo relacionando o mundo objetivo com a 

subjetividade, esse tipo de estudo não dispensa o confronto de dados, de evidências ou de 

informações coletadas sobre o objeto de estudo e o referencial teórico sobre ele, conforme 

Ludke e Andre (1986). 

De acordo com Marconi e Lakatos (2017, p. 300): 

 

A pesquisa qualitativa objetiva obter uma compreensão particular do objeto 

que investiga. Como focaliza sua atenção no específico, no peculiar, seu 

interesse não é explicar, mas compreender os fenômenos que estuda dentro do 

contexto em que aparecem. 

 

Em relação à abordagem, empregou-se a pesquisa qualitativa, que é um modo 

de refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem de leitura, pois é diferente das 

avaliações externas, que quantificam o nível de compreensão textual dos estudantes. 
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Além disso, esse tipo de investigação respeita o contexto nos quais os fatos ocorrem, 

buscando compreendê-los para além dos gráficos de rendimento. 

Em relação aos procedimentos, utilizou-se a pesquisa-ação educacional, que é 

uma estratégia empregada pelo professor-pesquisador para aprimorar sua prática de 

ensino, ampliando o olhar sobre os resultados, considerando os aspectos contextuais que 

envolvem a compreensão leitora. Logo, para identificar e propor soluções para os 

problemas comuns em sala de aula, é preciso planejar soluções, implementá-las,  

monitorá-las e avaliá-las para verificar quais aspectos devem ser repensados na prática 

escolar conjuntamente com todos os envolvidos. 

Já segundo Thiollent (1998, p. 14), 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. 

 

Esse tipo de pesquisa atende bem a linha de estudo da linguagem, como 

instrumento de interação construído coletivamente, pois os estudantes não apenas 

forneceram dados, mas apresentaram suas opiniões sobre as atividades propostas 

sugerindo adaptações, construindo uma cooperação no processo de ensino-aprendizagem. 

Portanto, foi realizada uma pesquisa-ação de cunho qualitativo. 

Espera-se que, ao desenvolver esta pesquisa, os estudantes criem hábitos de 

reflexão sobre as práticas de leitura e de produção de conhecimento, superando a visão 

tradicional de ensino de linguagem. 

O pilar da educação “aprender a aprender” é significativo para a formação 

integral do indivíduo para viver e conviver em sociedade. Consequentemente, a proposta 

de Thiollent é de uma pesquisa que envolva os sujeitos, que deverão ordenar suas 

prioridades conforme a situação na qual estão inseridos, procurando respostas sem 

limitar-se apenas ao “saber fazer”, que pressupõe a ação, mas que saibam diagnosticar 

seu problema e buscar na pesquisa respostas para transformar sua realidade imediata, ou 

seja, a pesquisa-ação pode contribuir com a formação de jovens protagonistas. 

Assim, foram investigadas as relações entre os conteúdos estudados no cotidiano 

escolar propostos pelo CR da Seduc e as competências e habilidades propostas pelo INEP 

para a avaliação de LCT e elaborar e desenvolver com estudantes sequências didáticas 
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com textos nos gêneros discursivos – crônica reflexiva e texto de divulgação científica –

comuns ao ENEM de 2016. 

O primeiro instrumento de coleta de dados foi questionário com questões 

objetivas, para verificar como os estudantes concebem as cinco categorias básicas da 

pesquisa: língua(gem), língua portuguesa, leitura, avaliação e ENEM. Esse questionário 

foi produzido conforme o embasamento teórico da pesquisa. 

Empregou-se o questionário como instrumento de coleta de dados, por ser um 

instrumento útil e objetivo de coleta de informações sobre temas específicos e num curto 

espaço de tempo, pois não desejava ocupar muito o tempo dos colaboradores, que tinham 

outras obrigações escolares, nem ficar adentrando a unidade escolar, porque isso causa 

um certo desconforto aos estudantes e funcionários. 

Entre as desvantagens do questionário, Lakatos (2017, p. 322) cita: 

 

Pequeno percentual de respostas (devolução do questionário preenchido), 

perguntas sem respostas, interferência de terceiros no preenchimento do 

questionário, falta de compreensão de alguma pergunta por parte do 

respondente. 

 

Nesse primeiro momento, nenhuma dessas desvantagens foram percebidas, 

porque a pesquisadora estava presente no momento da aplicação do questionário. Logo, 

todos os colaboradores responderam às questões, não houve interferência de terceiros, 

pois era uma atividade individual, e os estudantes respeitaram os combinados e, em caso 

de dúvidas, poderiam solicitar ajuda à pesquisadora. 

O questionário possui cinco questões, com cinco itens cada, que apresentam 

conceitos adequados ou não em relação às cinco categorias analisadas. 
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Quadro 3 - Questionário inicial (diagnóstico de percepções dos estudantes) 

 

 

 

Caro (a) estudante colaborador (a), 

Este questionário faz parte de uma pesquisa para o desenvolvimento de minha dissertação. 

Responda às seguintes questões, de acordo com suas vivências como estudante concluinte da 

Educação Básica que já realizou vários tipos de avaliações. 

Nas questões de 1 a 4, marque as alternativas, segundo os itens a seguir. 

1 – Discordo totalmente 

2 – Discordo parcialmente  

3 – Concordo parcialmente 

4 – Concordo totalmente 

01 – Em sua opinião, a avaliação escolar da aprendizagem é: 
(  )  um meio para professores avaliarem os conhecimentos adquiridos pelos estudantes em 

cada bimestre e motivá-los a estudar mais. 

(  )  um modo do professor disciplinar os estudantes, obrigando-os a prestar mais atenção às 

aulas, alertando sobre o perigo da reprovação. 

 (  )  um meio de obter notas, sem significado pedagógico, ocasionando respostas aleatórias 

ou práticas inadequadas durante a prova.  

 (  ) um meio para verificar o desenvolvimento dos estudantes em relação à leitura e à 

compreensão textual, condições fundamentais para um bom desempenho em qualquer 

avaliação. 

(   ) um instrumento para educadores e gestores escolares diagnosticarem e planejarem metas 

e estratégias para superar as deficiências de aprendizagem dos estudantes. 

 

02. Para você, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é: 

(  ) uma avaliação externa, criada pelo governo federal em 1998, para avaliar o domínio de 

competências dos estudantes concluintes do Ensino Médio, cujo objetivo era verificar a 

qualidade do ensino médio no país, responsabilizando professores e estudantes pelo 

desempenho baixo.  

(   ) um instrumento de acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu)  que substituiu a maioria 

dos vestibulares nas universidades federais e está organizado em  torno de cinco competências 

cognitivas que  visam desenvolver  e preparar os jovens para mundo atual. 

(  ) um mecanismo de democratização do acesso às políticas públicas de educação, pois os 

estudantes podem pleitear  bolsas de estudos integrais  ou parciais. 

(   )  um requisito para contratar o benefício do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) com 

o qual pode-se custear as mensalidades em uma universidade privada, cujo pagamento do 

curso será feito ao sistema bancário posteriormente. 

(   ) é uma avaliação que não contribui com a formação dos  estudantes de escolas públicas, 

pois esses não querem cursar  Ensino Superior, mas precisam  trabalhar o mais breve possível.  

 

03. Pelo que você vivencia socialmente em outros espaços e na escola com professores, a 

sua visão sobre língua é: 
 (    )  um conjunto de regras que nos orienta a falar e a escrever corretamente, ou seja, conjunto 

de palavras e de leis combinatórias por meio das quais as pessoas se comunicam.(Cereja, 2009 

p. 15). 

(  ) um conjunto de  práticas sociais situadas, cujo objetivo é avaliar a habilidade dos 

estudantes de refletir sobre o contexto no qual estão inseridos. 

(   ) um processo dinâmico e atividade social realizados em um contexto real de uso, conforme 

os objetivos comunicativos dos usuários, logo em constante transformação de acordo com a 

situação real de comunicação. 

(  ) um todo em si mesma e um princípio de classificação. Ela é sistema de formas cuja 

identidade se refere a uma norma, é sistema social, essencial e produto que o indivíduo registra 

passivamente. Conjunto de regras que deve ser obedecido. 



78 
 

 

 (  )  um “sistema de representação constituído por palavras e por regras que combinam em 

unidades portadoras de sentido, comum a todos os membros de uma determinada sociedade.” 

(Terra e Nicola, 2002 p. 10) 

 

4- O ensino de Língua Portuguesa na escola é visto como: 
( ) um instrumento de comunicação e de interação social que envolve  interlocutores, seus 

propósitos e o contexto discursivo, visando à formação para o exercício pleno da cidadania . 

( ) herança da colonização portuguesa, que foi enriquecida com elementos de línguas africanas 

e indígenas, e atualmente, é uma disciplina que cumpre a função social, de formar leitores e 

produtores de textos competentes nos diferentes contextos sociais.  

(  ) modalidade da língua padrão escrita, pois ela é homogênea e isenta de aspectos geográfico-

espaciais comuns na  realidade linguística e cultural da maioria dos estudantes. 

(  ) uma disciplina na qual o texto e a leitura estão no centro das aulas, visando ensinar o uso 

adequado da língua. 

( ) uma matéria que valoriza o ensino de gramática normativa preparando os estudantes de 

acordo com os vestibulares e os concursos e ensinando-lhes a falar e escrever corretamente. 

 

5- Com base em suas experiências como leitor, a leitura é: 

(  ) construção de sentidos ou produto cultural que depende de suas vivências ou experiências 

sociais e individuais e não depende das contribuições de outras pessoas com as quais há 

interação. 

( ) construção de sentidos relacionados aos aspectos sociais e históricos que conduzem 

reflexões sobre a realidade vivida e a prática social necessária para o convívio humano 

(  ) processo que  requer mais do que conhecimentos gramaticais, mas também conhecimentos 

de mundo, conhecimentos relativos às normas de textualização e conhecimentos das normas 

sociais de uso da língua. 

(  ) processo elaborado por meio das interações sociais e históricas dos estudantes 

(convivência das pessoas com materiais de leitura). 

(  ) realizada somente na escola para se fazer os exercícios que valem nota e do mesmo jeito 

que você lê um gibi, você lê a prova de Química. 
 

Fonte: elaboração própria 

 

Durante a realização do questionário, foi dito que era uma atividade de 

sondagem, que buscava coletar dados sobre o que pensavam sobre aqueles assuntos: 

língua(gem), língua portuguesa, leitura, avaliação e ENEM, logo, não havia motivos para 

se preocuparem, era para expressarem o que compreendiam sobre os assuntos presentes 

no cotidiano escolar da maioria dos estudantes da educação básica. 

O segundo instrumento de coleta de dados foi um recorte de itens do ENEM 

2016 (ANEXO H), visando mapear o nível de compreensão leitora dos estudantes 

colaboradores, e também foi empregado como atividade inicial para elaboração das 

sequências didáticas.  

O terceiro instrumento de coleta de dados foi a realização dos encontros para 

aplicar atividades propostas pelas sequências didáticas, elaboradas para ensinar conteúdos 

tais como: desenvolvimento de estratégias de leitura; aprofundamento de estratégias de 

leitura e articulação de aprendizagens a partir da leitura de determinado conteúdo, 

conforme objetivos de aprendizagem buscados pelos atores educacionais, nas quais se 
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pressupõem atividades de aprendizagem e de avaliação. Ou seja, é um processo com 

etapas gradativas de desafio que o estudante vai vencendo e buscando a próxima, em que 

o mais relevante é o percurso e não a velocidade. 

De acordo com Zabala (1998, p. 18), a Sequência Didática é “um conjunto de 

atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos, que 

têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos”. Sendo 

assim, o educador deve conhecer o contexto em que atua para tomar decisões, propor 

estratégias de ensino e se autoavaliar para elaborar novas estratégias, corrigindo as ações 

inadequadas até atingir os objetivos previstos, sem desconsiderar os elementos externos 

à sala de aula que influenciam nos resultados, pois, segundo Zabala (1998), uma 

sequência didática apresenta três fases: planejamento, aplicação e avaliação. 

Essa sequência didática não é um modelo pronto e acabado, mas um recurso para 

o professor de Língua Portuguesa refletir sobre sua realidade, e buscar meios de empregar 

as contribuições das pesquisas em linguística em sua prática de ensino de língua na 

educação básica. 

Assim, o professor de Língua Portuguesa deve compreender  

 

que o ensino deve partir de uma concepção de língua(gem), enquanto atuação 

social, atividade de interação verbal e de língua enquanto um sistema em 

função, vinculado, portanto, às circunstâncias concretas e diversificadas de sua 

atualização. (DUARTE, 2015, p. 9). 

 

Outras vantagens de ensinar por meio das sequências didáticas são enumeradas 

por Zabala (1998): 

 

 Identificação dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre o 

conteúdo novo; 

 O modo como os conteúdos são ensinados os tornam mais 

significativos; 

 Ampliação da zona de desenvolvimento proximal, ao empregar 

competências atuais para solucionar desafios; 

 Conflitos cognitivos possibilitam as atividades mentais, relacionando 

conteúdos novos aos conhecimentos anteriores; 

 Motivação para aprender novos conteúdos; 

 Estimulação da autoestima, pois o estudante percebe seu progresso; 

 Desenvolvimento de habilidades relativas ao aprender a aprender, que 

capacitam os estudantes a serem mais autônomos em relação à própria 

aprendizagem. 

 

Desse modo, os estudantes seriam mais críticos para enfrentar os vários desafios 

peculiares do convívio em sociedade, empregando a linguagem de modo funcional, ou 
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seja, usar os conhecimentos desenvolvidos por meio de práticas linguísticas, verificando 

possibilidades de uso e assim ampliando a capacidade de análise crítica, conforme Cunha 

et al. (2014), e, consequentemente, discutindo questões divergentes e fazendo as escolhas 

linguísticas adequadas ao contexto para negociar soluções éticas. 

Para Neves (1994), a questão básica da abordagem funcionalista é verificar o 

modo como os indivíduos se comunicam com uma língua, ou seja, a competência 

comunicativa. 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) e Zabala (1998) consideram que a sequência 

didática é um instrumento que pode colaborar com a organização das atividades de ensino 

de modo gradual, partindo do conhecido pelos estudantes para buscar o nível que devem 

dominar conforme série\idade. 

Em relação à disciplina de Língua Portuguesa, ao ensinar sobre gêneros textuais 

de modo gradativo, o educador pode negociar as etapas das atividades com os estudantes, 

assim, será possível explorar vários textos do gênero em estudo, compreendendo suas 

características, escrevendo e reescrevendo até chegarem à produção final. 

Consequentemente, nesse tipo de atividade, desenvolvem conjuntamente várias 

habilidades, como leitura, escrita, oralidade e aspectos gramaticais, tornando o ensino de 

língua mais produtivo e significante. 

A seção seguinte, contextualiza historicamente o mestrado profissional e sua 

importância para o processo de formação continuada de professores e caracterizarei o 

produto educacional. 

 

3.4 Adequando o solo: o mestrado profissional 

 

O Mestrado Profissional foi implantado no Brasil na década de 90 pela CAPES 

e é regulado pela Portaria Normativa nº 17, de 28 de dezembro de 200927, visando 

contribuir com a formação continuada dos educadores em exercício na educação básica 

ou nos cursos de graduação, com o intuito de colaborar com o desenvolvimento 

socioeconômico, pois seu objeto de estudo é a prática. Desse modo, resgata socialmente 

os professores-pesquisadores que investigam sobre suas práticas escolares, capacitando-

os para exercer sua profissão de forma mais objetiva, científica e qualificada, e assim 

                                            
27 Disponível em: 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/PortariaNormativa_17MP.pdf. Acesso 

em: 16 jun. 2019. 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/PortariaNormativa_17MP.pdf
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solucionando situações-problema do contexto escolar e ministrando aulas de acordo com 

as necessidades dos estudantes do século XXI. 

O Mestrado Profissional em Ensino é a: 

 

Preparação profissional na área docente focalizando o ensino, a aprendizagem, 

o currículo, a avaliação e o sistema escolar. Deverá, também, estar sempre 

voltado explicitamente para a evolução do sistema de ensino, seja pela ação 

direta em sala de aula, seja pela contribuição na solução de problemas dos 

sistemas educativos, nos níveis fundamental e médio, e no nível superior na 

formação de professores das licenciaturas e de disciplinas básicas. 

(MOREIRA, 2004, p. 134) 

 

O currículo do Mestrado Profissional em Ensino (MPE) deve considerar a 

 

Elaboração de um trabalho final de pesquisa profissional, aplicada, 

descrevendo o desenvolvimento de processos ou produtos de natureza 

educacional, visando à melhoria do ensino na área específica, sugerindo-se 

fortemente que, em forma e conteúdo, este trabalho se constitua em material 

que possa ser utilizado por outros profissionais. (MOREIRA, 2004, p. 134) 

 

O produto educacional caracterizou-se por se propor a acrescentar valor social 

aos atores educacionais, ressaltando a profissionalização e o gerenciamento das 

atividades realizadas, ou seja, espera-se que os educadores sejam protagonistas de suas 

práticas profissionais, rompendo com a repetição mecânica dos manuais didáticos, e que, 

partindo de sua realidade, por meio da pesquisa sistemática, sejam capazes de criar novas 

estratégias de ensino. 

A presente pesquisa partiu da vivência de uma professora-pesquisadora, que 

observou a realidade escolar e, após levantamento dos referenciais teóricos e 

metodológicos, elaborou e ministrou sequências didáticas funcionalistas, aulas que 

buscaram ampliar habilidades de leituras de alguns estudantes concluintes do Ensino 

Médio em uma escola estadual em Aparecida de Goiânia. 

A partir das sequências didáticas escritas, foram elaboradas algumas orientações 

e/ou sugestões para outros professores da educação básica usarem ou adaptarem as 

atividades conforme a realidade de seus estudantes, como se poderá observar 

posteriormente. E visando atingir um número mais significativo de professores e 

possibilitar a interação entre eles e a pesquisadora, esse guia também será disponibilizado 

em um blog sobre o ensino de estratégias de leitura, no qual será possível fazer 

comentários e troca de experiências. 

A seguir, apresenta-se o produto educacional. 
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3.5 NPK: o blog para promover a interatividade entre professores de Língua 

Portuguesa 

 

A palavra weblog é formada pela junção “das palavras inglesas web, que 

significa rede (de computadores), e log, que significa registro, diário de navegação (de 

bordo)”, assim rememora os diários usados pelos viajantes que anotavam suas 

observações geográficas ou românticos que narravam seus devaneios amorosos. 

Inicialmente, blogs serviam para apresentar novos sites que surgiam no mundo 

cibernético, buscados conforme áreas de interesses específicas do internauta, e se 

propagaram com rapidez por não exigirem muitos conhecimentos técnicos. O blog 

também tem a vantagem de poder ser atualizado de modo datado, deixando registradas 

situações peculiares de quem o produz ou de quem interage. Por essa razão, o blog lembra 

um diário no qual as pessoas expressam opiniões, sentimentos e crenças de acordo com 

suas concepções ideológicas, sendo uma ferramenta bastante útil para identificar posições 

acerca de um tema, a interlocução dos usuários e sua capacidade de argumentação. Desse 

modo, o blog é uma ótima ferramenta para agregar pessoas com interesses comuns que 

desejam dialogar sobre eles. 

No caso específico do blog com a sequência didática funcionalista apresentada, 

foi possível otimizar o tempo dos educadores da rede pública estadual de Goiás, que 

possuem uma exaustiva carga horária de trabalho. E, geralmente, alegam 

indisponibilidade de tempo para a realização de cursos de aperfeiçoamento, mas, por meio 

do blog, que trata de questões relativas à leitura, será possível aos educadores dialogar 

sobre possibilidades de empregar novas estratégias de ensino para a Língua Portuguesa. 

Desse modo, a escola não ficará à margem das inovações tecnológicas, e não excluirá os 

novos usos linguísticos advindos desses espaços. 

Ainda que, como já foi dito, o blog não tenha sido criado para fins pedagógicos, 

ele atende bem a essa função, por se tratar de uma ferramenta interativa que possibilita o 

contato entre pessoas por meio da divulgação de textos, imagens, músicas, a capacidade 

de arquivamento de mensagens anteriores, disponível ao leitor, além de hiperlinks, que 

tanto podem complementar o assunto em debate, quanto relacionar um blog a outros 

blogs, segundo Dias e Almeida (2014). 

Outros aspectos pedagógicos do blog são: possiblidade de interação autor/ 

texto/leitor por meio do espaço para os comentários, o livro de visitas e os murais virtuais, 

que rompem as barreiras do espaço-tempo entre a tríade citada anteriormente. Agora, o 
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leitor pode exercer seu papel de coautor, apresentando quase que imediatamente seu ponto 

de vista sobre o texto lido, ampliando sua compreensão, e levando o autor a repensar suas 

intencionalidades ao escrevê-lo. O autor também pode questionar a compreensão 

apresentada pelo leitor na interação, pois este tem seus dados registrados ao comentar. A 

possibilidade de interação é bastante relevante para a construção de conhecimentos nas 

diversas áreas acadêmicas. Consequentemente, Franco (2005, p. 4) propõe que os 

professores criem um blog para “discutir livros lidos, expor suas ideias sobre 

determinados assuntos, escrever e discutir sobre notícias diárias e criar projetos em grupo, 

entre tantas outras”. 

É de acordo com essa concepção que se propõe o blog com as sequências 

didáticas funcionalistas, visando esse momento de interação entre os professores de 

Língua Portuguesa do Ensino Médio, espera-se que haja a participação ativa para a 

criação de um espaço de reflexão sobre o ensino de leitura numa visão funcionalista da 

linguagem, superando a visão mecanicista que está sendo imposta nas escolas. Assim, o 

blog será também uma ferramenta de resistência política e de ressignificação da prática 

docente. 

Após discutir o objeto de pesquisa, natureza de estudo e metodologia de geração 

de dados, aborda-se, no capítulo a seguir, a análise dos dados: questionário, produto 

inicial, atividades das sequências didáticas e produto final, visando analisar a relação 

entre Matriz de Competências e Habilidades propostas pelo INEP para a elaboração dos 

itens sobre leitura e o CR proposto pela Seduc para orientar a formação de leitores na 

Educação Básica de Goiás. 

Diante do que foi apresentado, segue análise e discussão dos dados coletados.  
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4 ENSINO DE LEITURA A PARTIR DE UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA FUNCIONALISTA 

 

Este capítulo apresenta uma Sequência Didática Funcionalista (SDF), 

considerando os princípios funcionalistas contidos nas metafunções propostas por 

Halliday (1973): ideacional, interpessoal e textual, que contemplam os aspectos 

descritivos e pedagógicos do ensino de linguagem. Empregam-se atividades linguísticas 

e metalinguísticas visando ampliar as competências leitoras dos estudantes. 

Esta proposta de ensino não tem a pretensão de ser um modelo pronto, capaz de 

solucionar todas as mazelas do ensino de leitura, mas propõe-se a refletir e a relacionar a 

teoria funcionalista à prática de ensino na rede estadual de ensino, visando a uma prática 

mais significativa. 

Produziu-se e realizou-se a SDF com estudantes da terceira série do Ensino 

Médio do colégio estadual onde trabalhava, mas não ministrava aulas mais para eles, pois 

encontrava-me de licença aprimoramento, de modo a atender à necessidade da formação 

de leitores para o século XXI e romper com a aversão à leitura de alguns estudantes, foram 

elaboradas atividades de compreensão textual, conforme Colomer e Camps (2002); Koch 

e Elias (2015); Marcushi (2008); Solé (1998); a Matriz de Referência de Competência e 

Habilidades do ENEM e do CR da Seduc. 

A seção a seguir apresentará aspectos conceituais sobre a concepção 

funcionalista de linguagem. 

 

4.1 Olhando o horizonte: a concepção funcionalista de Halliday 

 

A necessidade de refletir e propor atividades que contribuam com o processo de 

ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa no nível médio direcionou a dissertação para 

a abordagem funcionalista de língua, que a concebe como instrumento de interação entre 

sujeitos socialmente situados, e a sequência didática é uma forma de desenvolver 

atividades de maneira ordenada, interligadas entre si e direcionadas para atingir objetivos 

determinados, guiando e orientando o educador para a reflexão ação em relação ao 

próprio fazer pedagógico.  
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Segundo Duarte (2015), a SDF considera a língua como instrumento de 

interação, assim propõe atividades direcionando e fundamentando um ensino mais 

dinâmico e mais interativo. 

De acordo com Halliday (1973), a existência da língua não está diretamente 

relacionada à estrutura, mas ao fato de as estruturas realizarem funções de acordo com as 

necessidades exigidas pela linguagem. Diante disso, ele propõe a coexistência de três 

metafunções da linguagem relativas à organização interna da língua e empregadas durante 

o processo de interação verbal: a ideacional, a interpessoal e a textual. 

As metafunções são relevantes para a concepção de sequências didáticas, porque 

são fundamentais para o planejamento de atividades de linguagem, relacionadas ao 

desenvolvimento social do sujeito que as emprega para atribuir sentidos às suas 

experiências e no agir além dos relacionamentos sociais. 

Em vista disso, o ensino de leitura que vise à formação de leitores autônomos e 

críticos deve partir de uma concepção que veja a língua como uma estrutura para atender 

a finalidades comunicativas (narrar, convencer, descrever etc), ou seja, pretende-se 

empregar a língua para compreender as experiências humanas, observando as funções de 

acordo com os usos sociais, uma vez que o uso direciona a forma como a língua se 

manifestará. 

Desse modo, emprega-se a sequência didática funcionalista, doravante (SDF), a 

partir das orientações de metafunções propostas por Halliday (1973) – a ideacional, que 

é a função da linguagem que nos permite compreender o mundo; a interpessoal, que é 

empregada para convencer o outro, marcar as relações de interlocução; e a textual, que é 

a materialização das duas anteriores em formas discursivas. Assim, a proposta de 

intervenção durante a pesquisa realizada originou a proposta de ensino aplicada, em torno 

de dois gêneros textuais: crônica jornalística e artigo de opinião, presentes no exame do 

ENEM 2016, a partir dos quais foram desenvolvidas algumas atividades escritas e orais, 

em sala de aula, todas interligadas, buscando ampliar a habilidade de produção de sentidos 

nos textos lidos. 

Ao desenvolver essas atividades, esperou-se ampliar a “capacidade dos alunos 

de problematizar os modos de ver o mundo e a si mesmos, bem como de perceber, 

estruturalmente e discursivamente, os modos de argumentar, persuadir e convencer o 

outro, num processo dialógico” (DUARTE, 2015, p. 81), pois são habilidades 

fundamentais para a vida na sociedade contemporânea. 
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Foram priorizadas as diversas vozes discursivas, para valorizar a interação 

social, porque a linguagem só existe no diálogo entre sujeitos num tempo e num espaço, 

assim a leitura é vista como processo dinâmico de produção de sentidos, no qual o leitor 

é sujeito ativo e coautor do texto, segundo Marcuschi (2008). 

A Sequência Didática Funcionalista (SDF) tomou o gênero textual crônica, que 

deriva do latim Chronica e do grego Khrónos (tempo), palavra que se refere a uma 

narrativa curta que relata um ou mais acontecimentos num tempo e espaço limitados com 

uma quantidade ínfima de personagens, podendo até não haver personagens. Ela narra 

fatos cotidianos incrementados com um tom de ironia e de bom humor (efeitos de 

sentido), induzindo o leitor a ver por outra ótica aquilo que parece óbvio demais para ser 

observado. E com o avanço da imprensa e do jornal, a crônica passa a ter personalidade 

literária. 

 A partir do primeiro texto, apresentam-se seis etapas gradativas de atividades 

que levaram os estudantes a ampliar suas habilidades de leitura, como poderá ser 

observado nas atividades de leitura e compreensão textuais realizadas ao final do 

processo, segundo o produto educacional, a partir da página 133. 

Priorizaram-se nas atividades as práticas linguísticas orais e escritas de 

interpretação textual, visando estimular a ação e a reflexão dos estudantes a respeito do 

modo como utilizam a língua para compreender o mundo, os outros e a si mesmos. 

Considera-se que ela é um meio que permite a interação, integrando aspectos sintático-

semânticos e pragmáticos, conforme as condições de realização do discurso e das relações 

sociais. 

Os diferentes instrumentos de coleta são relevantes para a pesquisa, porque 

possibilitaram análise e reflexão sobre a prática de ensino da leitura considerando os 

documentos oficiais norteadores da educação básica: PCN, BNCC, Matriz de Referência 

do ENEM e Currículo de Referência da Seduc e os princípios da funcionalistas da 

linguagem. 

Ao empregar os instrumentos de coleta de dados, pode-se perceber que o ensino 

de Língua Portuguesa e leitura ainda encontram-se embasados no uso quase que 

inquestionável do livro didático, contudo essa prática não corresponde às necessidades 

comunicativas atuais.  

Não é adequado o estado avaliador responsabilizar professores e estudantes 

pelos resultados inadequados em avaliações externas como o ENEM. Assim, é 

fundamental que o professor planeje suas práticas de ensino com embasamento teórico-
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metodológico adequado com o contexto atual, e procure empregar recursos didáticos 

variados, ainda que na rede estadual eles não estejam disponíveis aos educadores, porém, 

no caso da leitura, é possível empregar materiais alternativos, como um banner de 

publicidade, que se pode pedir a algum representante comercial, e a internet também 

possibilita que o educador busque e adapte à sua realidade propostas de ensino.  

Com o objetivo de estabelecer o contato dos estudantes com o discurso próprio 

do ENEM, sugeria-se que realizem um trabalho com a prova do ano anterior, ou seja, os 

estudantes do ano de 2016 deveriam ler, responder a um roteiro de questões e apresentar 

para a turma suas respostas que eram complementadas pela professora, que relacionava-

as com os conteúdos propostos pelo Currículo de Referência da Seduc. (Anexo F) 

 

4.2 Entendimento dos estudantes sobre algumas categorias que influenciam o 

processo de ensino-aprendizagem: questionário inicial – instrumento 1 

 

Esta etapa consiste na aplicação do questionário, cujo objetivo era verificar como 

e o que os estudantes da escola-campo pensavam sobre as categorias: Avaliação Escolar 

da Aprendizagem; Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); Língua(Gem); Ensino de 

Língua Portuguesa na Escola e a Leitura.   

Desse modo, pudemos conhecer a visão dos estudantes e, a partir dela, elaborar 

atividades linguísticas de acordo com as habilidades já elaboradas. Ele também 

possibilitou a maior interação entre pesquisadora e estudantes, ampliando explicações 

sobre a pesquisa e mostrando aspectos sócio-discursivos na dimensão ideológica, comuns 

no ensino de leitura. 

A seguir, reproduzo questões presentes no questionário e as quantidades de 

respostas dos sujeitos da pesquisa.  
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Quadro 4 – Percepções dos sujeitos da pesquisa sobre avaliação 

 

 A)  um meio 

para 

professores 

avaliarem os 

conhecimento

s adquiridos 

pelos 

estudantes em 

cada bimestre 

e 

motivá-los a 

estudar mais. 

 

 

 

B) um 

modo de o 

professor 

disciplinar 

os 

estudantes, 

obrigando-

os a prestar 

mais 

atenção 

mas aulas, 

alertando-

os sobre o 

perigo da 

reprovação

. 

C) um meio 

para obter 

notas, sem 

significado 

pedagógico, 

ocasionand

o respostas 

aleatórias 

ou práticas 

inadequada

s durante a 

prova. 

D) um meio 

para verificar o 

desenvolviment

o dos estudantes 

em leitura e 

compreensão 

textual, 

fundamentais 

para o bom 

desempenho em 

qualquer 

avaliação 

E) é um 

instrumento 

para 

educadores e 

gestores 

escolares 

diagnosticare

m e 

planejarem 

metas e 

estratégias 

para superar 

as deficiências 

de 

aprendizagem 

dos 

estudantes. 

 I DISCORDO 

TOTALMENTE 

1 5 7 - 1 

II DISCORDO 

PARCIALMENT

E 

- -  - - 

III CONCORDO 

PARCIALMENT

E 

3 2 3 5 4 

IV CONCORDO 

TOTALMENTE 

6 3 - 5 5 

Fonte: A própria autora, a partir das respostas dos sujeitos da pesquisa ao questionário. 

 

Essa questão foi proposta no questionário, porque atualmente a avaliação tornou-

se o marco zero das reflexões sobre políticas educacionais brasileiras, e assim influenciam 

as práticas realizadas no chão da sala de aula. Não basta professores e estudantes 

realizarem atividades coerentes e adequadas ao contexto sócio-históricos deles, é 

fundamental que sejam capazes de comprovar por meio de dados estatísticos que os 

primeiros ensinaram e os segundos aprenderam.  

De acordo com Vieira, Vidal e Galvão (2016), nas últimas décadas, avaliação é 

a pedra fundamental das reformas educacionais, assim, é tema recorrente na agenda da 

política educacional. Desse modo, pretendia-se conhecer a visão dos sujeitos de pesquisa 

sobre essa categoria que direta ou indiretamente atinge a vida cotidiana de qualquer 

estudante. E pelos dados acima, pode-se inferir que os sujeitos da pesquisa são 

conscientes de que a avaliação é um instrumento para reflexão sobre a prática de ensino-

aprendizagem. 
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Como já foi explicado em capítulo anterior, apenas dez sujeitos concluíram as 

atividades e, desses, nove percebem que a avaliação é uma forma de os professores 

avaliarem os conhecimentos adquiridos pelos estudantes e motivá-los a estudar. 

Também é possível dizer que os sujeitos da pesquisa são avessos a estratégias 

disciplinares, percebendo-as como “um modo de o professor disciplinar os estudantes, 

obrigando-os a prestar mais atenção nas aulas, alertando-os sobre o perigo da 

reprovação”, do qual cinco discordaram totalmente. 

Práticas antiéticas também não aceitas por eles, pois sete discordaram da 

obtenção de notas por meio de práticas ilícitas, como a “cola”. 

Essa primeira questão do questionário demostra que os estudantes compreendem 

a relevância de um processo avaliativo sério e coerente, empregando visando a 

aprendizagem e não responsabilização dos envolvidos nos resultados. 

Em relação a segunda questão, os resultados são mostrados no quadro 5, a seguir: 

 

Quadro 5 – Percepções dos sujeitos da pesquisa sobre ENEM 

 

 A) uma 

avaliação externa 

criada pelo 

governo federal 

em 1998, para 

avaliar o 

domínio de 

competências 

dos estudantes 

concluintes do 

ensino médio, 

visando verificar 

a qualidade no 

país, 

responsabilizand

o professores e 

estudantes pelo 

desempenho 

inadequado. 

 

 

 

 

 

 

B) um 

instrumento 

de acesso ao 

Sistema de 

Seleção 

Unificada 

(Sisu), que 

substituiu a 

maioria dos 

vestibulares 

nas 

universidade

s federais a 

partir de 

2009, e está 

organizado 

em torno de 

cinco 

competência

s cognitivas 

que visam 

desenvolver 

e preparar os 

jovens para 

o mundo 

atual. 

 

C) um  

mecanismo de 

democratizaçã

o do acesso às 

políticas 

públicas de 

educação, pois 

os estudantes 

podem pleitear  

bolsas de 

estudos 

integrais ou 

parciais. 

 

D) requisito 

para contratar 

o benefício do 

Fundo de 

Financiamento 

Estudantil 

(Fies) com o 

qual podem-se 

custear as 

mensalidades 

em uma 

universidade 

privada, cujo 

pagamento 

será feito ao 

sistema 

bancário 

posteriormente

. 

 

E) é uma 

avaliação 

que não 

contribui 

com a 

formação 

dos 

estudante

s de 

escolas 

públicas, 

pois esses 

não 

querem 

cursar 

Ensino 

Superior, 

mas 

precisam 

trabalhar 

o mais 

breve 

possível. 

 

 I DISCORDO 

TOTALMENTE 

4 - - 1 8 



90 
 

 

II DISCORDO 

PARCIALMENT

E 

1 - 3 1 - 

IIICONCORDO 

PARCIALMENT

E 

4 3 1 8  

IV CONCORDO 

TOTALMENTE 

1 7 6 - 2 

Fonte: A própria autora, a partir das respostas dos sujeitos da pesquisa ao questionário. 

 

Em relação ao ENEM, setenta por cento dos sujeitos da pesquisa compreendem 

a relevância do exame, sabem as funções sociais dele e suas implicações para 

prosseguirem nos estudos, pois a maioria concorda que o ENEM é um instrumento de 

acesso ao SISU, um mecanismo de democratização do acesso às políticas públicas de 

educação e um requisito para contratar o benefício do FIES. 

Oitenta por cento discordam que o ENEM seja apenas uma forma de 

responsabilizar professores e estudantes pelos baixos índices de desempenhos já 

indicados em pesquisa, como as de Buzen e Mendonça (2006), ou do discurso oficial de 

que jovens de periferia não precisam estudar, porque discordam que o ENEM seja apenas 

uma avaliação que não contribuirá com a formação dos estudantes de escolas públicas 

que querem apenas trabalhar. 

Em relação a língua, os resultados são mostrados no quadro 6, a seguir: 

 

Quadro 6 - Percepções dos sujeitos da pesquisa sobre Língua 

 

 A) um 

conjunto de 

regras que nos 

orienta a falar 

e a escrever 

certo, ou seja, 

um conjunto 

de sinais 

(palavras) e 

de leis 

combinatórias 

por meio do 

qual as 

pessoas se 

comunicam. 

(CEREJA, 

2009, p. 15). 

 

 

 

 

B) um 

conjunto de 

práticas 

sociais 

situadas, 

cujo 

objetivo é 

avaliar a 

habilidade 

dos 

estudantes 

de refletir 

sobre o 

contexto no 

qual estão 

inseridos. 

 

C) um 

processo 

dinâmico e 

atividade 

social 

realizados em 

um contexto 

real de uso, 

conforme os 

objetivos 

comunicativos 

dos usuários, 

logo em 

constante 

transformação 

de acordo com 

a situação real 

de 

comunicação. 

D) um todo 

em si mesmo 

e um 

princípio de 

classificação. 

Ela é sistema 

de formas 

cuja 

identidade se 

refere a uma 

norma, é 

sistema 

social, 

essencial e 

produto que o 

indivíduo 

registra 

passivamente. 

 

E) um 

“sistema de 

representação 

constituído 

por palavras e 

por regras que 

se combinam 

em unidades 

portadoras de 

sentido, 

comum a 

todos os 

membros de 

uma 

determinada 

sociedade.” 

(TERRA; 

NICOLA, 

2002, p. 10) 
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 I DISCORDO 

TOTALMENTE 

- 1 1 3 2 

II DISCORDO 

PARCIALMENTE 

- 2 1 - 2 

III CONCORDO 

PARCIALMENTE 

4 5 3 4 3 

IV CONCORDO 

TOTALMENTE 

6 2 5 3 3 

Fonte: A própria autora, a partir das respostas dos sujeitos da pesquisa ao questionário. 

 

A concepção de língua dos sujeitos de pesquisa ainda é bastante tradicional, 

porque a maioria concorda que a língua seja um conjunto de regras que nos orienta a falar 

e escrever corretamente, ou um conjunto de regras que devem ser obedecidas, ou um 

sistema de representação constituído por palavras e regras combinadas em unidades 

geradoras de sentidos comuns aos seus usuários.  

Com base nesses dados, é possível afirmar que os estudantes não percebem que 

a língua representa um fator de identidade cultural, meio para garantir a interação social, 

e assim, “é um ato humano, social, político, histórico e ideológico que tem consequências 

e repercussões na vida de todas as pessoas, logo, não pode ser vista apenas com uma 

questão de certo ou errado”, segundo Antunes (2007, p. 21). 

Koch (2006, p. 4) defende fortemente que “a língua não existe fora dos sujeitos 

sociais que a falam e fora dos eventos discursivos nos quais eles intervêm e nos quais 

mobilizam seus saberes quer de ordem linguística, quer de ordem sociocognitiva, ou seja, 

seus modelos de mundo”. 

É relevante os professores considerarem os sujeitos sociais para quem ensinam, 

elaborando eventos discursivos nos quais os estudantes possam empregar os diferentes 

conhecimentos linguísticos, ou seja, é fundamental valorizar e contextualizar as várias 

formas de usar a língua portuguesa. Principalmente, porque, como diz Antunes (2007), é 

por meio da língua que nos sentimos pertencentes a um espaço, uma vez que ela mobiliza 

crenças e valores, exclui ou reafirma preconceitos. Consequente, falar, escutar e ler 

colabora para confirmar a condição de sujeito histórico ligado a um tempo e a um espaço. 

Em relação ao Ensino de Língua Portuguesa, os resultados são mostrados no 

quadro 7, a seguir: 
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Quadro 7 – Percepções dos sujeitos da pesquisa sobre Ensino de Língua Portuguesa 

 

 A) um 

instrumento 

de 

comunicação 

e de interação 

social que 

envolve 

interlocutores, 

seus 

propósitos e o 

contexto 

discursivo, 

visando à 

formação para 

o exercício 

pleno da 

cidadania. 

 

B) herança da 

colonização 

portuguesa, 

que foi 

enriquecida 

com 

elementos de 

línguas 

africanas e 

indígenas, e 

atualmente é 

uma 

disciplina que 

cumpre a 

função social 

de formar 

leitores e 

produtores de 

textos 

competentes 

nos diferentes 

contextos 

sociais. 

C) 

modalidade 

de língua 

padrão 

escrita, pois 

ela é 

homogênea e 

isenta de 

aspectos 

geográficos 

comuns na 

realidade 

linguística e 

cultural. 

D) uma 

disciplina na 

qual o texto 

e a leitura 

estão no 

centro das 

aulas, 

visando 

ensinar o uso 

adequado da 

língua. 

 

E) uma 

matéria que 

valoriza o 

ensino de 

gramática 

normativa, 

preparando os 

estudantes de 

acordo com 

os 

vestibulares e 

os concursos. 

 

 I DISCORDO 

TOTALMENTE 

2 1 1 1 - 

II DISCORDO 

PARCIALMENTE 

- 2 3 - - 

III CONCORDO 

PARCIALMENTE 

5 - 4 3 2 

IV CONCORDO 

TOTALMENTE 

3 7 2 6 8 

Fonte: A própria autora a partir das respostas dos sujeitos da pesquisa ao questionário. 

 

Os sujeitos da pesquisa percebem a língua portuguesa como uma disciplina que 

deve valorizar o ensino de gramática normativa, preparando os estudantes para 

vestibulares e concursos e ensinando-lhes a escrever corretamente, como pode-se 

observar no quadro 7, alternativa  c para a qual apenas um afirmou discordar totalmente, 

ou seja, 9 concordam a visão do senso comum de que a “modalidade de língua padrão 

escrita, pois ela é homogênea e isenta de aspectos geográficos comuns na realidade 

linguística e cultural”, é mais importante do que outras. Isso demonstra o forte 

pragmatismo presente no ensino, que precisa ser útil ou ter alguma finalidade. 

Em relação a Leitura, os resultados são mostrados no quadro 8, a seguir: 

Quadro 8 – Percepções dos sujeitos da pesquisa sobre Leitura 
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 A)construção de 

sentidos ou  

produto cultural 

que depende de 

suas vivências ou 

experiências 

sociais e 

individuais de 

cada leitor  e não 

depende das 

contribuições de 

outras pessoas 

com as quais há 

interação 

 

B) 
construção de 

sentidos 

relacionados aos 

aspectos sociais e 

históricos que 

conduzem  a 

reflexões sobre a 

realidade vivida e 

prática social 

necessária para o 

convívio social 

C) processo que 

requer mais do que 

conhecimentos 

gramaticais, mas 

também 

conhecimentos de 

mundo, 

conhecimentos 

relativos as 

normas de 

textualização e 

conhecimentos 

das normas sociais 

de uso da língua. 

D) processo 

elaborado por 

meio das 

interações sociais 

e históricas dos 

estudantes 

(convivência das 

pessoas com 

materiais de 

leitura). 

E) atividade 

realizada somente, 

na escola para se 

fazer os exercícios 

que valem nota, e 

do mesmo jeito 

que você lê um 

gibi, você lê a 

prova de Química 

 I  DISCORDO  

TOTALMENTE 

1 - 1 1 6 

II DISCORDO 

PARCIALMENTE 
1 2 - 2 2 

III CONCORDO 

PARCIALMENTE 
5 4 2 5 1 

IV CONCORDO 

TOTALMENTE 
3 4 7 2 1 

Fonte: A própria autora a partir das respostas dos sujeitos da pesquisa ao questionário. 

 

Em relação à categoria leitura, com base nos dados do quadro 9 pode-se inferir 

que os estudantes são bastante críticos, pois percebem as nuances presentes na leitura dos 

textos em geral, bem como percebem que leitura é mais do que decodificação, ou seja, a 

concebem como processo de construção de sentidos que relaciona aspectos histórico-

sociais, isto é, conhecimento de mundo, conhecimento das normas de textualização e 

conhecimento das normas sociais de uso da língua. Portanto, leitura pressupõe interação 

entre os interlocutores. 

Para Koch (2006, p. 30), independentemente da situação comunicativa, o sentido 

do texto não está apenas na estrutura do texto, mas depende em parte dos “conhecimentos 

textuais, situacionais e enciclopédicos” anteriores do leitor com os quais vai completando 

as lacunas deixadas pelo autor do texto. 

Essa primeira etapa teve por objetivo levantar um diagnóstico acerca de como 

os estudantes entendem o planejamento escolar e as atividades desenvolvidas em sala de 

aula. Os sujeitos da pesquisa percebem que as atividades com linguagem exigem mais do 

que conhecimentos metalinguísticos, aquelas necessitam de conhecimentos de mundo 

(conhecimento dado), e também, conhecimentos sobre a organização do texto que levará 

à unidade de sentido. Desse modo, “pode-se dizer que praticar ato de compreensão é 

tornar-se parte integrante do enunciado, do texto (...), da dialogicidade entre eles na qual 

participa um novo parceiro” (BAKHTIN, 1997, p. 196), isto é, a capacidade de 
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articularem conhecimentos partilhados ou de trazer à tona novos conhecimentos que 

podem ser partilhados. 

Na próxima seção, os dados sobre o instrumento 2 – itens sobre leitura do ENEM 

2016 – serão apresentados e analisados, por meio de intersecções entre as respostas 

atribuídas pelos estudantes colaboradores e as competências e as habilidades propostas 

pela Matriz de Referência do ENEM. 

 

4.3 Visão dos estudantes sobre alguns itens sobre leitura da avaliação de LCT do 

ENEM 2016: Instrumento 2 

 

Nesta seção, apresenta-se a análise qualitativa a partir de uma leitura crítica das 

respostas dos sujeitos da pesquisa aos itens sobre leitura da prova de Linguagens, Códigos 

e suas Tecnologias do ENEM (2016), partindo dos pressupostos teóricos do aparato 

funcionalista e da Matriz de Referência do ENEM. 

Pode-se observar que os itens tomam a linguagem a partir dos aspectos social e 

interativo. Assim orienta-se pela teoria da enunciação bakhtiniana, desse modo pressupõe 

que o candidato seja capaz de interpretar textos conforme os diferentes gêneros 

discursivos. Aspecto que, também, está presente no Currículo Referência da Seduc, que 

é organizado de acordo com diversos gêneros textuais, com o intuito de desenvolver 

habilidades de uso da linguagem, segundo situações comunicativas, todavia isso não se 

materializa porque a ênfase maior das orientações do CR ocorre em relação aos elementos 

gramaticais, conforme pode ser observado no (Anexo F). 

O gráfico, a seguir representa os resultados das respostas dos sujeitos da pesquisa 

em relação a alguns itens do Enem 2016. 

Gráfico 3 – Respostas dos estudantes aos itens da prova LCT 

 

Fonte: A própria autora, a partir das respostas dos sujeitos da pesquisa aos itens do Enem 2016. 
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Como pode-se verificar no gráfico 3, a variação de acertos dos itens, comprova 

a heterogeneidade escolar presente nas salas de aula, fator que dificulta ainda mais o 

trabalho do professor em desenvolver habilidades e competências básicas fundamentais 

para o exercício da leitura e da cidadania entre todos os estudantes, cumprindo assim o 

que prevê a legislação. Essa diversidade é natural e é a partir dela que a escola deve extrair 

subsídios para o trabalho com os conhecimentos em sala de aula. 

Segundo Miguel (2015), os itens que compõem o banco de questões do ENEM 

são testados de modo sigiloso por estudantes de 1º e 2º anos, são classificados conforme 

o grau de dificuldade e, ao organizar a avaliação de linguagem, escolhem 45 itens, sendo 

25% fáceis, 50% médios e 25% difíceis.  

De acordo com Bunzen e Mendonça (2006), para os elaboradores dos itens do 

ENEM, a leitura vai além da simples localização de informações na superfície textual, é 

sinônimo de compreensão, que exige do candidato domínio de léxico, de relações 

gramaticais e semânticas entre palavras e a integração das ideias e conceitos por meio de 

inferências, ou seja, ao ler, o candidato deve, além de dominar a metalinguagem, ser capaz 

de articular os aspectos linguísticos com extralinguísticos. 

Em avaliações em larga escala, os estudantes são avaliados em relação ao que 

devem saber, conforme expectativas de aprendizagem do órgão avaliador, assim 

desconsideram as dimensões sociais das práticas de leitura, ou seja, que os sentidos dos 

textos são produzidos conforme os objetivos predeterminados pelo leitor, pois, segundo 

Kleiman (2001, p. 10), “a compreensão de um texto escrito envolve a compreensão de 

frases e sentenças; de argumentos, de provas formais e informais de objetivos, de 

intenções”, isso significa que os elementos linguísticos estão a favor de um propósito 

comunicativo, contextualizado de linguagem. 

O gráfico 3 – Resposta dos estudantes aos itens da prova LCT permite inferir 

que os sujeitos da pesquisa apresentam poucas habilidades de leitura para compreender 

argumentos, objetivos ou intenções implícitas nos textos. 

Uma possível explicação para o baixo desempenho dos sujeitos da pesquisa em 

relação à resolução dos itens do ENEM 2016 é justificado com base na proposta de 

Kleimam (2000, p. 10) , segundo a qual a leitura é uma “prática social que remete a outros 

textos e outras leituras”. Ou seja, ao ler um texto, emprega-se sistema de valores, crenças 

e atitudes que refletem o grupo social no qual se foi criado. Assim, a construção de sentido 

por parte dos leitores envolve relações de intertextualidade – diálogo com outros textos 
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– e interdiscursividade – correlação com discursos que circulam socialmente, processos 

fundamentais para a compreensão leitora. Portanto, os sujeitos da pesquisa apenas 

colocaram em evidência suas crenças e valores, retomando os textos com os quais tiveram 

convívio durante o seu processo de formação na educação básica. 

Empregam-se os critérios satisfatório ou insatisfatório, partindo do pressuposto 

de que a “língua não pode ser vista apenas como uma questão de certo ou errado”, 

segundo Antunes (2207), todavia o ENEM emprega questões objetivas com respostas 

fechadas, portanto não possibilita ao candidato autonomia nas respostas, ou seja, apenas 

uma é aceitável de acordo com o texto-base e o enunciado do item.  

Todavia, é notável que o ENEM não se refere a determinados usos como “certos” 

ou “errados” segundo a “norma culta, mas os itens direcionam o candidato a diversas 

situações comunicativas nas quais a linguagem é empregada, enfatizando a expressão, a 

Comunicação, a clareza, a coerência, a análise do desenvolvimento histórico, social, 

econômico, tecnológico e cultural e suas implicações na produção do conhecimento etc.”; 

conforme Silva e Galvão (2011, p. 81). 

Na seção a seguir, apresentam-se os itens do Enem 2016 nos quais houve maior 

número de “acerto”, considerando o gabarito oficial das respostas, e a classificação do 

grau de dificuldade dos itens em fáceis, medianos ou difíceis, segundo os grupos de 

controle do Inep que os testaram antes de empregá-los como itens do exame oficial, 

conforme Miguel (2015). 

 

4.3.1 Itens do Enem 2016 em que houve respostas satisfatórias 104 e 120 

 

Esses itens foram os itens que os sujeitos da pesquisa mais acertaram. O item 

104 foi considerado fácil pelo Inep, pois exigia apenas a compreensão da ideia central do 

fragmento de uma resenha do filme Menina de ouro (2005)28, dirigido por Clint 

Eastwood”, que se refere à compreensão da linguagem corporal como relevante para a 

vida social e formação de identidade e a habilidade de perceber a importância da atividade 

corporal para a integração social.  

O gênero textual não é citado no enunciado do item, mas trata-se de uma resenha 

crítica de filme, o objetivo do item é discutir as práticas corporais e a identidade de gênero, 

questionando o lugar na mulher nos esportes, houve um número considerável de acertos.  

                                            
28 www.spdm.org.br/media/k2/items/cache/da5507c9bb8a5. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR824BR824&q=million+dollar+baby+clint+eastwood&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCm0MDJX4gAxk8ozzLTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWpdzMnJzM_DyFlPycnMQihaTEpEqF5JzMvBKF1MTikvL8_BQAhPBf4VQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiH9PKKiIXkAhUBGDQIHRrCAnkQmxMoATAgegQICxAL
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR824BR824&q=million+dollar+baby+clint+eastwood&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCm0MDJX4gAxk8ozzLTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWpdzMnJzM_DyFlPycnMQihaTEpEqF5JzMvBKF1MTikvL8_BQAhPBf4VQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiH9PKKiIXkAhUBGDQIHRrCAnkQmxMoATAgegQICxAL
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Já o item 120, também avaliado com o nível de complexidade fácil, confronta 

opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas, 

a partir da habilidade da inferência sobre os objetivos do autor e quem é o leitor, 

observando os procedimentos argumentativos utilizados. Desse modo, solicita a 

identificação do objetivo principal do fragmento de texto que tratava da importância de 

ser saudável e honesto ao se candidatar para doador de sangue. O quadro 4.4, a seguir, 

mostra os itens: 104 e 120. 

Quadro 4.4 Itens 104 e 120, ENEM, 2016 caderno de provas branco 

 

 

 

 

 
 Disponível em: https://bit.ly/2MwIPa1. Acesso em: 15 ago. 2019. 

 



98 
 

 

Esses itens foram os que demonstraram maior número de acerto, possivelmente 

por tratarem de texto dissertativo argumentativo, tipologia bastante valorizada no 

contexto da escola campo, onde há aulas e avaliações discursivas bimestralmente. 

Na seção a seguir serão apresentadas reflexões sobre itens nos quais a quantidade 

de acertos e erros foram iguais, sempre ressaltando que esses aspectos são relativos a 

questões objetivas, nas quais os sujeitos da pesquisa não podiam sugerir outras respostas, 

senão as que estavam sugeridas no item. 

 

4.3.2 Itens nos quais houve empate entre quantidade de respostas satisfatórias e não 

satisfatórias 96, 111 e 127 

 

Esses foram os itens em que os sujeitos da pesquisa apresentaram a mesma 

quantidade de respostas satisfatórias e não satisfatórias segundo gabarito oficial do Inep. 

Os resultados das respostas a esses três itens podem explicar um pouco os baixos 

índices de desempenho dos estudantes da escola campo de pesquisa, pois o item 111 é 

considerado fácil, enquanto os itens 96 e 127 são considerados de nível médio de 

complexidade. Dessa forma, se fosse aplicada, a TRI indicaria uma incoerência 

pedagógica, porque não há explicação lógica para o candidato acertar duas questões 

médias e uma fácil, o sistema interpreta como “chute”. 

Em relação à competência, os itens 96 e 111 avaliam a capacidade do candidato 

“Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas 

manifestações específicas”. O item 96 verifica a habilidade do candidato de “Analisar a 

função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução.  

O item 127 é classificado com nível médio de dificuldade e é o mais próximo 

das questões realizadas em sala de aula, seja no caderno Aprender +, seja na ADA, pois 

apresenta dois textos e solicita que o candidato localize o ponto de vista de ambos. 

Em relação à competência, o item 127 avalia a capacidade de o candidato de 

“confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações 

específicas” e a habilidade de “Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos 

e recursos linguísticos”, logo, entender um texto não é simplesmente reconhecer 

elementos gramaticais, pois, segundo Antunes (2007, p. 41), as “regras específicas da 

gramática são importantes, mas não são suficientes para o indivíduo comunicar-se de 

forma eficaz”. 

O quadro, a seguir, traz os itens 96 e 111 do Enem 2016. 
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Quadro 4.5 Itens 96 e 111, ENEM, 2016 caderno de provas branco 

 

 
 

 

 

 
 

Disponível em: https://bit.ly/2MwIPa1. Acesso em: 15 ago. 2019. 

 

 

O quadro, a seguir, traz o item 127 do Enem 2016. 
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Quadro 4.6 Itens 127, ENEM, 2016 caderno de provas branco 

 

 
 

Disponível em: https://bit.ly/2MwIPa1. Acesso em: 15 ago. 2019. 

 

 

Esses itens foram os que demonstraram empate entre quantidades de acertos e 

erros, provavelmente por tratarem de textos expositivos e próprios em veículos de 

comunicação que não são comuns no contexto social cotidiano dos estudantes. Eles não 

acessam frequentemente jornais ou sites com esse tipo de texto, a maioria dos materiais 

de leitura se resume aos livros didáticos das várias disciplinas.  

A próxima seção traz reflexões sobre os itens 97 e 99 do Enem 2016 nos quais 

houve mais respostas insatisfatórias, segundo o gabarito do Inep.  

4.3.3 Itens nos quais houve mais respostas insatisfatórias 97 e 99 
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De acordo com Koch e Elias (2015), várias leituras são possíveis, conforme 

pistas deixadas pelo autor, porém, nem todas são válidas ou aceitáveis, deve-se considerar 

a coerência interna e externa do texto. Desse modo, os itens 97 e 99 serão analisados, 

considerando que houve mais respostas insatisfatórias do que satisfatórias segundo dados 

apresentados pelos sujeitos da pesquisa. 

No item 97, os sujeitos da pesquisa deveriam perceber que este referia-se à 

variação linguística ou processo de formação de palavras, e que nesse caso houve um tabu 

linguístico, pois o termo “caga-lume” não era adequado para se usar nos poemas do século 

XVII, como afirma Ferreira (2001), autor do texto-base do item. Assim, é uma questão 

com viés funcionalista, porque o contexto social delimita os usos da linguagem. 

Em relação ao item 99, que traz uma crônica reflexiva comparando as 

transformações da sociedade em relação ao passado e ao presente, pode-se inferir que os 

sujeitos da pesquisa não perceberam o viés argumentativo presente no texto narrativo, 

pois esperava-se que relacionassem a repetição de uma oração, “você pode não acreditar, 

mas houve um temo em que...” com estratégia de argumentação. 

Os estudantes não conseguiram localizar de forma adequada as pistas deixadas 

pelos autores dos textos dos itens, como o hábito de substituir palavras consideradas 

inadequadas por outras mais brandas, como ocorreu no item 97, e no do texto do item 99, 

é muito usual a repetição visando convencer o interlocutor; também não relacionaram os 

conteúdos deles à coerência interna e aos conhecimentos anteriores coerência externa.  

 O item 97 é considerado fácil, já o 99 é difícil. O primeiro avalia a competência 

“Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação 

e integradora da organização do mundo e da própria identidade”, isto é, a língua como 

elemento consolidador de identidade brasileira faz uma reflexão diacrônica sobre o 

processo de formação de palavras, mostrando a relação entre a morfologia e o uso. 

Segundo o CR, esse conteúdo é ministrado na primeira série do Ensino Médio, 

porém, apenas pelo aspecto estruturalista, no qual se nomeiam os processos de formação 

de palavras, mas não busca uma reflexão sobre os usos e os tabus linguísticos, construídos 

por simples preconceito em relação a algumas categorias. 

Os usos corriqueiros da linguagem podem auxiliar na elaboração de inferências 

em relação às ideias presentes nos textos e no conhecimento de mundo como: “a 

definição, a explicação através de exemplo, sinonímia ou substituição, paralelismo 

através da comparação, conotação mediante efeito cumulativo e classificação”, segundo 

Kleiman (2000, p. 75). 
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Quadro 4.6. Itens 97 e 99, ENEM, 2016 caderno de provas branco 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://bit.ly/2MwIPa1. Acesso em: 15 ago. 2019. 

 

Esses itens foram aqueles nos quais os sujeitos da pesquisa demonstraram mais 

respostas insatisfatórias, isso pode ter ocorrido devido à falta de autonomia na produção 

de sentidos, ou falta a esses estudantes a interação com o texto elaborado a partir de uma 

“análise crítica dos elementos da língua que o autor utiliza”, segundo Kleiman (2000, p. 

61). 

A seção seguinte traz reflexões sobre os itens 108 e 134 do Enem 2016 nos quais 

houve somente respostas insatisfatórias, segundo o gabarito do Inep.  

 

https://bit.ly/2MwIPa1
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4.3.4 Itens em que houve somente respostas insatisfatórias 108 e 134 

 

O item 108 é considerado fácil, já o 134 é difícil. O primeiro avalia a capacidade 

do candidato de “confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e 

suas manifestações específicas”. O item traz um fragmento de livro que avalia outra obra, 

descrevendo-a e analisando-a, pode-se inferir que o texto é uma resenha, porém, esse 

dado não consta no enunciado do item, fato que pode ter prejudicado os candidatos. Em 

relação à habilidade proposta pela Matriz do ENEM, espera-se que o candidato possa 

“Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público-alvo, 

pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados”. 

O item 134 é um fragmento de reportagem da revista Veja, como consta na 

avaliação. E, embora a definição do gênero não esteja explícita no enunciado do item, 

espera-se que o candidato empregue a competência 7 e apresente a habilidade de 

“reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação e 

informação”. 

A ausência de êxito dos sujeitos da pesquisa, nos itens 108 e 134, pode se 

justificar devido à carência de conhecimentos prévios dos leitores sobre os assuntos dos 

textos, que são fundamentais para a elaboração de hipótese de leitura dos sujeitos da 

pesquisa, pois “quanto mais o leitor sabe sobre o assunto, mais seguras serão suas 

predições”, de acordo com Kleiman (2000, p. 56). 

Esses dois tipos de itens são bastante comuns na Avaliação Diagnóstica 

Amostral (ADA) da Seduc, ou seja, apresentar um fragmento de texto e solicitar a função 

social ou a tese do texto, assuntos que também estão previstos no CR em todas as séries 

do Ensino Médio. 

A próxima seção traz reflexões sobre os itens 108 e 134 do Enem 2016 nos quais 

houve mais respostas insatisfatórias, segundo o gabarito do Inep.  
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Quadro 4.6 Itens 108 e 134, ENEM, 2016 caderno de provas branco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em: https://bit.ly/2MwIPa1. Acesso em: 15 ago. 2019. 

 

 

Esses dados reforçam a ideia de que o uso de atividades mecanicistas não são 

suficientes para a formação leitora dos concluintes do Ensino Médio. É fundamental o 

desenvolvimento contínuo da competência leitora, empregando uma variedade de gêneros 

textuais em seus suportes originais, conforme o contexto real de uso. Desse modo, é 

fundamental refletir se a nota/o resultado do estudante em avaliações em larga escala 

realmente corresponde ao que ele sabe, pois, em alguns casos, se a realidade (cultural, 

estilo de compreensão, resposta e ritmo de aprendizagem) fosse observada, 

provavelmente os resultados dos testes de leitura seriam diferentes, conforme Suassuna 

(2012). Sendo assim, as atividades realizadas oralmente e por escrito durante as aulas de 

https://bit.ly/2MwIPa1
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intervenção demonstram que os sujeitos da pesquisa possuem um nível mais amplo de 

compreensão leitora do que o apresentado no gráfico 6 relativo aos itens do ENEM 2016. 

A próxima seção traz reflexões, observando os fatores de textualidade e as 

metafunções (ideacional, interpessoal e textual) propostas por Halliday (2004) nas 

respostas dos estudantes sujeitos da pesquisa, as questões da Sequência Didática 

funcionalista (SDF), nas quais empregaram conhecimentos desenvolvidos durante os 

anos anteriores de escolaridade, e também durante as atividades orais e escritas. 

 

4.4 Intervenção pedagógica para a ampliação da capacidade leitora dos estudantes, 

a partir de Sequências Didáticas Funcionalistas 

 

A sociedade em geral espera que a escola desenvolva competências e habilidades 

fundamentais para que os jovens concluintes da Educação Básica sejam capazes de 

exercer plenamente a cidadania, ingressando no mercado de trabalho ou prosseguindo nos 

estudos. Desse modo, acredita-se que seja primordial a ampliação da competência leitora 

desses jovens, pois é por meio da leitura eficiente que os indivíduos acessam os vários 

tipos de conhecimentos elaborados socialmente. Para isso, emprega-se a SDF, pois 

acredita-se que a língua(gem) é mais do que um instrumento de comunicação, é um 

sistema de categorias que possibilitam aos indivíduos estruturar o mundo dando-lhe 

sentido. 

Ao propor uma reflexão sobre o ensino de leitura na Educação Básica, considera-

se que a produção ou a compreensão de um texto depende de outros fatores além dos 

linguísticos, como: 

A) Elementos fundamentais do processo de interação: autor/emissor x 

texto/assunto x leitor/receptor, no qual texto é processo e não produto final; 

B) Conhecimentos linguísticos (cotextualidade – relações internas ou 

gramaticais-discursivas no texto) e aspectos contextuais (relações sócio-

históricas, pragmáticas, ideológicas, em geral); 

C) Critérios de textualidade: conhecimentos linguísticos – coesão/coerência e 

conhecimentos de mundo; aceitabilidade, informatividade, situacionalidade, 

intertextualidade e intencionalidade, de acordo com Marcuschi (2008). 

A coesão textual ocorre devido à estruturação sequencial do texto por meio de 

conectivos ou retomadas referenciais, e vai além de critérios sintáticos, é um modo de 

produzir sentido e conhecimento, como se pode ver no trecho  
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“A evolução da sociedade, pois com o tempo a forma de ver e fazer as coisas 

foram mudando.” Resposta da Esmeralda à questão - Com base nas posições 

que você identificou, quais acontecimentos históricos mudaram essas 

relações? Comente.” 

  

Para Koch 1998, a coerência refere-se aos elementos subentendidos no texto que 

possibilitam aos leitores elaborar os sentidos esperados. Consequentemente, coerência 

pressupõe relação de sentido entre enunciados de modo amplo e não limitado, 

possibilitando a continuidade de sentido no texto, podendo se manifestar de maneiras 

variadas. 

Mediante o exposto, a coerência nem sempre se encontra explícita no texto, mas 

permite que o leitor, partindo de pistas presentes no texto, construa sentidos empregando 

possibilidades interpretativas. Consequentemente, texto coerente é aquele no qual há 

continuidade de sentidos entre conhecimentos dados no texto ou em outros discursos e os 

novos elaborados pelo leitor. Dessa maneira, tanto a coerência quanto a leitura são 

produtos elaborados pelos interlocutores ao relacionarem vários “fatores de ordem 

cognitiva, situacional, sociocultural e interacional”, segundo afirma Koch (1998, p. 41). 

Em vista disso, a leitura é produzida a partir de elementos encontrados na 

superfície textual, que servem como pistas para direcionar o leitor na produção de 

sentidos que utilizam informações presentes no texto e outros conhecimentos já 

elaborados socioculturalmente, nesse processo dialógico responsivo. 

As respostas dos sujeitos da pesquisa às questões da Sequência Didática 

Funcionalista (SDF) são coesas em: 

 

“A clareza, porque o autor apresenta sua tese sem mostrar sua opinião, porém 

ainda assim, fica claro o ponto de vista do autor, mas com argumentos e teses 

bem posicionadas. Resposta de Esmeralda à questão - A linguagem preocupa-

se com a expressividade e a emotividade, ou é clara, objetiva e tende à 

impessoalidade? Comente. (Produto Educacional, p. 17)” 

 

Porque empregam de forma adequada os conectivos necessários para produzir 

os sentidos esperados, conforme a maioria dos enunciados das questões. Todavia, há 

algumas incoerências em relação ao que foi solicitado nos enunciados das questões e as 

respostas apresentadas como na questão, que solicita aos colaboradores a identificação do 

tipo de linguagem (conotativa ou denotativa) empregada na crônica.  
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“O narrador faz uso da linguagem denotativa porque ele está bem objetivo ao 

expor o diferencial da sua época.”  Resposta da Faisca/Fumaça à questão - 

Ocorre linguagem figurada sempre que uma palavra, desviada de sentido 

convencional, adquire um novo sentido. O narrador da crônica faz uso da 

linguagem conotativa (subjetiva) ou denotativa (objetiva) para expor suas 

ideias? Explique. (Produto Educacional, p. 8)” 

 

Nesse caso, parece que os estudantes não compreenderam a metalinguagem, 

pois, do ponto de vista do conteúdo, a resposta está inadequada, porém, do ponto de vista 

da forma, está adequada, pois empregam o conetivo explicativo, relacionando a 

informação dada com a nova, mantendo a progressão temática e referencial do texto. 

Nessa situação, fica implícita a dificuldade dos estudantes de relacionarem 

teoria/conceitos à prática da compreensão do uso de determinada estratégia comunicativa 

na produção de sentidos, demonstrando o resquício do ensino de Língua Portuguesa 

centrado na reprodução de conceitos descontextualizados, ignorando os usos reais da 

linguagem. 

O princípio da intencionalidade refere-se a estratégias empregadas pelo autor 

para atingir determinados objetivos comunicativos e despertar o interesse do interlocutor. 

Assim, pressupõe que nenhum texto é neutro, pois todo autor possui um objetivo ao se 

dirigir ao leitor, que lê com algum objetivo preestabelecido. Consequentemente, a 

intencionalidade pressupõe argumentatividade, uma vez que não há neutralidade 

discursiva nos textos, ou seja, quem produz um texto sempre tem algum objetivo. 

A resposta da estudante Esmeralda demonstra a intenção de convencer seu 

interlocutor a respeito do posicionamento dela sobre o tema da questão. 

 

“O texto é de fácil compreensão e ainda sim científico e pode ser direcionado 

para pessoas especializadas que trabalham ou ao menos se interessam na área.” 

Resposta da estudante Esmeralda à questão – Em sua opinião, o tratamento 

dado ao assunto do texto lido é muito específico, ou seja, direcionado 

exclusivamente para leitores especializados – cientistas ou é relativamente 

simples, visando informar os leitores em geral. Comente sua resposta. (Produto 

Educacional, p. 16)” 

 

De acordo com Marcuschi (2008), intencionalidade diz respeito ao que os 

produtores do texto pretendem, já aceitabilidade abrange o modo como o leitor reage a 

intenções pretendidas. E determinar a intencionalidade é complexo, porque não se sabe 

explicitamente o que observar, já que ela pode partir do autor ou do leitor, pois ambos 

possuem propósitos comunicativos.  
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Além disso, há uma estreita relação entre aceitabilidade e intencionalidade, essa 

refere-se à intenção do autor/emissor do texto e aquela remete à aceitação do texto pelo 

leitor/receptor. As respostas às questões da SDF dos estudantes podem ser consideradas 

novos textos, que interpretam o texto em estudo empregando conhecimentos prévios de 

mundo como em: 

 

“Você vale pelo que você possui, não pelo que você realmente é.” Resposta da 

estudante Lua à questão -  Trata-se de um texto expositivo-argumentativo, logo 

qual é a ideia principal, a tese defendida pelo autor? Comente. (Produto 

Educacional, p. 16)” 

 

E também, conhecimento enciclopédico para produzirem respostas 

compreensíveis e aceitáveis conforme o texto em estudo, em vista disso, trata-se de 

responsividade no sentido bakhtiniano, pois, segundo Bakhtin (1997, p. 163), ao receber 

e compreender um discurso, o ouvinte/leitor “adota uma atitude responsiva ativa, pois 

concorda ou discorda (total ou parcialmente)” dela durante todo o processo de interação, 

assim o ouvinte/leitor torna-se locutor/autor. 

A situacionalidade refere-se à relação entre o texto e a situação na qual se realiza, 

assim não colabora apenas para a interpretação do conteúdo, relacionando o material 

escrito ao seu contexto interpretativo, mas principalmente direciona sua própria produção. 

Segundo Marcuschi (2008, p. 129), “situacionalidade é uma forma particular de o texto 

se adequar tanto a seus contextos como a seus usuários”. 

Uma outra questão demonstra a dificuldade dos estudantes em articular 

aprendizagens a partir da leitura, habilidade que exige que empreguem os fatores de 

textualidade: intencionalidade, aceitabilidade e situacionalidade que solicita a localização 

do efeito de sentido pretendido pelo autor da crônica ao repetir a frase “Você pode não 

acreditar, mas houve um tempo que...”. 

 

Que sentido a conclusão da crônica, “Houve um tempo em que havia tempo”, 

apresenta? (Produto Educacional, p. 8)”. O autor deseja produzir um efeito de 

surpresa no leitor, porque é algo que mudou totalmente o contexto. (Resposta 

da estudante Fumaça) 

 

Nessa questão, deveriam perceber que se tratava de um argumento para 

convencer o leitor sobre as mudanças ocorridas na sociedade nos últimos anos. Porém, os 

estudantes não conseguiram relacionar a intenção do autor com a situação para elaborar 

uma resposta adequada. 
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As condições de situacionalidade afetam as relações entre o texto e a situação, 

isto é, o texto reproduz reflexos das situações reais, mediadas no texto, ou entre situação 

e texto, isto é, o contexto comunicativo interfere na produção/recepção do texto. Nesses 

casos, a situação refere-se ao contexto imediato de interação ou ao contexto mais 

abrangente, remetendo à situação sociopolítica-cultural na qual ocorre a interação 

linguística. Esses são elementos fundamentais para responder de forma adequada testes 

de leitura como o ENEM, que buscam verificar o nível de compreensão leitora dos 

concluintes da Educação Básica. 

 

Com base nas posições que você identificou, quais acontecimentos históricos 

mudaram essas relações? Comente. (Produto Educacional, p. 8)” 

“Um dos acontecimentos históricos que mudou foi a questão do namoro, que 

antes só podiam ter relações após o casamento, e as questões dos ladrões, que 

não eram muitos perigosos. (Resposta da estudante Esmeralda) 

 

As duas informações dadas pela estudante refletem o contexto onde ela vive, as 

relações sexuais na adolescência sem as devidas providências de saúde que levam, 

geralmente, à gravidez precoce e aos altos índices de criminalidade, comuns nos grandes 

centros urbanos do país. O que Koch (op. Cit.) chama de “condições de textualidade”, 

Halliday considera como fenômenos intrínsecos às metafunções, como por exemplo, a 

referência, no estabelecimento da coesão e da coerência textuais, típicas da metafunção 

textual. 

Em ambos os casos, relações texto/situação e situação/texto, pode-se perceber 

que os estudantes têm dificuldade em ativar e empregar conhecimentos anteriores para 

produzir sentidos nos textos lidos. De acordo com Marcuschi (2008, p. 131), “Um 

discurso remete a outro e tudo se dá como se o que se tem a dizer trouxesse pelo menos 

em parte o já dito”. Ou seja, não existem textos que não citam algum elemento de outro 

já produzido, porque os textos não são ilhas isoladas, assim como os indivíduos que os 

produzem. Desse modo, “a intertextualidade é mais do que um critério de textualidade, é 

um princípio constitutivo que trata o texto como uma comunhão de discursos e não como 

algo isolado”, segundo Marcuschi (2008, p. 132). 

Ao elaborar a questão: “Qual é a posição do autor da crônica em relação à 

construção da feminidade marcada pela imposição de limites às mulheres numa sociedade 

predominante patriarcal? R.: Ele critica a exclusão feminina das esferas públicas.” 

(Produto educacional p. 23). “Os homens achavam que mulher boa e dona de casa é 

aquela que fica em casa trabalhando cuidando dos filhos.” (Resposta da Fumaça) 
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Esperava-se que os estudantes a relacionassem com o item 104 do ENEM 2016, 

que trata sobre a construção da feminilidade, questionando a visão machista comum na 

sociedade brasileira. Eles relacionam a crítica do autor da crônica, Affonso Romano De 

Sant’Anna, aos conhecimentos de mundo deles, mas não citam o texto sobre o filme 

Menina de Ouro, cuja resenha foi lida em aulas anteriores, produto inicial. Isso demonstra 

que os estudantes não têm hábito de relacionar leituras realizadas, a fim de ampliar a 

compreensão dos textos lidos.  

Em relação ao princípio de informatividade, “um texto é coerente porque 

desenvolve algum tópico, ou seja, refere a conteúdo. Logo, é possível distinguir entre o 

que ele quer transmitir e o que é possível extrair dele, e o que não é pretendido” 

(MARCUSCHI, 2008 p. 132). Ela refere-se ao grau de expectativa ou ausência de 

conhecimentos a respeito do texto em estudo. 

A partir da maioria das respostas dos estudantes às questões da SDF, apresentam 

baixo nível de informatividade, evidenciando conhecimentos fragmentados sobre os 

textos e o distanciamento entre os textos que circulam socialmente e os fragmentos 

encontrados nos livros didáticos. 

Para Marcushi (2008), os critérios de textualidade não podem constituir regras 

estanques, mas são meios orientadores que direcionam a construção dos sentidos textuais, 

levando em consideração a organização linguística, os processos cognitivos, sociais em 

que o texto está inserido.  

A escola contemporânea precisa desenvolver habilidades de leitura adequadas 

ao contexto sociocultural atual, tornando a aprendizagem dos estudantes relevante. Desse 

modo, na elaboração do produto educacional, proponho para os educadores algumas 

sugestões de estratégias metodológicas, visando contribuir para a ampliação da 

competência leitora dos estudantes, uma vez que a leitura é um conhecimento 

fundamental tanto no interior da escola quanto, principalmente, fora dela. 

Na próxima seção dados sobre a crônica reflexiva Você pode não acreditar serão 

analisados considerando os critérios já citados. 
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4.4.1 Atividade lendo e analisando a crônica: Você pode não acreditar 

 

De acordo com Marcuschi, (2008, p. 164), “os gêneros são delimitados a partir 

de um dos critérios a seguir: forma estrutural; propósito comunicativo; conteúdo; meio 

de transmissão; papéis dos interlocutores e contexto situacional”. Desse modo, o gênero 

crônica é um texto no qual predomina a tipologia narrativa, com alguns elementos da 

tipologia descritiva, que visa contar fatos do cotidiano levando o leitor à reflexão. Os 

temas são livres, mas geralmente partem de algo que está sendo discutido nos meios de 

comunicação.  

O suporte de divulgação do gênero crônica inicialmente era apenas o jornal 

impresso, mas, com o advento da internet, há site que a divulga, e também coletâneas em 

livros. Por ser um texto “leve” e com temas variados, os interlocutores são variados, 

bastando ser alfabetizados e criativos, pois a arte de contar histórias sempre esteve 

presente entre os humanos. 

A primeira etapa da SDF visava à interação professor/texto/alunos, por meio das 

atividades linguísticas de leitura e de oralidade, com o intuito de prover a identificação 

dos componentes interpessoais, permitindo que os estudantes percebessem os aspectos 

sociodiscursivos nas dimensões ideológica, enunciativa e pragmática do texto. 

Na medida em que o foco do ensino passa a ser a língua em uso, os conteúdos 

desenvolvidos nessa primeira atividade assumem, conforme Zabala (1998), o 

desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, de relação interpessoal e de inserção 

social. Predominam, portanto, os conteúdos procedimentais por centrarem-se em ações 

como ler, comentar, inferir, acionando os componentes cognitivos para a realização das 

tarefas. 

Com o intuito de contribuir com o desenvolvimento de habilidades de leitura dos 

estudantes, realizaram-se algumas atividades com a crônica Você pode não acreditar, de 

Affonso R Sant’Anna, partindo do pressuposto de que a língua é manifestação de 

interação dos sujeitos socialmente situados. Desse modo, para orientar o 

destinatário/leitor, há alguns princípios que devem ser observados para se sair do cerrado 

fechado dos vários sentidos possíveis, mas nem todos adequados: 

a. Elementos contextuais extralinguísticos – conhecimento de mundo e 

metalinguístico – conhecimentos de convenções e estruturas linguísticas; 

b. Elementos contextuais que partem do específico ao mais geral (referências 

externas ao texto); 
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c. Relação entre elementos específicos (informação dada) e os elementos 

desconhecidos (informação nova);  

d. Exploração de elementos em dois momentos: apreciação inicial 

(reconhecimento do tema, gênero) e avaliação posterior (efeitos de sentido); 

e. Elaboração e comparação entre os elementos contextuais e os modos de 

apreciação e avaliação – a função social da interação verbal (MARCUSCHI, 

2008, p. 245). 

 

A figura, a seguir, demonstra que os sujeitos da pesquisa são socialmente 

situados e empregam a língua para interagir com autor/texto, produzindo sentidos. 

 

Gráfico 4 – Respostas dos estudantes às atividades sobre crônica  

 

 
Fonte: A própria autora, a partir das respostas dos sujeitos da pesquisa as questões da SDF. 

 

 

Empregam-se os termos adequado, parcialmente adequado e inadequado, 

pois, do ponto de vista linguístico, não existe erro na língua, pois qualquer falante nativo 

sabe diferenciar indutivamente “a gramaticalidade ou agramaticalidade de um enunciado, 

isto é, se um enunciado obedece ou não às regras de funcionamento da língua”, segundo 

Bagno (1999, p. 113).  

Ao conceber a língua como instrumento de interação sócio-historicamente 

situada, não se pode referir à expressão do outro empregando a dicotomia certo ou errado. 

Também pretende-se empregar outro modo de pensar o ensino de linguagem, no qual o 

foco são as tentativas de acerto, porque não é admissível mais pensar que “habitantes da 

zona rural ou das classes sociais mais baixas ‘falam tudo errado’”, de acordo com Bagno 

(1999, p. 105). 

Desse modo, propõe-se que as respostas dos sujeitos da pesquisa que atendem 

às expectativas propostas nos enunciados das questões sejam consideradas adequadas, 

porque eles foram capazes de inferir informações a partir do contexto empregando 
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conhecimentos linguísticos e conhecimentos sociodiscursivos, apresentando uma 

compreensão global do texto. Mas, comparando as respostas com a chave de correção, 

esperava-se que os estudantes argumentassem mais sobre o assunto em questão, pois, ao 

se propor o estudo do gênero crônica, pretendia-se desenvolver aspectos que ampliassem 

os conteúdos já estudados e que relacionassem conteúdos temáticos do texto com 

conhecimentos prévios (COLEMAR, 2002). 

As respostas parcialmente adequadas exigiam maior relação entre elementos 

textuais e extratextuais, porque solicitavam que os sujeitos da pesquisa comentassem suas 

respostas. Desse modo, os estudantes deveriam verificar a compreensão por meio de 

recapitulação, criando e testando inferências, pois essas questões exigiam que os 

colaboradores relacionassem informações da crônica com elementos metalinguísticos 

relativos à tipologia narrativa. 

Pode-se afirmar também que essas questões pretendiam desenvolver a análise, 

interpretação e aplicação de recursos expressivos da linguagem, relacionando texto com 

seu contexto, pois visava que os estudantes fossem capazes de relacionar o texto literário 

ao seu contexto de produção, reconhecendo a presença de valores sociais. 

As questões, cujas respostas foram consideradas inadequadas, foram aquelas que 

exigem maior domínio de conhecimentos enciclopédicos, pois a compreensão depende 

de esquemas cognitivos internalizados. Logo, a percepção é ativada e direcionada pelo 

sistema sociocultural internalizado, ou seja, “o sentido é um efeito do funcionamento da 

língua e não uma simples propriedade imanente ao item lexical como tal” 

(MARCUSCHI, 2008, p. 235). 

 

d. Ocorre linguagem figurada sempre que uma palavra, desviada de sentido 

convencional, adquire um novo sentido. O narrador da crônica faz uso da 

linguagem conotativa (subjetiva) ou denotativa (objetiva) para expor suas 

ideias? Explique. R.: Empregou-se a linguagem conotativa, mas ainda assim 

induz o leitor a refletir sobre comportamentos sociais. (Produto Educacional p. 

148, própria autora) 

 

Respostas dos sujeitos da pesquisa à questão anterior:  

 

“Subjetiva, como se não falasse as coisas claramente.” Mariazinha 

“Denotativa, pois ele tem o objetivo de mostrar como as condições sociais e 

pessoais mudaram com o tempo.” Maria Edite 

“Denotativa, pois ele tem o objetivo de mostrar como as condições sociais e 

pessoais mudaram com o tempo.” Esmeralda 

“Objetiva pois ele é bastante direto para explicar o passado. Fumaça 

(Fonte: A própria autora, a partir das respostas dos sujeitos da pesquisa as 

questões da SDF.) 
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Percebe-se que conhecimentos anteriores dos estudantes influenciam algumas 

respostas a partir de elementos do texto da SDF, pois as questões discursivas possibilitam 

várias inferências. Desse modo, é discutível a delimitação de uma chave de respostas 

corretas rígida. Assim, considerou-se a validade da capacidade de produção de sentidos 

dos estudantes ressaltando as habilidades de mobilização de suas próprias histórias de 

leitura para responder às questões apresentadas no ENEM. 

Deve-se considerar também que o intuito desta pesquisa não era diagnosticar 

respostas erradas, nem a ausência de compreensão dos textos ou das perguntas, pois há 

indícios de que estudantes compreenderam parcialmente todos os textos e as perguntas.  

De acordo como Kleiman (2000), uma atividade de leitura deve ampliar a 

capacidade de compreensão, não um texto em específico, porém, qualquer texto que 

configure um gênero e o nível de dificuldade. Desse modo, conhecer os elementos 

relacionados às estratégias textuais seria mais importante para definir se os estudantes são 

capazes de compreender ou não um texto. Assim, as respostas consideradas inadequadas 

referem-se a questões discursivas, e não aos elementos de textualidade. 

A próxima seção traz algumas reflexões sobre as respostas dos estudantes 

colaboradores sobre o artigo de divulgação científica (ADC) e como eles empregaram os 

fatores de textualidade e como as funções da linguagem de Halliday (2004) são percebidas 

no processo de produção de sentidos no texto. 

 

4.4.2 Atividade lendo e analisando texto de divulgação científica - Reflexões sobre o 

consumismo, Francisco Fernandes Ladeira 

 

O gênero artigo de opinião pertence à tipologia expositivo-argumentativa, que 

apresenta uma ideia principal ou tese, ou seja, elenca ponto de vista sobre um tema que 

visa comprovar ideias, hipóteses, empregando evidências, isto é, exemplos, comparações, 

resultados, dados de experiências, relações de causa e de efeito relacionadas ao tema 

retratado.  

O artigo de opinião, geralmente, refere-se a assuntos ligados a áreas científicas 

do conhecimento, empregando uma linguagem relativamente técnica, na qual se 

apresentam termos e conceitos científicos básicos. E não apresenta estrutura rígida, pois 

depende do tema e de outros elementos de produção como quem produz o texto, para 

quem, com que finalidade.  
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Como afirma Marcuschi (2008), os gêneros discursivos são delimitados a partir 

dos critérios de organização estrutural, propósito comunicativo, conteúdo comunicado, 

meio de transmissão, papéis dos interlocutores e contexto situacional. Ao propor a leitura 

do gênero textual artigo de opinião, esperava-se ampliar habilidades leitoras relativas à 

aprendizagem de disciplinas variadas, pois, geralmente, é o que se exige em situações 

reais de leitura no cotidiano fora dos muros da escola, onde é necessário atribuir sentidos 

a textos informativos ou argumentativos. Desse modo, é necessário perceber o ponto de 

vista, os argumentos e contra-argumentos apresentados no texto e relacioná-los às 

situações sociais vividas.  

Pensando que o artigo de opinião é um texto híbrido, quando traz sequências 

expositivas, salienta informações objetivas, previsões ainda podem ser elaboradas pelo 

leitor partindo do título, das ideias principais e do núcleo argumentativo que levarão os 

estudantes à compreensão global da informação nova do texto.  

Como pode-se observar na figura, a seguir, as respostas relativas ao artigo de 

divulgação científica oscilaram menos do que as respostas relativas à crônica. Na verdade, 

nesse gênero houve um número significativo de respostas adequadas. 

 

Gráfico 5 – Respostas dos Estudantes às Atividades sobre Artigo de Opinião 

 

 
Fonte: A própria autora, a partir das respostas dos sujeitos da pesquisa as questões da SDF. 

 

Para Solé (1998, p. 138), “encontrar a ideia principal do texto é a condição para 

estudantes aprenderem por meio de textos, realizando uma leitura crítica e autônoma”. 

Desse modo, ela sugere algumas estratégias como: omissão, eliminam-se dados 

secundários; substituição, reorganiza-se conceitos; e seleção, localizam-se dados 

explícitos que provavelmente os sujeitos da pesquisa acessaram para responder às 

questões. 
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Consideram-se como adequadas as respostas que condizem com o que foi 

solicitado pelo enunciado da questão, que estão de acordo com a previsão da chave de 

respostas elaborada por mim, e principalmente que empregaram de modo aceitável os 

fatores de textualidade: coesão, coerência, aceitabilidade, intencionalidade, 

informatividade, situacionalidade e intertextualidade, segundo Koch (1998), pois entre as 

respostas/textos há continuidade temática, tornando-as compreensíveis.  

 

1 a. Trata-se de um texto expositivo-argumentativo, logo qual é a ideia 

principal ou a tese defendida pelo autor? Comente. R.: A influência da mídia 

nas relações de consumo, que induz as pessoas a comprar, às vezes sem 

necessidade. (Produto Educacional p. 156 própria autora). 

Respostas dos estudantes à questão anterior. 

“A tese defendida é sobre o consumismo exagerado da população.” Mariazinha 

“Sobre o consumismo juntamente com a influência da propaganda.” Maria 

Edite 

“O consumismo da sociedade em geral, apoiado pela elite que defende o 

consumo exagerado sem consequência e que apenas visa seu próprio lucro.” 

Esmeralda 

“Tem como ideia principal o consumismo, como isso influencia na vida das 

pessoas e como é tratado.” Fumaça 

“É sobe o consumismo exagerado na sociedade brasileira.” Cooper  

(Produto Educacional p. 155, própria autora) 
 

 

Consideram-se parcialmente adequadas aquelas respostas que atendem em parte 

ao que foi solicitado pelo enunciado da questão, não consideraram os fatores de 

textualidade ou não estão de acordo com a previsão da chave de respostas da 

pesquisadora:  

 

c. A linguagem preocupa-se com a expressividade e a emotividade, ou é clara, 

objetiva e tende à impessoalidade? Comente R.: Por se tratar de texto de 

divulgação científica, a linguagem é clara, objetiva e impessoal, visando expor 

e convencer o leitor sobre os fatos apresentados. (Produto Educacional p. 155, 

própria autora) 

 

Respostas dos estudantes à questão.  

 

“Sim, é uma linguagem clara.” Mariazinha 

“A clareza, e a objetividade e a impessoalidade.” Maria Edite 

“A clareza, porque o autor apresenta sua tese sem mostrar sua opinião, porém, 

ainda assim, fica claro o ponto de vista do autor, mas com argumentos e teses 

bem posicionadas.” 

“Clareza, objetividade e impessoalidade.” 

“Sim, é uma linguagem clara com objetivo de conscientizar as pessoas.” 

 

(Fonte: A própria autora, a partir das respostas dos sujeitos da pesquisa às 

questões da SDF.) 
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Inadequadas são aquelas respostas que não atendem aos fatores de textualidade, 

nem aos enunciados das questões nem ao que era previsto pela chave de correção. 

 

2 1.  Os artigos de divulgação científica, geralmente, referem-se a assuntos 

ligados a áreas científicas do conhecimento, assim empregam uma linguagem 

na qual há vocabulário e conceitos científicos básicos. 

Identifique, no texto, palavras ou expressões usadas no meio científico para 

abordar o tema em estudo. R.: consumismo exacerbado, capitalismo, 

merchandising, técnica publicitária etc. (Produto Educacional p. 156, própria 

autora). 

 

As respostas a seguir demonstram que os estudantes não desenvolveram leitura 

ativa, porque não apresentam dados pertinentes ao que foi solicitado na pergunta. 

 

“Bens materiais, capitalismo, propaganda, publicidade, visibilidade social.” 

Mariazinhna  

“Compulsivamente, consumo exacerbado, materialismo, propaganda sem 

difusão cultural para o grande público.” Esmeralda 

“Ele fala que muitas pessoas são consumistas e não querem mudar. Você vale 

o que você possui.” Rambo 

“Capitalismo, Capital, Karl Marx, sociólogo, Herbert Marcuse”. Faísca 

Fonte: A própria autora, a partir das respostas dos sujeitos da pesquisa às 

questões da SDF. 

 

Os critérios de textualidade tomam um conjunto de princípios textuais que 

orientam a dimensão das informações no texto, ou seja, a construção de sequências 

linguísticas com sentido; são como a argila que dá liga a esse complexo significativo. 

Esses princípios são relativos aos conhecimentos sobre a língua(gem) - coesão e coerência 

e os referentes aos conhecimentos em geral e à contextualização - aceitabilidade, 

informatividade, situacionalidade, intencionalidade e intertextualidade, e como atuam 

conjuntamente na organização do discurso e na interação.  

Esses critérios foram analisados nas respostas atribuídas pelos estudantes ao 

texto artigo de opinião Reflexões sobe o consumismo, de Francisco Fernandes Ladeira, 

que também foi usado no item 127 do ENEM 2016, que solicitava aos candidatos a 

localização do “ponto de vista” presente em dois fragmentos de textos, mas as questões 

da SDF visavam a uma reflexão mais ampla sobre as implicações do consumismo na vida 

das pessoas atualmente, ou seja, era uma questão de cunho puramente interpretativo. 

Por meio da coesão textual, amplia-se a legibilidade do texto, pois, ao relacionar 

de modo adequado os conectivos ou outros elementos coesivos, o autor cria um elo de 

integração, fazendo os laços entre as sequências tipológicas, armando uma base, isto é, 
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uma rede de sentidos e, desse modo, otimiza a progressão do texto, o que deve ser 

percebido pelo leitor. 

Em relação às respostas dadas pelos estudantes às questões avaliativas, as 

respostas consideradas adequadas às questões apresentadas são coesas, porque retomam 

o que foi solicitado e empregam de forma esperada os elos de ligação. Já as respostas 

parcialmente adequadas confirmaram os dados apresentados, pois referiam-se a respostas 

incompletas, nas quais faltavam clareza ou objetividade, indicando que os estudantes 

ainda tinham dúvidas em relação aos conceitos presentes. 

A questão que apresentou mais respostas inadequadas referia-se ao vocabulário 

do texto “Identifique, no texto, palavras ou expressões usadas no meio científico para 

abordar o tema em estudo”, mais especificamente a alguns tipos de elementos coesivos 

como sinônimos, hipônimos ou hiperônimos. Todavia, os estudantes não conseguiram 

localizar no texto em estudo essa estratégia coesiva, e assim as respostas ficaram 

incompletas do tipo, “Você vale o que você possui”.   

A coerência, como o outro eixo importante da construção do sentido textual, 

refere-se à estrutura profunda do texto, ou seja, remete ao sentido entre as partes 

gramaticais e discursivas dele, apresentando a sequenciação dos sentidos entre o 

conhecimento dado e o novo. A ausência da coerência torna o texto incompreensível, no 

caso das respostas dos estudantes nenhuma chegou a esse ponto: “A coerência em um 

texto se apresenta em forma de sentido e de enunciados ligados de maneira ordenada, 

significativa e de fácil entendimento por parte do leitor para chegar à compreensão do 

texto como um todo coerente” (ROCHA; SILVA, 2017, p. 39). 

As respostas adequadas demonstram que os estudantes dominam as regras 

básicas de produção de sentidos no texto escritos – não contradição e não tautologia, ou 

segundo Bakhtin (1997, p. 192): “A compreensão por si só inicia uma relação importante 

(a compreensão não é uma tautologia ou uma duplicação, implica duas entidades às quais 

se junta uma terceira entidade potencial)”. 

No caso das respostas parcialmente adequadas, há um pouco de incoerência nos 

comentários que visavam justificar as afirmações anteriores dentro da mesma resposta, 

mas isso também pode estar relacionado à informatividade, evidenciando que o texto e a 

proposta de ensino não foi bem interpretada. 

Do ponto de vista da forma, as respostas são coerentes, seguem as regras de 

gramaticalidade. No entanto, do ponto de vista do conteúdo, fogem ao proposto no 

enunciado, pois alguns estudantes citaram o tema do texto e comentaram-no ao invés de 
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apenas citar os vocábulos relativos ao campo semântico do mundo científico, portanto, 

são inadequadas. Isso indica que o nível de compreensão ou leitura do enunciado não 

atingiu a compreensão necessária, uma vez que esses estudantes ficaram presos a 

elementos originais do texto motivador. 

A aceitabilidade e a intencionalidade são princípios interligados e referem-se à 

ação do receptor/leitor sobre o texto, segundo Marcuschi (2008, p. 128): “a aceitabilidade, 

enquanto critério de textualidade, parece ligar-se às noções pragmáticas e ter uma estreita 

interação com a intencionalidade [...]”. Ou seja, as situações de uso determinam a 

intenção e aceitação da expressão linguística. 

As repostas consideradas adequadas, por sua vez, atendem aos enunciados das 

questões, demonstrando a aceitabilidade por parte dos estudantes colaboradores que 

compreenderam as intenções do autor do texto e da pesquisadora autora das questões. 

As repostas parcialmente adequadas não correspondem ao solicitado nos 

enunciados das questões, assim, pode-se intuir, por meio das pistas deixadas que 

conduzem à linhas argumentativas destas, que parte dos sujeitos da pesquisa 

compreendeu superficialmente as informações presentes no texto e nas questões 

elaboradas para esta pesquisa, pois responderam a elas de forma incompleta. 

As repostas inadequadas não correspondem ao solicitado nos enunciados das 

questões, demonstrando que os sujeitos da pesquisa não compreenderam seus enunciados 

das questões, pois responderam a elas de forma incompleta, porque empregaram palavras 

de outros campos semânticos nas respostas. 

A intencionalidade é um princípio relativo a ideias/objetivos propostos pelo 

texto ou autor, ao produzir um enunciado, pois, ao produzir um texto, todos têm objetivos 

ou propósitos ao emitir um ponto de vista. Desse modo, para alcançar objetivos 

comunicativos, os interlocutores adaptam suas convicções ou crenças, visando atender a 

uma determinada finalidade como seduzir, persuadir, convencer etc. Conforme 

Marcuschi (2008), a intencionalidade refere-se aos objetivos pretendidos pelo autor, que 

busca produzir textos eficientes interacionalmente, nos quais emprega um discurso tanto 

coerente quanto coeso, e assim satisfaz os objetivos inerentes à interação.  

As respostas dos estudantes apresentaram um grau elevado em relação a esse 

critério de textualidade, independentemente se são as respostas adequadas, parcialmente 

adequadas ou inadequadas. Todas demonstraram que os estudantes procuraram adaptar 

suas crenças e conhecimentos a fim de produzir textos/respostas coerentes e coesos, de 

acordo com cada enunciado. 
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Em relação à informatividade, ao produzir um texto, todos esperam ser 

compreendidos pelos leitores, sendo fundamental tratar de contextos/assuntos relevantes 

para o leitor, apresentando assim uma dosagem adequada entre os dados/informações 

novas e aqueles que serão acrescentados na progressão do texto.  

Filetti (2014, p. 36), em sua pesquisa sobre os objetos implícitos do português 

falado em Goiás, atualmente, afirma que “o falante interage com o interlocutor, este 

reconstrói a informação recebida”. Pode-se dizer que o leitor faz o mesmo no processo de 

produção de sentidos, a partir do que foi dado (tópico), o leitor elabora sua compreensão, 

altera ou amplia as informações conhecidas com novas (foco). 

Para Marcuschi, (2008, p. 132), “a informatividade diz respeito ao grau de 

expectativa ou falta de expectativa, de conhecimento ou desconhecimento e mesmo 

incerteza do texto oferecido. A informação é, essencialmente, necessária nesse contexto, 

pois ela é responsável por mostrar o que o texto quer transmitir”. Consequentemente, a 

produção da coerência textual é influenciada pela informatividade do texto, bem como 

sua interpretabilidade.  

 A intertextualidade refere-se às relações existentes entre os vários textos que 

circulam socialmente, mostrando que os textos são interdependes um do outro, e isso é 

importante no processo de produção de sentidos, pois um texto precisa de outros para 

dialogarem.  

Durante as atividades sobre o texto Reflexões sobre o consumismo, de Francisco 

F. Ladeira, alguns estudantes citaram que já haviam estudado um texto de Zygmunt 

Bauman, mas não citaram o item 127 já estudado em aulas anteriores (Anexo H). Também 

não perceberam que a questão sobre a tese do texto é muito comum nas avaliações 

diagnósticas realizadas pela Seduc. 

As respostas dos estudantes são superficiais em relação a esse critério de 

textualidade, pois a maioria das questões solicita que comentem suas respostas, de modo 

que poderiam citar outros textos sobre o tema. 

Considerando a pluralidade funcional semântica e sintática das línguas, Halliday 

(2004) propõe três funções da linguagem: uma relativa ao uso da linguagem para 

expressar o pensamento ou organizar as concepções de mundo real ou imaginário; outra, 

a função ideacional na qual podem-se verificar os critérios de textualidade: aceitabilidade, 

intencionalidade, informatividade e intertextualidade; a terceira, a função interpessoal 

que apresenta o papel dos interlocutores na cena discursiva e os princípios pragmáticos 

que regem a interação, evidenciam os critérios de textualidade: aceitabilidade, 



121 
 

 

intencionalidade e informatividade, porque os interlocutores desejam expor seus 

julgamentos subjetivos para estabelecer ou manter papéis sociais construídos por eles no 

ato comunicativo. Diante dessas funções e como elas representam significativamente o 

funcionamento da linguagem na construção dos papéis dos interlocutores, torna-se 

importante referirmo-nos à soma das duas funções anteriores, ao considerarmos as 

respostas dos estudantes às questões avaliativas apresentadas neste estudo: a função 

textual que emprega a coesão, coerência e intertextualidade para a construção do texto a 

partir de um contexto (situacionalidade – onde e intencionalidade – por que) num cotexto. 

A proposta de atividades de leitura da SDF tinha como foco ampliar as 

habilidades de leitura dos estudantes do 3º ano do EM, independentemente do gênero ou 

nível de dificuldade do texto, buscando desenvolver estratégias de compreensão textual, 

com base no funcionamento da língua, do texto, sem dar ênfase ao conceito de “erro”, 

pois todo falante nativo é proficiente em sua língua materna, e estar ao final do EM 

implica que o falante domina sim as estruturas de sua língua, mas também está 

constantemente em situação de aprendizagem.  

As respostas consideradas inadequadas referem-se a problemas de compreensão 

do discurso, evidenciando a necessidade de a escola básica se deter no ensino de língua 

portuguesa contextualizado, a partir dos enunciados que circulam mediante gêneros 

discursivos. Não há motivo para estudar estruturas gramaticais sem que estejam a serviço 

dos propósitos interacionais  

O Artigo de opinião, por apresentar sequências expositivas e argumentativas, foi utilizado 

porque esperávamos que os estudantes apresentariam respostas com maior exposição de 

conhecimentos enciclopédicos como previsto pela situação comunicativa. Porém, a baixa 

informatividade das respostas dos estudantes não indica necessariamente incapacidade de 

leitura deles. É preciso avaliar outras questões. É possível inferir que, em relação aos 

outros fatores de textualidade, os estudantes têm conhecimentos básicos sobre a 

relevância do seu emprego no processo de produção de sentido, nos vários gêneros 

estudados na escola. E o uso da linguagem para produzir textos, com base na função 

textual, influencia pessoas por meio da função interpessoal, que aproxima os 

interlocutores, que lhes permite expressar suas visões de mundo através da função 

ideacional.  

As metafunções de Halliday evidenciam como a interação ocorre e como seria 

relevante se os educadores planejassem ensino de língua a partir do uso da linguagem no 

processo de produção de sentidos de modo sócio historicamente situado. 
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A última seção traz algumas reflexões sobre o produto final, no qual se observa 

o processo de desenvolvimento de habilidades de leitura a partir do emprego SDF. 

 

4.4.3 Atividade lendo e analisando crônica e texto de divulgação científica – produto 

final 

 

Segundo Neves (2006), o falante modela suas falas/produção textual conforme 

crenças, convicções, conhecimentos, consequentemente, o leitor, ao ler, também faz essa 

modelagem ou enquadramento do que o autor disse conforme suas convicções sociais, 

culturais ou ideológicas. Portanto, ensinar a ler implica desenvolver ou ampliar 

habilidades relativas ao uso adequado dos conhecimentos anteriores no processo de 

produção de sentidos. 

 Como se pode observar pelo gráfico 6 a seguir, com os resultados das respostas 

dos estudantes ao produto final das SDF, percebemos que houve quantidade significativa 

de respostas consideradas adequadas ou parcialmente adequadas, das nove questões três 

foram consideradas adequadas e quatro parcialmente adequadas, e houve somente uma 

resposta inadequada. 

Fato que comprova que a produção de sentidos nos diferentes gêneros textuais é 

uma atividade processual que deve considerar os critérios de textualidade: coesão, 

coerência, aceitabilidade, intencionalidade, informatividade, situacionalidade e 

intertextualidade, que formam uma cadeia interdependente como os fios de uma teia de 

aranha, ou os fios de algodão dos antigos teares, que para quem não sabe como usar ou 

fazer é algo sem sentido ou relevância, mas entremeiam os fios até formar um tecido. 

Aqueles que têm sensibilidade sabem da importância de cada fio que liga os diversos 

seres vivos do Cerrado goiano. 
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Gráfico 6 – Respostas dos Estudantes às Atividades Finais da SDF 

 

Fonte: A própria autora, a partir das respostas dos sujeitos da pesquisa as questões da SDF. 

 

Esse gráfico refere-se a atividades finais feitas individualmente pelos sujeitos da 

pesquisa, após a realização das aulas de intervenção, empregadas visando refletir sobre o 

processo de ensino-aprendizagem de leitura, como prática de interação socialmente 

situada, na qual  adota-se  a concepção de língua como sistema no qual os interlocutores 

possuem escolhas conforme as situações interacionais, ou seja, a língua é um sistema de 

categorias que possibilitam aos sujeitos refletir sobre o mundo empregando estruturas 

dotadas de sentidos, textos.  

Assim, pretendemos orientar os estudantes sobre a não neutralidade da 

linguagem, pois o texto reflete e refrata a sociedade na qual foi produzido, as concepções 

ideológicas dos discursos. Assim, é relevante analisar as funções sociais apresentadas 

pelos textos na produção de sentidos, observando os fatores de textualidade e as 

metafunções de acordo com Haliday (2004). 

O texto é um cerrado árido onde agricultores (autor e leitor) adotam estratégias 

para fazer brotar as sementes da interação via linguagem. Nesse sistema, a leitura é vital 

como a água, que alimenta. Consequentemente, os envolvidos nesse processo são sujeitos 

ativos que empregam estratégias adequadas para produzir, compreender e interpretar as 

diversas nuances desse cerrado-texto, que é duro, mas produz sentidos vários conforme a 

intencionalidade, relevância e recursos linguísticos empregados de modo adequado para 

a interação prevista. 

No intuito de amenizar as agressões de anos de uso inadequado do solo, aulas de 

Língua Portuguesa, partimos do princípio de que os fatores de textualidade são relevantes 

para compreender as relações entre os interlocutores de um texto e seu contexto de 

produção e recepção. Desse modo, propomo-nos a verificar esses elementos nos gêneros 

0

5

10

1.1.a 1.1.b 1.1.c 1.2.a 1.2.b 2.a 3.1.a 3.1.b 3.1.c

ATIVIDADE FINAL - MERCANTILIZAÇÃO

Adequado Parcialmente adequado Inadequado



124 
 

 

textuais: “crônica reflexiva e texto de divulgação científica” que foram empregados na 

SDF. 

Como já mencionado anteriormente, o primeiro texto apresentado foi a crônica 

reflexiva Você pode não acreditar, de Affonso R. SANT’ANNA, que traz uma reflexão 

leve e agradável sobre as transformações sociais, econômicas e interpessoais ocorridas na 

sociedade nos últimos anos. Ao empregar esse texto no item 99 do ENEM 2016, esperava-

se que os candidatos percebessem a repetição da frase “Você pode não acreditar, mas 

houve um tempo que” como estratégia argumentativa para convencer o leitor sobre as 

mudanças ocorridas. Ao empregar essa crônica na SDF, pretendia-se ampliar as 

habilidades de leitura dos estudantes, refletindo sobre vários aspectos, assim foram 

propostas várias questões, como se pode constatar no produto educacional. 

A legibilidade do texto é constituída pelos elementos coesivos, evidenciando a 

sintaxe do texto, por meio de recursos como a repetição, a paráfrase, a elipse, sinônimos, 

antônimos, hiperônimos e hipônimos, tempos e aspectos verbais etc. E são recursos 

linguísticos empregados para ligar elementos linguísticos (palavras), que se materializam 

em texto. Assim, coesão se manifesta referencialmente (referência, substituição e elipse), 

sequencialmente, dando continuidade aos sentidos; lexicalmente ocorre através da 

repetição, possibilitando a progressão e a manutenção do tema.  

As respostas adequadas dadas pelos estudantes tendem a esse critério de 

textualidade, pois estudantes relacionam fatos dos textos com o que lhes foi solicitado no 

enunciado das questões, fazem retomadas a termos do texto, dando continuidade aos 

sentidos, conduzindo a progressão e manutenção do tema da crônica. 

As respostas dos estudantes às questões do produto final demonstram que 

ensinar leitura é como cultivar o solo. Tem todo um processo lento de esforço, de 

dedicação e metas do professor\agricultor que visa produzir leitores eficientes, conforme 

as necessidades deles para se viver nesse país cheio de ervas daninhas e formigas saúvas. 

Os estudantes são como plantas. Inicialmente frágeis, cabendo ao professor-agricultor 

cultivar conforme as orientações e as necessidades mais imediatas de cada um, 

combatendo as saúvas do analfabetismo e, no caso da escola campo, uma espécie de 

analfabetismo funcional, pois alguns estudantes apenas decodificam o código linguístico, 

com certa destreza. 

A Sequência Didática Funcionalista (SDF) emprega textos e questões com 

conteúdo polêmicos, visando ampliar competências de leitura dos estudantes, e não 
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classificar estudantes que possuem histórico de conviver com pessoas que acessam 

poucos materiais de leitura. 

As provas externas exigem conhecimentos discursivos institucionalizados e 

construídos a partir de redes intertextuais, com o objetivo de definir o sujeito como leitor, 

fato que exclui todos aqueles que não têm acesso à “cultura oficial”. 

O produto educacional encontra-se no link: 

https://guaraarss.wixsite.com/clikdeleitura e nos anexos que acompanham esta 

dissertação, para que os educadores o utilizem como suporte de “inspiração” para 

elaborar, para reelaborar ou para adaptar conforme suas realidades. E, principalmente, 

que se crie um grupo virtual de estudo sobre a influência das avaliações externas no ensino 

de leitura na Educação Básica. 
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INTRODUÇÃO 

 

O projeto de pesquisa e a elaboração deste guia de sugestões didáticas surgiram 

devido a inquietações causadas com as divulgações dos baixos índices de desempenho 

dos estudantes brasileiros em leitura e compreensão, fato comum entre estudantes goianos 

que dificulta o acesso ao ensino superior público federal uma vez que as instituições 

federais em Goiás empregam o SISU como critério de seleção dos seus estudantes. 

 Logo, possuir boas habilidades de leitura e compreensão textual é fundamental 

para garantir êxito em todas as áreas de conhecimento do ENEM, mas esse estudo dará 

ênfase a questões de leitura da avaliação de Linguagem, Código e Suas Tecnologias. 

Uma vez que não basta divulgar os resultados negativos do baixo desempenho 

dos estudantes no ENEM, principalmente, os de escola pública, mas deve-se buscar 

modos de tornar o ensino das habilidades de leitura mais produtivo, sem culpabilizar os 

protagonistas escolares, educadores ou estudantes. 

As proporções alarmantes das inabilidades de uso da linguagem escrita, 

especificamente da compreensão textual, também são indicadas por outra avaliação 

externa de grande proporção, PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos), 

que avalia conhecimentos em leitura, em matemática e em ciências de estudantes com 

mais ou menos quinze anos de idade, ou seja, aqueles que frequentam o Ensino Médio e 

de acordo com dados da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) 49,2% dos estudantes brasileiros avaliados em 2012 não deduzem  

informações dos textos lidos nem estabelecem relações entre partes diferentes de um 

mesmo texto29 (OCDE, 2013).  

No caso específico de Goiás, várias estratégias são aplicadas visando ampliar as 

habilidades linguísticas dos estudantes da rede estadual de educação. Entre elas, desde 

2009 estão elaborando coletivamente junto com professores da rede e técnicos 

educacionais da SEDUCE (Secretaria Estadual de Educação, Esporte e Cultura) um 

currículo mínimo de referência de acordo com as orientações oficiais como PCN 

(Parâmetros Curriculares Nacional), OCEM (Orientações Curriculares Para o Ensino 

Médio), LDB (Lei de Diretrizes e Base) entre outros.  

                                            
29 Disponível em: https://bit.ly/328bo1r. 
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A proposta do Currículo Mínimo de Referência, doravante (CR) baseia-se numa 

proposta sociointeracionista de linguagem partindo dos gêneros textuais estudados nas 

quatro modalidades: ler, ouvir, falar e escrever. 

 

“O Currículo Referência de Língua Portuguesa está organizado em torno de 

eixos que enfocam o uso da linguagem, por meio das práticas de oralidade (fala 

e escuta), de leitura, de escrita e de reflexão sobre a língua e a linguagem, 

relacionadas às expectativas de aprendizagem e aos conteúdos de cada 

bimestre” (Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás, 

Versão Experimental, p.12) 

 

Assim, esse trabalho acadêmico elaborado após análise dos documentos oficiais 

como: LDB; OCEM; Matriz de Competências e habilidades do ENEM (Exame Nacional 

de Ensino Médio) e CR consiste em um caderno de atividades de leitura para estudantes 

do Ensino Médio a partir de itens do ENEM 2016 considerando a abordagem 

funcionalista de estudo da linguagem. 

 E pretende contribuir com os educadores de Língua Portuguesa do Ensino 

Médio no processo de elaboração de sentidos nos diferentes textos que circulam 

socialmente, dentro e fora de sala de aula, pois cabe a escola preparar não apenas para 

avaliações externas como PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) ou 

ENEM, mas principalmente, formar para o exercício da cidadania plena. 

Pretende-se analisar e comparar a matriz de competências e habilidades proposta 

para o ENEM com o Currículo de Mínimo de Referência da Seduce para verificar como 

ambos documentos concebem a formação de leitores. 

O estudo encontra-se alicerçado em alguns básicos princípios e procedimentos 

da Linguística Sistêmica Funcional e Linguista Textual. 

Utiliza-se a abordagem funcionalista e sociointeracionista de língua, de gênero 

textual e de leitura, com base em autores como: Antunes (2007), Kleiman (2011); 

Schneuwly e Dolz (2004); Halliday Hasan (1991); Colomer e Camps (2002); Solé (1998); 

Koch e Elias (2015) e de avaliação e currículo conforme Freitas e Sacristan. 

Já o CR (2014) concebe o ensino de língua a partir da diversidade de gêneros 

discursivos, que circulam socialmente, como objetos de ensino. Visando subsidiar os 

estudantes no uso adequado da leitura e da escrita, e assim reduzindo o fracasso escolar e 

ampliando as possibilidades de exercício da cidadania.  

De acordo com Antunes (2007), deve-se conduzir o ensino de língua para 

desenvolver:  competências linguísticas e discursivas como atividade sócio interativa 
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observando os aspectos culturais e políticos das interações verbais, ou seja, ensinar língua 

para o uso nos diversos contextos sócio comunicativos. 

Na concepção de Kleiman (2011), “leitura é um ato social, entre dois sujeitos - 

leitor e autor que interagem entre si, obedecendo objetivos e necessidades socialmente 

determinados”.   

Em vista disso, cabe a escola otimizar vários gêneros textuais que apresentem 

algum atrativo para os estudantes e elaborem coletivamente objetivos conforme as 

necessidades sociais da comunidade. Portanto, os textos serão variados de acordo com os 

interesses ou espaço sócio histórico dos mesmo, consequentemente é inviável impor 

gêneros para se ensinar em todas as escolas da rede estadual de ensino, como propõe o 

CR (2014). 

 

1. A leitura eficiente é uma tarefa complexa que depende de processos 

perceptivos, cognitivos e linguísticos. 

2. A leitura é um processo interativo que não avança em uma sequência estrita 

desde as unidades perceptivas básicas até a interpretação global de um texto. 

Ao contrário, o leitor experiente deduz informação, de maneira simultânea, de 

vários níveis distintos, integrando ao mesmo tempo informação grafofônica, 

morfêmica, semântica, sintática, pragmática, esquemática e interpretativa. 

3. O sistema humano do processamento da informação é uma força poderosa, 

embora limitada, que determina nossa capacidade de processamento textual. 

Sua limitação sugere que os processos de baixo nível funcionam 

automaticamente e que, portanto, o leitor pode atentar aos processos de 

compreensão de alto nível. 

4. A leitura é estratégica. O leitor eficiente atua deliberadamente e supervisiona 

de forma constante sua própria compreensão. Está alerta às interrupções de 

compreensão, é seletivo ao dirigir sua atenção aos diferentes aspectos do texto 

e progressivamente torna mais precisa sua interpretação textual.  (COLOMER; 

CAMPS, 2002, p. 32) 

 

Ante o citado, percebe-se que Colemer e Camps (2002) apresentam uma visão 

bastante ampla do que é leitura, rompendo com a proposta do CMR que apresenta uma 

expectativa bem pragmática para as atividades de leitura. 

 

“Ler (gênero proposto para o bimestre), utilizando as estratégias de leitura 

como mecanismos de interpretação de textos: 

 Formular hipóteses (antecipação e inferência). 

Verificar hipóteses (seleção e checagem). 

 Ler comparativa e associativamente os gêneros em estudo, observando forma, 

conteúdo, estilo e função social.”  

(Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás, Versão 

Experimental, p. 58) 

 

As expectativas de aprendizagem para leitura citadas anteriormente, repetem se 

em todas as series da educação básica, com variações mínimas. 
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Considerando a caracterização metodológica, trata-se de um estudo de cunho 

qualitativo, pois visa apenas analisar e descrever os dados coletados; do tipo bibliográfica 

(retoma estudos que tratam sobre avaliação, currículo, ensino de língua e de leitura no 

Ensino Médio) e pesquisa ação, que, segundo Tripp (2005), consiste em estratégia para o 

professor-pesquisador aprimorar seu modo de ensinar, a partir de um ciclo que envolve: 

o planejamento, ação, descrição e avaliação. E isso foi realizado em sala de aula com um 

grupo de estudantes concluintes do Ensino Médio de um colégio estadual da cidade de 

Aparecida de Goiânia, Goiás. 

Realizar a pesquisa ação na escola pública é uma forma de retribuir ao 

contribuinte que colabora com seus impostos para manter a Universidade pública, e 

principalmente, espera-se que contribuir para que os estudantes tenham acesso ao ensino 

superior público, onde ainda há espaço para produção de conhecimento e 

desenvolvimento das ciências. 

Optou-se por convidar estudantes do terceiro ano do ensino médio, pois estão 

concluindo a educação básica, logo é a última oportunidade para se ampliar as habilidades 

de leitura, porque a maioria não terá acesso ao ensino superior, e esse nível de ensino não 

tem a preocupação com a formação de leitores. 

Por isso, pretende-se desenvolver junto aos estudantes um instrumento 

pedagógico que possa ser produtivo, pois conforme a LDB a função da educação básica 

brasileira é contribuir com a formação de um cidadão mais crítico e capaz de compreender 

as questões sócio históricas nas quais estão inseridos. 

Machado (2010) apresenta três sugestões metodológicas para o ensino de leitura 

que devem ser observadas por educadores e estudantes que visam ser leitores proficientes:  

 

“o quê refere-se às escolhas de textos de diferentes esferas discursivas ( 

variedade temática, autoral, temporal e geográfica); 

como refere-se aos modos e processos de leitura (leitura silenciosa, voz alta, 

dramatizada, roda de leitura) que fazem parte do processo de produção de 

sentidos – situações de produção de gêneros textuais 

para que refere-se aos objetivos, usos sociais da escrita e da leitura, ou seja, 

apenas responder questões  ou localizar informações ou  produzir 

interlocução.” (MACHADO, 2010, p. 420-1) 

 

A realização das atividades propostas nesse material ocorreu em cinco encontros 

e basicamente seguiu estes procedimentos de leitura: 

1- Atividades orais para ativar conhecimentos prévios sobre os temas 

apresentados nos textos;  
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2- Leitura silenciosa do texto pelos estudantes para terem uma noção inicial 

sobre a temática do texto; 

3- Leitura oral acompanhada de algumas perguntas para direcionar a reflexão 

sobre o conteúdo do texto, como: Qual é a primeira impressão que vocês tiveram 

do texto? Na opinião de vocês, qual é a intenção do autor: convencer, divertir, 

informar etc? Como vocês chegaram a essa ideia? Esses questionamentos visam 

estimular a reflexão. 

4- Após a leitura oral, formam-se duplas para responder a outras questões de 

compreensão que serão comentas oralmente no coletivo, visando ampliar as 

habilidades de compreensão daqueles estudantes que apresentam baixo 

desempenho. 

5- Atividades para compreensão leitora após essa primeira atividade oral para 

produção de sentidos nos textos. Direciona-se a leitura e compreensão para 

aspectos mais pontais dos textos em estudo conforme o gênero.  

6- Durante a realização das atividades, o professor deve circular pela sala 

acompanhando e orientando os estudantes a respeito das possíveis dúvidas. 

7- Após o tempo necessário para a resolução das questões, forma-se uma roda 

para socialização das respostas para se verificar a coerência das mesmas, porém 

sempre evitando juízos de valor e expressões certo ou errado que deverão ser 

substituídas por adequado ou inadequado acompanhadas das devidas 

justificativas, mas principalmente induzir os estudantes a perceber as 

inadequações das respostas apresentadas. 

Seguem as atividades realizadas na SDF e a descrição de alguns aspectos dos 

encontros: 
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SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS FUNCIONALISTAS PARA O ENSINO 

DE LEITURA 

1º ENCONTRO                                                     

 

Introdução 

 

Os estudantes, sujeitos da pesquisa, foram esclarecidos previamente sobre o 

andamento da pesquisa e assinado os termos. Realizaram duas atividades de coletas de 

dados. 

Um questionário fechado sobre alguns conceitos básicos como: Língua, Língua 

Portuguesa, Avaliação, Leitura e ENEM. Depois responderam individualmente algumas 

questões sobre leitura do ENEM 2016. (Produto inicial) 

Ao realizar a atividade inicial que foi a resolução de algumas questões do ENEM 

2016, pretendia-se mostrar aos estudantes que as questões do exame não são tão 

complexas como se apresentam- em alguns programas da grande mídia, ou seja, com um 

pouco de estudo e um nível adequado de compreensão textual é possível atingir uma nota 

necessária para ingressar em uma universidade pública pelo SISU ou privada pelo 

PROUNI. Ainda que haja pessoas afirmam que não seja necessário o curso universitário 

para ser um profissional de destaque. 

  E principalmente, ter habilidades necessárias para compreender os diversos 

gêneros textuais que circulam socialmente, e que independente de profissão deve-se saber 

usá-los de modo adequado. 

Competência 

Anexo E 

Habilidades 

Anexo E 

Expectativa de aprendizagem da Seduc 

Anexo F 

Duração das atividades: 1h 40 min. 

 

Estratégias e recursos 

Estudantes sentados em filas de modo aleatório, mas de modo que não podiam 

consultar a avaliação do colega; 
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Antes de entregar caderno de questões do ENEM 2016, realizaram o questionário 

de sondagem sobre alguns elementos; 

Questões  

ITENS DO ENEM 2016, CADERNO DE PROVAS BRANCO. INSTRUMENTO 2  
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

Conclusão 

 Esse primeiro momento foi bastante formal, mas os estudantes foram receptivos e 

realizaram as atividades propostas com ética e respeito. 
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2º ENCONTRO:                                                         
 

Introdução 

 

Os estudantes foram orientados sobre a estrutura das atividades que seriam desenvolvidas 

conforme roteiro anterior e que antes de cada grupo de questões encontravam-se as 

competências e habilidades presentes na questão conforme orientação do INEP para o 

ENEM e as expectativas de aprendizagem previstas pela SEDUCE. 

 Eles deveriam observar as relações entre ambas, pois a hipótese inicial a respeito dos 

resultados inadequados em exames como ENEM, referia-se ao distanciamento entre os 

conteúdos desenvolvidos em sala de aula propostos pelo Currículo Mínimo de Referência 

da SEDUCE e as competências e habilidades propostas pelo INEP para os concluintes do 

Ensino Médio. 

 

Competência do ENEM 

Competência de área 5 - Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das 

linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, 

organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e 

recepção. 

 

Habilidades do ENEM 

H18 - Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a 

organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 

H23 - Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público 

alvo, pela analise-o dos procedimentos argumentativos utilizados. 

 

Expectativa de aprendizagem da Seduc 

Refletir sobre as funções da linguagem. 

Ler comparativa e associativamente dos gêneros em estudo, observando forma, conteúdo, 

estilo e função social.   

 

Duração das atividades: 1h 40 min. 

Estratégias e recursos da aula 
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Utilização da sala de vídeo; 

Atividades realizadas em grupo ou duplas de alunos conforme orientações que antecedem 

cada item; 

Utilização de textos, imagens e vídeos veiculados na internet; 

 

Atividade: Lendo e analisando crônica 

 (O professor deverá reproduzir para os alunos uma cópia da crônica “Você pode não 

acreditar” de Affonso Romano Sant'Anna).   

Você pode não acreditar 

AFFONSO ROMANO DE SANT'ANNA, 

Estado de Minas: 05/05/2013  

Já que Cachoeiro do Itapemirim e todo o Brasil comemoram o centenário de 

Rubem Braga, parto de uma frase dele, hoje muito conhecida: “Sou do tempo em que a 

geladeira era branca e o telefone era preto”. 

 Então lhe digo: 

 Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que os leiteiros deixavam as 

garrafinhas de leite do lado de fora das casas, seja ao pé da porta, seja na janela. 

 A gente ia de uniforme azul e branco para o grupo, de manhãzinha, passava pelas 

casas e não ocorria que alguém pudesse roubar aquilo. 

 Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que os padeiros deixavam o 

pão na soleira da porta ou na janela que dava para a rua. A gente passava e via aquilo 

como uma coisa normal. 

 Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que não havia guardas nas 

portas dos bancos, nem dentro. Não havia casamatas no interior das casas bancárias. Você 

entrava e saía livremente. Assaltos a bancos eram coisas de filme americano. 

 Você pode não acreditar: não havia carro forte blindado, aqueles seguranças super 

armados para recolher dinheiro, nem se anunciava aos ladrões que a chave do cofre não 

estava com o chofer ou que o carro estava sendo seguido por satélite.  

 Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que você saía à noite para 

namorar e voltava andando pelas ruas da cidade, caminhando displicentemente, sentindo 

cheiro de jasmim e de alecrim, sem olhar para trás, sem temer as sombras. 

 Você pode não acreditar: houve um tempo em que as pessoas se visitavam 

airosamente. Chegavam no meio da tarde ou à noite, contavam casos, tomavam café, 

falavam da saúde, tricotavam sobre a vida alheia e voltavam de bonde às suas casas. 

 Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que um homem de bem não 

assinava promissória, bastava tirar um fio de seu bigode e aquilo valia como promessa de 

pagamento no prazo ajustado. 
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 Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que os jovens tinham que estar 

em casa às dez da noite. 

 Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que o namorado primeiro 

ficava andando com a moça numa rua perto da casa dela, depois passava a namorar no 

portão, depois tinha ingresso na sala da família. Era sinal que já estava praticamente noivo 

e seguro. 

 Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que os filhos chamavam os 

pais de senhor e senhora, pediam a bênção e até beijavam-lhes a mão. 

 Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que o professor ou professora 

quando entrava na sala de aula os alunos se levantavam e ficavam ao lado das carteiras 

para recepcioná-lo(a). 

 Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que nos colégios mistos as 

moças sentavam-se nas carteiras da frente e o recreio feminino era separado do recreio 

masculino; os adolescentes ficavam se olhando à distância. 

 Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que o tio ou um irmão mais 

velho levava sempre o jovem ao que se chamava rendez-vous, para uma iniciação erótica. 

 Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que a iniciação erótica dos 

rapazes era com a empregada doméstica ou da fazenda. E as moças, contando raríssimas 

exceções, tinham que esperar mesmo pelo casamento. 

 Houve um tempo em que havia tempo. 

 Houve um tempo.  

 

Disponível em:  https://bit.ly/2PdSS6b. Acesso: 25 ago. 2018. 

 

 

QUESTÕES 

I. Despertando a curiosidade e o desejo de ler e de aprender com a leitura 

(Produção coletiva oralmente, antes de entregar o texto aos estudantes) 

O professor deverá dar informações sobre Affonso Romano de Sant'Anna. Ele é um caso 

raro de artista e intelectual que une a palavra à ação. Com uma produção diversificada e 

consistente, pensa o Brasil e a cultura do seu tempo, e se destaca como teórico, como 

poeta, como cronista, como professor, como administrador cultural e como jornalista. [...] 

# Passar vídeo com breve entrevista do autor, no final dessa aula. 

a. Você já reparou alguma diferença entre o seu comportamento e o comportamento de 

um parente ou conhecido mais velho? Qual? 
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b. Você já parou para refletir sobre as transformações sociais e culturais que ocorrem no 

seu cotidiano? 

c. Você acha que as relações pessoais, comerciais e interpessoais mudam com o passar 

dos anos, ou seja, os comércios de 30 anos atrás são iguais aos atuais? O que mudou? Por 

quê? 

II. Acionando conhecimentos prévios sobre o tema e sobre o gênero do discurso 

(Produção coletiva oralmente, antes de entregar o texto aos estudantes) 

TEMA -CONTEÚDO 

a. As pessoas mais velhas de sua família, pais, avós ou tios têm o hábito de comparar a 

época da juventude deles com a de vocês. Com aquela velha frase: Na minha época... 

O que, geralmente, comparam? Falam de algum tema como: namoro, relações entre pai e 

filhos, comportamentos sociais ou comerciais, entre outros. 

b. Em quais situações costumam fazer isso? Vocês acham com qual objetivo fazem isso? 

FORMA E ESTILO 

a. O fato das pessoas ficarem muito tempo com celulares conectados em redes sociais 

pode ter relação com a curiosidade das mesmas em saber da vida alheia no dia a dia, 

fofoca. Comente. 

b. Você já reparou que a fofoca é uma narração, logo, apresenta os elementos básicos: 

Fato - o que? 

Personagens - quem? 

Cenário - onde? 

Tempo - quando? 

Narrador - o fofoqueiro de plantão 

Estudar uma crônica texto narrativo curto com poucos personagens, espaço e tempo 

reduzidos no qual um fofoqueiro sabe dos fatos reais do cotidiano e reconta-os 

empregando linguagem culta, mas com tom leve aumentando-os ou reduzindo-os a seu 

gosto. 

c. A partir do título “Você pode não acreditar”, em sua opinião sobre o que o autor da 

crônica falará? 

As atividades anteriores visavam aguçar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre 

o tema do texto, pois segundo Colomer e Camps (2002), independente do leitor empregar 

o processamento ascendente ou descendente o leitor parte da hipótese que o texto possui 

sentidos que podem ser uteis ao leitor, que deixa de ser um ser passivo, e passa a elaborar 

os sentidos do texto conforme seus conhecimentos  anteriores, numa relação dialética, ou 

seja, emprega o que já sabe para elaborar e criar novos conhecimentos.  
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Portanto, “o significado de um texto não reside na soma de significados das partes que o 

compõem, nem coincide somente com o que se costuma chamar de significado literal do 

texto, já que significados se constroem uns em relação aos outros”. (Colemar; Camps, 

2002, p. 30.) 

III. Iniciando a leitura: contato inicial com o texto e levantamento de hipóteses de 

leitura 

(Após leitura compartilhada em voz alta realizada por professora e estudantes.) 

Dar tempo para os estudantes responderem às questões a seguir por escrito em duplas, e 

depois abrir plenária para verificação das respostas.) 

a. Releia o primeiro parágrafo e localize a frase de Rubem Braga e copie-a. Qual sinal de 

pontuação o autor da crônica empregou? Comente. 

R: “Sou do tempo em que a geladeira era branca e o telefone era preto”. Empregou 

as aspas para indicar que trata-se de uma citação direta de outro autor. 

b. A palavra crônica é derivada do latim Chronica e do grego Khrónos (tempo). É uma 

narrativa curta, o relato de um ou mais acontecimentos em um determinado tempo. A 

quantidade de personagens é reduzida, podendo inclusive não haver personagens. É a 

narração de um fato do cotidiano das pessoas, incrementado com um tom de ironia e bom 

humor, fazendo com que as pessoas vejam por outra ótica aquilo que parece óbvio demais 

para ser observado. A partir do século XIX, com o avanço da imprensa e do jornal, a 

crônica passa a ostentar estrita personalidade literária. Assim, por que Sant’ Anna inicia 

o texto com uma frase de Rubem Braga? Explique considerando o conceito de crônica. 

R.: Empregou essa frase para apresentar o tema e homenagear o escritor Rubem 

Braga. 

c. O título da crônica lida é “Você pode não acreditar”. A partir desse título pode se supor 

que a crônica é: critica, reflexiva ou humorística? Por quê? R.: A partir do título, pode-

se inferir que trata-se de uma crônica reflexiva, pois induz o leitor a pensar sobre os 

fatos do cotidiano, criticando-os. 

 

Conclusão 

Ao realizar as atividades oralmente e por escrito desenvolvem todas as habilidades 

previstas no ensino de língua, ou seja; ler, escrever, ouvir e falar. De modo que mesmo 

os estudantes mais tímidos terão oportunidades para se expressar oralmente e também, se 

possível ampliar as habilidades de compreensão daqueles estudantes com mais 

dificuldades, pois a aula é conduzida de modo dialógico coletivamente, na qual todos têm 

liberdade para expor suas leituras de mundo e da crônica em estudo. 
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3º ENCONTRO 

 
Introdução 

Ao realizar essas atividades, espera-se que os estudantes ampliem a competência e as 

habilidades que se seguem, superando o modelo de leitura superficial proposto pela 

SEDUCE, no qual apenas elementos como: forma, conteúdo, estilo e função social são 

observados, e os relativos ao uso da língua enquanto ferramenta de interação para 

promover a comunicação são desconsiderados. 

Competência do ENEM 

Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de 

organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, 

comunicação e informação. 

 

Habilidade do ENEM 

H19 Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas 

de interlocução.  

H21 - Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não-verbais 

utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. 

H24 - Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento 

do público, tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras.  

 

Expectativa de aprendizagem da Seduc 

Refletir sobre as funções da linguagem. 

Ler comparativa e associativamente dos gêneros em estudo, observando forma, conteúdo, 

estilo e função social.   

Duração das atividades: 1h 40 min. 

Estratégias e recursos 

Atividades realizadas em grupo ou duplas de alunos conforme orientações que antecedem 

cada item; 

Fotocopias da Crônica – “Você pode não acreditar” e atividades conforme a quantidade 

de estudantes; 

Após leitura silenciosa da Crônica – “Você pode não acreditar”, seguir orientações que 

antecedem cada item. 

 
QUESTÕES  
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I. Desenvolvendo a leitura 

 (Após leitura silenciosa realizada pelos estudantes, caso necessário. Dar tempo para os 

estudantes responderem às questões a seguir por escrito em duplas, e depois abrir plenária 

para verificação das respostas.) 

a. O texto apresenta concepções histórico-sociais variadas, releia-o e complete o quadro 

com as vozes discursivas de acordo com os termos relacionados aos seguintes referentes: 

Relações comerciais Relações sociais Relações pessoais 

R.: não se assinava 

promissória; 

Não havia guardas nas 

portas dos bancos; 

Não havia carro 

blindado. 

R.: pessoas se visitavam; 

Jovens voltavam para 

casa as 10h. 

Respeitavam professores. 

R.: filhos chamavam pais 

de sr; 

Namorar em casa era 

sinônimo de noivado; 

Visitavam as pessoas sem 

avisar. 

 

b. Com base nas posições que você identificou, quais acontecimentos históricos mudaram 

essas relações? Comente. R.: São vários os fatos históricos que mudaram as relações 

interpessoais, entre elas pode-se citar: o crescimento das cidades e da criminalidade; 

emancipação da mulher, abertura do mercado de trabalho para as mulheres etc. 

 

II. Aprofundando a leitura 

Após feedback sobre pontos relevantes sobre a crônica, solicitar que estudantes 

respondam as questões a seguir por escrito, em trios, trocar as folhas com as respostas 

entre diferentes grupos, solicitar que leiam as respostas dos colegas, vejam se há algumas 

diferenças e depois abrir plenária para comparar as respostas e esclarecer possíveis 

dúvidas.) 

1.  O texto “Você pode não acreditar” de Afonso Romano Sant’Ana é uma crônica 

reflexiva, pois o autor projeta seus pensamentos sobre o mundo e a sua volta, 

interpretando-os e registrando-os por meio de raciocínio indutivo e de associações de 

ideias. 

a. O narrador (quem relata uma situação real ou imaginário) dessa crônica, se caracteriza 

como personagem (vivencia os fatos, contando-os em primeira pessoa – eu\nós) ou 

observador (apenas relata os fatos, narrando-os em terceira pessoa – ele\eles)?  

Justifique. R.: O narrador dessa crônica é observador, pois apenas relata os fatos, 

empregando verbos em terceira pessoa. 

b. Na crônica em estudo, há predomínio dos relatos (fatos que ocorrerem numa sucessão 

temporal) ou das   descrições (referência as sensações: cheiros, cores, sons ou lembranças. 

Nesse caso, empregam verbos de estado – ser, estar, ficar permanecer ou outros 

empregados como de estado – tinha, houve...). Qual seria a função dessas descrições na 
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crônica? R.: Predominam as descrições reforçando o emprego dos verbos indicativos 

de estado, criando uma imagem na memória do leitor. 

c. Ao ler a crônica “Você pode não acreditar”, você percebeu que a ausência de alguns 

elementos típicos da estrutura da narrativa: (fato - o que? personagens - quem? cenário - 

onde? tempo - quando? E narrador – quem conta). Após trocar ideias com os colegas 

sobre esse fato, a qual conclusão chegaram? R.: Por se tratar de uma crônica reflexiva, 

não empregam-se os elementos da narrativa, pois a ênfase não encontra-se na 

sucessão de fatos, mas no debate.  

d. Ocorre linguagem figurada sempre que uma palavra, desviada de sentido convencional, 

adquire um novo sentido. O narrador da crônica faz uso da linguagem conotativa 

(subjetiva) ou denotativa (objetiva) para expor suas ideias? Explique. R.: Empregou-se 

a linguagem conotativa, mas ainda assim induz o leitor a refletir sobre os discursos 

e comportamentos sociais. 

e.  Que sentido pode-se inferir a partir da conclusão da crônica, “Houve um tempo em 

que havia tempo.”? R.: Devido às transformações sociais, políticas e econômicas pelas 

quais a sociedade passou nos últimos anos, levaram as pessoas a se envolverem em 

várias atividades e parece que nunca há tempo suficiente para tudo. O autor mostra 

que, no passado, havia tempo suficiente para tais atividades. 

 

III. Articulando as aprendizagens a partir da leitura 

Após revisar aspectos mais importantes da crônica, solicitar que estudantes respondam as 

questões a seguir por escrito, em trios, trocar as folhas com as respostas entre diferentes 

grupos, solicitar que leiam as respostas dos colegas, vejam se há algumas diferenças e 

depois abrir plenária para comparar as respostas e esclarecer possíveis dúvidas.) 

O desenvolvimento da crônica reflexiva é formado por parágrafos que fundamentam a 

ideia principal do autor. E em cada parágrafo apresenta e desenvolve argumento no qual 

pode-se empregar procedimentos como: comparação, alusão histórica, oposição, 

definição ou relação de causa e efeito. 

a. Qual   efeito de sentido o autor da crônica desejava produzir ao empregar a estratégia 

argumentativa de repetir do trecho “Você pode não acreditar: mas houve um tempo em 

que...”? R.: A repetição visa convencer o leitor sobre a veracidade de fatos relativos 

ao passado. 

b. Nos parágrafos 15º, 16º e 17º da crônica o autor; discute-se um tema que ainda é tabu 

na sociedade brasileira, qual é esse tema? R.: A iniciação sexual dos jovens. 

c. No 16º parágrafo da crônica, o autor emprega o termo francês “rendez-vous”. Pelo 

contexto, o que você acha que esse termo significa? E por que o autor não usou uma 

palavra em português? R.: Refere-se ás casas de prostituição. o autor usou esse termo 

devido ao preconceito linguístico com alguns termos que parecem deselegante e 

chocam o leitor. 
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d. Qual é a posição do autor da crônica em relação a construção da feminidade marcada 

pela imposição de limites as mulheres numa sociedade predominante patriarcal? R.: Ele 

critica a exclusão feminina das esferas públicas. 

Conclusão 

Ao realizar essas atividades pode-se perceber a língua como produto social organizado 

para produzir sentido, no qual se realizam as metafunções: ideacional, porque os 

estudantes empregaram suas experiências de vida para elaborar os sentidos, interpessoal 

porque as reflexões realizadas a partir do texto influenciarão direta ou indiretamente o 

modo como os leitores agem socialmente e textual, pois é modo como a mensagem está 

organizada. Assim, ao empregar questões como essas o professor estaria desenvolvendo 

junto aos seus alunos algumas habilidades previstas na matriz de referência do ENEM, 

mas principalmente, formando leitores mais atentos aos aspectos sócio históricos da 

língua. 
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4º ENCONTRO  

 

Introdução 

Ao realizar essas atividades, espera-se que os estudantes tenham uma visão de língua 

ensinada conforme situação real de interação; respeitando o contexto sócio histórico, 

experiência e papel social dos interlocutores fato que as atividades possibilitam; visam a 

construção dialógica dos sentidos. 

Competência do ENEM 

Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação 

e integradora da organização do mundo e da própria identidade. 

Habilidade do ENEM 

H23 Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público alvo, 

pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. 

H24 Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento 

do público, tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras.  

Expectativa de aprendizagem da Seduce 

Ler comparativa e associativamente dos gêneros em estudo, observando forma, conteúdo, 

estilo e função social. 

Refletir sobre o tom de convencimento do artigo de opinião e a utilização de diferentes 

vozes e argumentos (Fundamentados em dados de pesquisa, exemplos, opiniões de 

autoridade, princípio ou crença pessoal) para defender uma ideia. 

Duração das atividades: 1h 40 min. 

 

Estratégias e recursos da aula 

Atividades realizadas em grupo ou duplas de estudantes conforme orientações que 

antecedem cada item; 

Atividades realizadas em grupo ou duplas de alunos; 

Utilização de textos, imagens e vídeos veiculados na internet; 

Papel pardo para cartazes, cola, tesoura, revistas, jornais e outros; 
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ATIVIDADE: LENDO E ANALISANDO ARTIGO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

(O professor deverá reproduzir para os alunos cópias do texto.) 

Reflexões sobre o consumismo 

Francisco Fernandes Ladeira, 23/12/2014 ed. 830     

 Nesta época do ano, em que comprar compulsivamente é a principal preocupação 

de boa parte da população, é imprescindível refletirmos sobre a importância da mídia na 

propagação de determinados comportamentos que induzem ao consumismo exacerbado. 

No clássico livro O Capital, Karl Marx apontava que no capitalismo os bens materiais, ao 

serem fetichizados, passam a assumir qualidades que vão além da mera materialidade. As 

coisas são personificadas e as pessoas são coisificadas. Em outros termos, um automóvel 

de luxo, uma mansão em um bairro nobre ou ostentar objetos de determinadas marcas 

famosas são alguns dos fatores que conferem maior valorização e visibilidade social a um 

indivíduo. Lembrando um poema de Drummond, na sociedade de consumo a essência do 

“eu” está intrinsicamente associada à “etiqueta” que o sujeito usa. Nesse sentido, como 

bem afirmou o sociólogo Herbert Marcuse, o papel da publicidade é propagar hábitos e 

valores consumistas, fomentando assim “falsas necessidades” e desejos ilusórios na 

população em geral. 

 Segundo a Constituição Federal, as redes de televisão, que são concessões 

públicas, teriam como principal função a difusão da cultura nacional para o grande 

público. Entretanto, ao contrário do recomendado pela nossa Carta Magna, as emissoras 

comerciais brasileiras estão exclusivamente a serviço de seus poderosos anunciantes, 

concebendo os telespectadores apenas como bons consumidores em potencial. 

Praticamente toda a programação, direta ou indiretamente, é voltada para vender 

determinados produtos. Durante os intervalos comerciais dos programas infantis, a 

persuasiva publicidade feita para crianças garante que desde a mais tenra idade os 

brasileiros introjetem hábitos inerentes à sociedade de consumo. Ou seja: “Você vale pelo 

que você possui, não pelo que você realmente é.” Ter várias bonecas Barbies ou se tornar 

uma princesa da Disney é o sonho de toda menina. Para os meninos, os videogames de 

última geração e outros tipos de jogos eletrônicos. É o processo de socialização para o 

mercado. 

 Já os adolescentes formam o público mais vulnerável à propaganda. Em uma fase 

da vida em que a adesão ao grupo é mais importante do que a afirmação da 

individualidade, a publicidade oferece aos jovens a ilusória possibilidade de 

aceitabilidade social ao envergar a roupa da moda ou utilizar um tênis de marca. 

Lembrando as ideias de Zygmunt Bauman, o consumismo dos dias hodiernos é a uma 

“festa” onde todos são convidados, pois praticamente toda a população está exposta aos 

mecanismos persuasivos da publicidade, mas poucos podem efetivamente entrar. Sendo 

assim, a tentativa de jovens negros da periferia em participar da “festa do consumo”, ao 

frequentarem shopping-centers em bairros nobres, como foi o caso do famoso 

“rolezinho”, causa grande mal-estar para as elites econômicas. Em situações mais 

radicais, o grande desejo por consumo faz com que muitos jovens ingressem no mundo 

do crime. Se em outras épocas a ansiedade de suprir necessidades básicas como 

alimentação e abrigo levava indivíduos às atitudes mais radicais e a atividades ilícitas, em 

nossa sociedade de consumidores o desejo de suprir “necessidades sociais” (um celular 
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ultramoderno, o melhor vestuário, frequentar os lugares da moda) parece ser o principal 

motivo que leva adolescentes para a criminalidade. 

A mercantilização das esferas da existência 

 O fascínio exercido pela publicidade midiática não é diferente em adultos. Em 

nossa pós-modernidade, a máxima cartesiana “penso, logo existo” foi substituída por 

“consumo, logo existo”. Conforme é do conhecimento de todos aqueles que estudam a 

mídia, o merchandising (quando uma marca, logotipo, ou produto aparece em uma ou 

mais cenas de atrações televisivas) é uma técnica publicitária amplamente difundida em 

nossos principais meios de comunicação. São notórios os casos de programas de auditório 

que interrompem incessantemente seus quadros para anunciar um produto. Por meio da 

“fábrica de sonhos” do Projac, a Rede Globo lança os padrões de consumo a serem 

seguidos por milhões de telespectadores. Desse modo, não é por acaso que minorias como 

negros e homossexuais só aumentam sua representatividade em telenovelas quando 

melhoram seu poder financeiro. Por sua vez, as transmissões de futebol nos trazem uma 

grande dúvida: os atletas estão representando realmente as cores dos seus clubes ou as 

marcas das empresas que estão estampadas na maior parte de seus uniformes? Diante 

desse contexto, também não é por acaso que a chamada “nova classe média”, procura no 

consumismo exacerbado, e não no completo exercício da cidadania, a melhor maneira de 

legitimar sua ascensão social. Consequentemente, temos milhões de indivíduos com bom 

poder aquisitivo, mas parca capacidade intelectual. 

 A influência dos anunciantes também se estende ao setor jornalístico, pois notícias 

que possam desagradar grandes conglomeradas, como a devastação ambiental causada 

por algumas empresas, jamais serão colocadas no ar. Sendo assim, é imprescindível 

acabar com o vergonhoso oligopólio midiático que impera no Brasil. É preciso que os 

principais meios de comunicação de nosso país promovam valores humanitários e não 

sejam simples balcões de anúncios. 

 Por outro lado, é importante salientar que o consumismo pode causar danos 

ambientais e sociais irreversíveis. É consenso entre a comunidade científica mundial que 

o nosso planeta não possui recursos suficientes para sustentar a crescente demanda por 

matéria-prima. Não obstante, atrelar o bem-estar individual ao poder de compra faz com 

que o indivíduo deposite toda a sua esperança de felicidade em mecanismos alheios ao 

seu controle, fato que pode vir a trazer graves transtornos psicológicos, pois é 

praticamente impossível seguir todos os modismos impostos pelo mercado. Já o Natal, 

festa criada pelos cristãos para substituir antigos rituais pagãos relacionados ao solstício 

de inverno, ao invés de promover a solidariedade entre os povos, transformou-se na maior 

celebração do consumismo mundial. É o sistema capitalista com sua grande capacidade 

de mercantilizar todas as esferas da existência. 

 Francisco Fernandes Ladeira é especialista em Ciências Humanas: Brasil, Estado 

e Sociedade pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e professor de Geografia 

em Barbacena, MG 

Disponível em: https://bit.ly/2HmlBzm.  

ISSN 1519-7670 - Ano 19 - nº1001. Acesso: 25 ago.2018.  
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QUESTÕES 

I. Despertando a curiosidade; o desejo de ler e de aprender com a leitura do texto. 

(Produção coletiva em papel pardo, antes de entregar o texto aos estudantes) 

Após ler as explicações sobre o acróstico, sugere-se elaborar um acróstico com a palavra 

CONSUMISMO conforme as questões que se seguem. Acróstico “composição literária 

normalmente, poética em que as letras iniciais, do meio ou do fim formam nomes ou 

palavras em concreto. Esta palavra tem origem no grego akrostichis, sendo que akro 

significa “extremo” e stikhis, que significa linha ou verso. No acróstico, a palavra formada 

pelas primeiras letras é lida na vertical. Muitas vezes a palavra formada verticalmente é 

um nome próprio ou pode também ser um aforismo, ou seja, uma máxima ou regra”. 

(Disponível em:www.significados.com.br\acrostico. Acesso em:12 abr de 2018) 

a. O que é consumismo? 

b. O que leva as pessoas ao consumismo desenfreado? 

 

II. Acionando conhecimentos prévios sobre o tema e sobre o gênero do discurso. 

 (Após entregar o texto aos estudantes e solicitar leitura silenciosa) 

a. Em que veiculo o texto em estudo foi publicado? Você já o conhecia, anteriormente? 

Comente. 

b. Quem é o autor do texto? E quais informações sabe-se sobre ele? Será que essas 

informações são importantes para a compreensão do texto? 

III. Iniciando a leitura: contato inicial com o texto e levantamento de hipóteses de 

leitura 

(Após leitura compartilhada em voz alta realizada por professor e estudantes. Dar tempo 

para os estudantes para responder as questões a seguir por escrito em duplas, e depois 

abrir plenária para debate.) 

a. Qual é o principal assunto abordado pelo texto? 

b. Para que tipo de leitor o texto foi produzido? Quais informações são mais relevantes 

para leitor compreender o texto? 

c. Com que finalidade o assunto foi abordado no texto: expor um conteúdo de forma clara 

e objetiva ou persuadir o leitor e, relação ao ponto de vista do autor? Justifique sua 

resposta. 

Conclusão 

 Após realizar essas atividades, os estudantes podem perceber o quanto a 

linguagem é importante para vida, não apenas escolar, mas social, profissional, pois é 

com ela que se constrói o mundo real e imaginário que são elementos fundamentais para 

a existência social humana. 
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5º ENCONTRO  

 

Introdução 

Ao realizar essas atividades, espera-se que os estudantes sejam capazes de comparar 

opiniões e pontos de vistas, reconhecendo recursos empregados para criar ou modificar 

hábitos, assim, devem observar e relacionar diversos textos, opiniões e temas aos 

respectivos recursos linguísticos. 

Competência do ENEM 

Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações 

específicas. 

Habilidades do ENEM 

H21 - Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não-verbais 

utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. 

H22 - Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. 

H23 - Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público 

alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. 

 

Expectativa de aprendizagem da Seduc 

Ler comparativa e associativamente os gêneros em estudo, observando forma, conteúdo, 

estilo e função social. 

Refletir sobre o tom de convencimento do artigo de opinião e a utilização de diferentes 

vozes e argumentos (Fundamentados em dados de pesquisa, exemplos, opiniões de 

autoridade, princípio ou crença pessoal) para defender uma ideia. 

 

Duração das atividades: 1h 40 min. 

 

Estratégias e recursos 

Atividades realizadas em grupo ou duplas de alunos conforme orientações que antecedem 

cada item; 
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QUESTÕES 

 

I. Desenvolvendo a leitura 

(Após leitura compartilhada em voz alta realizada por prof e estudantes. Dar tempo para 

os estudantes para responder as questões a seguir por escrito e depois abrir plenária para 

debate.) 

a. Trata-se de um texto expositivo-argumentativo, logo qual é a ideia principal ou a tese 

defendida pelo autor? Comente. R.: A influência da mídia nas relações de consumo 

que induz as pessoas a comprar as vezes sem necessidade. 

b. Em sua opinião, o tratamento dado ao assunto do texto lido é muito específico, ou seja, 

direcionado exclusivamente para leitores especializados – cientistas ou é relativamente 

simples, visando informar o leitor os leitores em geral. Comente sua resposta. R.: O 

tratamento dado ao assunto no texto, é relativamente simples, pois pretende 

informar os leitores alfabetizados em geral independentemente do nível de 

escolaridade. 

II. Aprofundando a leitura 

(Após leitura compartilhada em voz alta realizada pelos e estudantes, dar tempo para os 

estudantes para responder as questões a seguir por escrito, em trios, trocar as folhas com 

as respostas entre diferentes grupos, solicitar que leiam as respostas dos colegas, vejam 

se há algumas diferenças e depois abrir plenária para debate.) 

1.  O artigo de opinião, geralmente, refere-se a assuntos ligados a áreas científicas do 

conhecimento, assim a emprega uma linguagem na qual há vocabulário e conceitos 

científicos básicos. 

a. Identifique, no texto, palavras ou expressões usadas no meio científico para aborda o 

tema em estudo. R.: consumismo exacerbado, capitalismo, merchandising, técnica 

publicitária etc. 

b. Essas palavras pertencem a qual área do conhecimento científico? R.: Essas palavras 

são da área das ciências sociais, como sociologia, filosofia e outras porque discutem 

questões sócio históricas. 

II. O Artigo de opinião não apresenta estrutura é rígida, pois depende do tema e de outros 

elementos de produção como: quem produz o texto, para quem, com que finalidade. 

Todavia, apesar disso, possui tese (ideia principal), ou seja, conceito ou ponto de vista 

sobre um conceito procurando comprová-lo com evidências, ou seja, exemplos, 

comparações, resultados, dados de experiências, relações de causa e de efeito.  

a. Quais foram as autoridades citadas, autores ou filósofos enumerados? R.: Karl Marx, 

Drummond, Hebert Marcuse e Zygmunt Bauman. 

b. Com quais provas ou argumentos o autor defende sua tese? R.: O autor cita vários 

filósofos que estudaram as questões relativas aos comportamentos e compara fatos 

históricos. 
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III. Articulando aprendizagens a partir da leitura 

(Após leitura compartilhada em voz alta realizada pelos e estudantes. Dar tempo para os 

estudantes para responder as questões a seguir por escrito, em trios, trocar as folhas com 

as respostas entre diferentes grupos, solicitar que leiam as respostas dos colegas, vejam 

se há algumas diferenças e depois abrir plenária para debate.) 

O artigo de opinião, geralmente refere-se a assuntos ligados a áreas científicas do 

conhecimento, assim emprega uma linguagem na qual há vocabulário e conceitos 

científicos básicos. 

a. Localize no texto e copie palavras ou expressões usadas no meio científico para abordar 

o tema em estudo. R.: Bens materiais, capitalismo, cartesiano, visibilidade social etc. 

b. Essas palavras pertencem a qual área do conhecimento científico? R.: Área das 

ciências sociais como Sociologia, Geografia... 

b. Variedade linguística refere-se ao modo como a língua varia ou muda conforme as 

condições sociais, culturais ou regionais dos usuários (escritores ou falantes). Assim, qual 

variedade linguística foi empregada no texto? R.: Variedade padrão culta. 

c. A linguagem preocupa-se com a expressividade e a emotividade, ou é clara, objetiva e 

tende a impessoalidade? Comente R.: Por se tratar de texto de divulgação científica a 

linguagem é clara, objetiva e impessoal, visando expor e convencer o leitora sobre 

os fatos apresentados. 

 

Conclusão 

De acordo com Halliday (1991), o contexto de situação influencia o texto, porque a 

linguagem é escolhida conforme os objetos que são manipulados, levando a escolha de 

estruturas gramaticais de acordo com os participantes; os nomes dos objetivos envolvidos, 

os eventos realizados; o momento quando são realizados. 

Assim, após realizar essas atividades espera-se que os estudantes tenham percebido o 

processo de construção de sentidos elaborados conforme as expressões linguísticas 

empregadas nos textos. 
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Encontro final 
 

Introdução 

Após as aulas nas quais se realizou várias leituras e reflexões associando os vários tipos 

de conhecimentos de mundo dos estudantes. Espera-se que eles sejam capazes de 

responder de modo adequado as questões que seguem e formam o produto final dessa 

sequência didática.  

Competência do ENEM 

Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações 

específicas. 

 

Habilidades do ENEM 

H21 - Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não-verbais 

utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. 

H22 - Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. 

H23 - Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público 

alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. 

 

Expectativa de aprendizagem da Seduc 

Ler comparativa e associativamente dos gêneros em estudo, observando forma, conteúdo, 

estilo e função social. 

Refletir sobre o tom de convencimento do artigo de opinião e a utilização de diferentes 

vozes e argumentos (Fundamentados em dados de pesquisa, exemplos, opiniões de 

autoridade, princípio ou crença pessoal) para defender uma ideia. 

 

Duração das atividades: 1h 40 min. 

Estratégias e recursos 

Atividades realizadas em grupo ou duplas de alunos conforme orientações que antecedem 

cada item; 

Conclusão 

Durante a realização das atividades propostas como produto final os estudantes foram 

bastante colaboradores, leram e refletiram bastante antes de responder as questões.  
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Pesquisadora: Ângela R. S. Silva                           Orientadora: Drª Elisandra Filetti Moura 

Codinome:.................................................................................................................... ................... 

Produto final 

Texto 1 -  A mercantilização das esferas da existência 

 

Francisco Fernandes Ladeira, 23/12/2014 ed. 830 

     

 O fascínio exercido pela publicidade midiática não é diferente em adultos. Em 

nossa pós-modernidade, a máxima cartesiana “penso, logo existo” foi substituída por 

“consumo, logo existo”. Conforme é do conhecimento de todos aqueles que estudam a 

mídia, o merchandising (quando uma marca, logotipo, ou produto aparece em uma ou 

mais cenas de atrações televisivas) é uma técnica publicitária amplamente difundida em 

nossos principais meios de comunicação. São notórios os casos de programas de auditório 

que interrompem incessantemente seus quadros para anunciar um produto. Por meio da 

“fábrica de sonhos” do Projac, a Rede Globo lança os padrões de consumo a serem 

seguidos por milhões de telespectadores. Desse modo, não é por acaso que minorias como 

negros e homossexuais só aumentam sua representatividade em telenovelas quando 

melhoram seu poder financeiro. Por sua vez, as transmissões de futebol nos trazem uma 

grande dúvida: os atletas estão representando realmente as cores dos seus clubes ou as 

marcas das empresas que estão estampadas na maior parte de seus uniformes? Diante 

desse contexto, também não é por acaso que a chamada “nova classe média”, procura no 

consumismo exacerbado, e não no completo exercício da cidadania, a melhor maneira de 

legitimar sua ascensão social. Consequentemente, temos milhões de indivíduos com bom 

poder aquisitivo, mas parca capacidade intelectual. 

 A influência dos anunciantes também se estende ao setor jornalístico, pois notícias 

que possam desagradar grandes conglomeradas, como a devastação ambiental causada 

por algumas empresas, jamais serão colocadas no ar. Sendo assim, é imprescindível 

acabar com o vergonhoso oligopólio midiático que impera no Brasil. É preciso que os 

principais meios de comunicação de nosso país promovam valores humanitários e não 

sejam simples balcões de anúncios. 

 Por outro lado, é importante salientar que o consumismo pode causar danos 

ambientais e sociais irreversíveis. É consenso entre a comunidade científica mundial que 
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o nosso planeta não possui recursos suficientes para sustentar a crescente demanda por 

matéria-prima. Não obstante, atrelar o bem-estar individual ao poder de compra faz com 

que o indivíduo deposite toda a sua esperança de felicidade em mecanismos alheios ao 

seu controle, fato que pode vir a trazer graves transtornos psicológicos, pois é 

praticamente impossível seguir todos os modismos impostos pelo mercado. Já o Natal, 

festa criada pelos cristãos para substituir antigos rituais pagãos relacionados ao solstício 

de inverno, ao invés de promover a solidariedade entre os povos, transformou-se na maior 

celebração do consumismo mundial. É o sistema capitalista com sua grande capacidade 

de mercantilizar todas as esferas da existência. 

 Francisco Fernandes Ladeira é especialista em Ciências Humanas: Brasil, 

Estado e Sociedade pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e professor de 

Geografia em Barbacena, MG 

Disponível em: https://bit.ly/2L6wW7z. Ano 19 - nº1001. Acesso:25 ago 2018. 

 

Responder às questões a seguir. 

a. Trata-se de um “texto dissertativo-argumentativo é um texto opinativo, cujas ideias são 

desenvolvidas através de estratégias argumentativas que têm por finalidade convencer o 

interlocutor” https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/tipos-textuais-estrutura-discurso.htm. 

Qual é a ideia principal, ou tese defendida pelo autor no texto em estudo? Justifique sua 

resposta R.: Ele aborda a questão do consumismo em relação aos consumidores e ao 

sistema econômico que influencia as pessoas. 

b. Os textos de divulgação científica, geralmente, referem-se a assuntos ligados a áreas 

científicas do conhecimento, assim a empregam uma linguagem na qual há vocabulário e 

conceitos científicos básicos. Quais palavras ou expressões do jargão, linguagem 

científica foram usadas para abordar o tema do texto em estudo? R.: Termos como: 

merchandising, pós-modernidade, Capitalismo, valores consumistas, Carta Magna, 

valorização e viabilidade social, publicidade midiática, devastação ambiental, 

consumismo. 

c. A qual área do conhecimento científico esses termos pertencem? R.: Esses termos 

pertencem as áreas das ciências sociais como: Sociologia, Filosofia, Geografia ...pelo 

fato de levar ao debate sobre aspectos sócio históricos.  

II. O artigo de opinião possui estrutura variável, conforme o tema e outros elementos de 

produção como: quem produz o texto (autor), para quem (leitor) ou com que finalidade 

https://bit.ly/2L6wW7z
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/tipos-textuais-estrutura-discurso.htm
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(objetivo). Conceito que deseja comprovar com evidências, isto é, exemplos, 

comparações, resultados, dados de experiências, relações de causa e de efeito. 

a. O autor do texto, defende sua tese com quais argumentos? Cite-os R.:  

Comparação – compro logo existo; 

Dados de experiência- visibilidade de negros e homossexuais conforme aumenta se 

renda; 

Exemplo – apresenta reportagem que agrada ao público; 

Ou “As coisas passaram a ser fetichizadas; 

Coisas são personificadas e pessoas são coisificadas; 

As emissoras de Tv são balcões de vendas.” 

b. Qual era a finalidade comunicativa do autor ao produzir esse texto, considerando as 

informações e a forma com estas estão organizadas? R.: O autor propõe uma reflexão 

crítica sobre o consumismo, considerando que esse hábito provoca mudanças nos 

valores sociais e esclarecendo o leitor sobre os perigos impostos pela mídia que 

direciona as pessoas ao consumismo exagerado. 

 

Texto 2 - “Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, 

a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os 

outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor 

pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura, ou rebelar-se contra ela, 

propondo uma outra não prevista.” LAJOLO, M. Do mundo de leitura para a leitura do 

mundo. São Paulo. Ática. 1993. Adaptado ENEM 2016. 

Por que a autora empregou a função metalinguística para refletir a respeito do processo 

de produção de sentido no texto, ou seja, relação entre texto e leitor? 

R.: A autora emprega a metalinguagem para explicar a relação texto x leitor, pois 

discorre sobre o ato de leitura como processo construído dialeticamente. 

 

Texto 3 -  Você pode não acreditar 

AFFONSO ROMANO DE SANT'ANNA, Estado de Minas: 05/05/2013  

 

 Já que Cachoeiro do Itapemirim e todo o Brasil comemoram o centenário de 

Rubem Braga, parto de uma frase dele, hoje muito conhecida: “Sou do tempo em que a 

geladeira era branca e o telefone era preto”. 

 Então lhe digo: 
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 Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que os leiteiros deixavam as 

garrafinhas de leite do lado de fora das casas, seja ao pé da porta, seja na janela. 

 A gente ia de uniforme azul e branco para o grupo, de manhãzinha, passava pelas 

casas e não ocorria que alguém pudesse roubar aquilo. 

 Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que os padeiros deixavam o 

pão na soleira da porta ou na janela que dava para a rua. A gente passava e via aquilo 

como uma coisa normal. 

 Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que não havia guardas nas 

portas dos bancos, nem dentro. Não havia casamatas no interior das casas bancárias. Você 

entrava e saía livremente. Assaltos a bancos eram coisas de filme americano. 

 Você pode não acreditar: não havia carro forte blindado, aqueles seguranças super 

armados para recolher dinheiro, nem se anunciava aos ladrões que a chave do cofre não 

estava com o chofer ou que o carro estava sendo seguido por satélite.  

 Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que você saía à noite para 

namorar e voltava andando pelas ruas da cidade, caminhando displicentemente, sentindo 

cheiro de jasmim e de alecrim, sem olhar para trás, sem temer as sombras. 

 Você pode não acreditar: houve um tempo em que as pessoas se visitavam 

airosamente. Chegavam no meio da tarde ou à noite, contavam casos, tomavam café, 

falavam da saúde, tricotavam sobre a vida alheia e voltavam de bonde às suas casas. 

 Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que um homem de bem não 

assinava promissória, bastava tirar um fio de seu bigode e aquilo valia como promessa de 

pagamento no prazo ajustado. 

 Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que os jovens tinham que estar 

em casa às dez da noite. 

 Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que o namorado primeiro 

ficava andando com a moça numa rua perto da casa dela, depois passava a namorar no 

portão, depois tinha ingresso na sala da família. Era sinal que já estava praticamente noivo 

e seguro. 

 Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que os filhos chamavam os 

pais de senhor e senhora, pediam a bênção e até beijavam-lhes a mão. 

 Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que o professor ou professora 

quando entrava na sala de aula os alunos se levantavam e ficavam ao lado das carteiras 

para recepcioná-lo(a). 
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 Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que nos colégios mistos as 

moças sentavam-se nas carteiras da frente e o recreio feminino era separado do recreio 

masculino; os adolescentes ficavam se olhando à distância. 

 Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que o tio ou um irmão mais 

velho levava sempre o jovem ao que se chamava rendez-vous, para uma iniciação erótica. 

 Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que a iniciação erótica dos 

rapazes era com a empregada doméstica ou da fazenda. E as moças, contando raríssimas 

exceções, tinham que esperar mesmo pelo casamento. 

 Houve um tempo em que havia tempo. 

 Houve um tempo.  

Disponível em: https://bit.ly/30wBbjb. Acesso: 25 ago. 2018. 

 

a. Ao repetir do trecho, “Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que...” como 

estratégia argumentativa, o autor produziu qual efeito de sentido? Comente. R.: A 

repetição visa sensibilizar o leitor sobre o modo como as pessoas se relacionavam 

entre si. 

b.  No 16º parágrafo da crônica, o autor emprega o termo francês “rendez-vous”, 

empregou uma palavra estrangeira devido a questões de tabu linguístico. Por que ocorre 

o tabu linguístico? Comente. R.: Pelo contexto o termo significa casa de prostituição. 

E ocorre tabu linguístico devido à restrição ao uso de um vocábulo pouco aceito 

socialmente. 

c. Qual é a posição do autor da crônica, em relação a construção da feminidade marcada 

pela imposição de limites as mulheres numa sociedade patriarcal? R.: O autor critica a 

imposição de limites a mulher na sociedade. Como fica claro ao ironizar o assédio 

sexual as empregadas ou meninas de família que tinham esperar o casamento para 

se iniciar sexualmente. 
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PERCEPÇÃO SOBRE O ESTUDO  

 

 De acordo com Koch (2011), a escola tornou-se espaço fundamental para 

formação de leitores, pois o ensino da leitura é o foco central das aulas de Língua 

Portuguesa. Consequentemente, deve-se transformar os estudantes em sujeitos leitores, 

isto é, indivíduos capazes de compreender os sentidos profundos dos textos encontrados 

nas diversas esferas sociais, sendo capazes de reelaborá-los, ou conforme Bakhtin (2006) 

produzir uma resposta responsiva. 

 Segundo o artigo 36 da LDBEN, Língua Portuguesa não é apenas meio de 

“comunicação e expressão, mas forma de acessar conhecimentos e exercer a cidadania”. 

 Geralmente, o texto apresenta inúmeras possibilidades de leitura conforme as 

intenções do autor e as pistas linguísticas deixadas por ele para o leitor que deve busca-

las para produzir a compreensão textual adequada. Todavia cabe ao educador orientar os 

estudantes para que aprendam a localizar e compreender as marcas linguísticas deixadas 

pelo autor para tecer a leitura. Conforme Koch, 2012, p. 156 são algumas marcas 

linguísticas “tempos e modos verbais, o posto, o pressuposto e o subentendido, as 

modalidades (lógicas, avaliativas, deônticas), a topicalização e a referência anafórica.” 

Todavia a maioria dos livros didáticos que são as referências mais usadas na educação 

básica, tratam as marcas linguísticas apenas do aspecto formal, ou seja, localização e 

classificação, sem preocuparem com a funcionalidade dessas categorias no interior do 

texto. 

 Outra herança do livro didático é a imposição quase que involuntária da resposta 

única como a adequada, como se houvesse apenas uma leitura autorizada. Contudo, essa 

concepção dever ser substituída pela visão de que cada nova leitura é construída a partir 

das pistas linguísticas do texto e dos conhecimentos anteriores do leitor somados aos 

novos adquiridos com o texto. Uma vez que, o leitor é coautor do texto. 

 Assim, desenvolver ou ampliar competência de leitura é tornar o estudante 

“sujeito ativo, do ato de ler”, Koch 2012 p. 157 

 Pode-se afirmar que o desenvolvimento das sequências didáticas possibilitaram 

uma aprendizagem eficaz e produtiva, pois oportunizou aos estudantes maior autonomia 
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nas atividades vivenciadas por meio da participação ativa, e assim mais significativas e 

atraentes 

 Consequentemente, o protagonismo dos estudantes nas atividades revelou que o 

domínio da escrita colabora com a atuação mais próxima do contexto sócio histórico do 

qual pertencem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

 

REFERÊNCIAS DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

ANTUNES, I. Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedras no 

caminho. São Paulo: Parábola Editorial, 2007. 

 

ANTUNES, I. Gramática contextualizada: limpando o pó das ideias simples. 1ª ed. 

São Paulo: Parábola Editorial, 2014. 

 

BAKHTIN, M. (V.N. Volochinov). Marxismo e Filosofia da Linguagem. 12ª edição. 

São Paulo: Editora Hucitec, 2006. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). ENEM: documento básico. Brasília, 2002a. 

Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000116.pdf. 

Acesso em: 18 jul. 2014. 

 

BRASIL.  Ministério da Educação: Secretaria da Educação e Tecnologia. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Base legal.  

 

BRASIL. Ministério da Educação: Secretaria da Educação e Tecnologia. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Livros 1 e 2. Brasília: Ministério da Educação, 

2000 [1999]. 

 

BRONCKART, J. P. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um 

interacionismo sócio-discursivo. Tradução de Anna Rachel Machado. São Paulo: Educ, 

1999.  

 

BUNZEN, C. & MENDONÇA, M. (Org.). Português no Ensino Médio e formação 

do professor. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. 

 

CASSEB-GALVÃO, V. C. A gramática a serviço dos gêneros. Anais do SIELP. V 1. 

N.1 Uberlândia; EDUFU, 2011. 

 

FILETTI, E.; VIEIRA, I. Políticas públicas e políticas linguísticas no Brasil: 

diretrizes para o Ensino Médio. Polyphonia, v. 23\1, jan.\jul. 2012. 

 

GERALDI, J. W.  O texto na sala de aula. São Paulo: Anglo, 2012. 

 

GERALDI, J. W. A aula como acontecimento. São Carlos: Pedro & João Editores, 

2015.  

 

HALLIDAY, M.A.K.; MATTHIESSEN, C.M. I.M. Na Introduction to Functional 

Grammar Oxford University Press Inc., New York, 2004. 

 

KLEIMAN, A. Texto e leitor: Aspectos cognitivos da leitura.14ª ed. Campinas, SP: 

Pontes Editores, 2011. 

 

KOCH, I. V. O Texto na construção de sentidos. São Paulo: Contexto, 2007. 

 



166 
 

 

MACHADO, M.Z. V.; Ensinar português hoje: novas práticas na tensão entre o 

escolar e o social.  Cultura escrita e letramento. (Org.) Marildes Marinho e Gilcinei 

Teodoro Carvalho. Belo Horizonte. Ed. UFMF, 2010. 

 

MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2008. 

 

MIGUEL, Stefany Bueno. Exame Nacional do Ensino Médio. ENEM: uma discussão 

acerca da vaidade das questões de Língua Portuguesa. Florianópolis, SC, 2015 

(Dissertação)  

 

NEVES, M. H. de M. A gramática funcional. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

 

NEVES, M. H. de M. A gramática: história, teoria e análise, ensino. São Paulo: Editora 

UNESP, 2002. 

 

NEVES, M. H. de M. Ensino e língua e vivência de linguagem: temas em confronto. 

São Paulo: Contexto, 2010. 

 

PERRENOUD, Philippe. MAGNE, B. C. Construir: as competências desde a escola. 

Porto Alegre: Artmed, 1999. 

 

SILVA, G.B. e FELICETTI, V. L. Habilidades e competências na prática docente: 

perspectivas a partir de situações-problema Educação Por Escrito, Porto Alegre, v. 5, n. 

1, p. 17-29, jan.-jun. 2014. 

 

SOLÉ, I. Estratégias de leitura. Trad. Claudia Schilling. 6. ed.  Porto Alegre: Artmed, 

1998. 

 

SOUZA, S.R.A.N de. Leitura de textos no ensino médio: uma proposta didática, 

(Dissertação – Mestrado em Ensino) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

Londrina: [s.n.], 2016. 

 

TRIPP, D. Educação e Pesquisa, São Paulo. V. 31 n. 3 p. 443- 466, set\dez 2005. 

 

ZABALA, A. A Prática Educativa – como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente, a sociedade espera que a escola colabore com a formação dos 

jovens, para exercerem de modo adequado a cidadania. Logo, um ensino de qualidade é 

fundamental. Desse modo, ampliar habilidades de leitura é primordial, uma vez que ela 

permeia a aprendizagem da maioria dos conteúdos ministrados no espaço escolar. 

Assim, as avaliações em larga escala tornaram-se foco central dos debates tanto 

de pesquisadores nas universidades quanto da mídia em geral, porque elas visam verificar 

a qualidade da educação e direcionar as políticas públicas educacionais do país.  

Entre as várias avaliações em larga escala, esta dissertação centrou-se apenas no 

ENEM, devido à relevância deste para os concluintes da Educação Básica. Diante disso, 

geralmente, a mídia não especializada divulga resultados negativos sobre o desempenho 

dos estudantes sem muito embasamento teórico, e também não propõe ações aplicáveis 

para modificar o quadro diagnosticado.  

Assim, propõe-se analisar mais especificamente os itens sobre leitura do ENEM 

2016, observando as relações entre as concepções de língua(gem) presentes na Matriz de 

Referência do ENEM proposta pelo INEP e o CR da Seduc – Goiás quando referem-se à 

formação de leitores e, a partir disso, elaborar e ministrar aulas empregando Sequência 

Didática Funcionalista (SDF), que, posteriormente, constituirá o produto educacional. 

Ao realizar as aulas empregando a SDF, observa-se que os estudantes, durante 

os momentos de interação verbal sobre as questões, apresentam maior capacidade de 

argumentação do que nas atividades escritas.  

Esse fato é explicável, uma vez que todas as pessoas, independente da 

escolaridade, são capazes de elaborar uma interpretação dos fatos que as cercam, porém, 

deve-se questionar o nível dessa interpretação, até que ponto está adequado ao contexto 

sócio-histórico atual, como os conhecimentos prévios limitam a elaboração dessa 

contrapalavra, pois, de acordo com Solé (1998, p. 40), o modo como se constrói a 

representação da realidade é influenciado pelos “valores, sistemas conceituais, ideologia, 

sistemas de comunicação, procedimentos etc.” 

Em vista disso, parte-se da hipótese de que os itens do ENEM de Língua 

Portuguesa favorecem a compreensão leitora de estudantes do Ensino Médio, 

contribuindo para a formação humanística do sujeito leitor, consequentemente, é 

importante propor metodologias de ensino de leitura proficientes, fundamentais para todo 

cidadão. Assim, analisam-se as relações entre Matriz de Competências e habilidades do 
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ENEM e o Currículo de Referência da Seduc-GO, e suas contribuições para a formação 

de leitores proficientes, segundo o viés funcionalista da linguagem. 

Durante a realização da pesquisa: analisou-se a abordagem de leitura proposta 

na Matriz de Competências e Habilidades do ENEM e a do Currículo de Referência da 

Seduc. Foram identificadas as concepções de língua e de leitura presentes no Currículo 

de Referência da Seduc, comparando-as à Matriz de Competências e Habilidades do 

ENEM, verificando as habilidades de leitura dos sujeitos da pesquisa sobre os itens de 

leitura do ENEM de 2016 a partir de atividades de leitura que envolvam habilidades 

cognitivas. 

É importante refletir sobre outro viés para o ensino de Língua Portuguesa, no 

qual a linguagem seja concebida como instrumento para construção das experiências 

humanas, ou, segundo Neves (2006, p. 32), a visão de que as línguas são organizadas, 

conforme duas metafunções que orientam o sistema linguístico, de acordo com 

“propósitos mais gerais fundamentados nos usos da linguagem: entender o ambiente 

(ideacional) e influir sobre os outros (interpessoal)”. 

A linguagem materializa as experiências dos sujeitos por meio da função 

ideacional empregada para dar sentido a suas vivências, ou da função interpessoal, usada 

para compreender e atuar socialmente no meio social, portanto persuadir os outros, 

conforme Galvão-Casseb (2012). 

Ao empregar o viés funcionalista para o ensino de Língua Portuguesa, a ênfase 

é o uso da língua em seu contexto sócio-histórico, no qual a linguagem é vista como um 

sistema de comunicação que valoriza usos e funções, desse modo, aceita a relação 

dialética entre sistema e uso, conforme Neves (2006). Assim, as metafunções ocorrem 

simultaneamente, pois em todo discurso há: o que dizer (ideacional), para quem dizer 

(interpessoal) e como dizer (textual).  

As concepções de linguagem de Halliday e de Bakhtin dialogam entre si, 

contribuindo para o “entendimento de como a linguagem se constitui e a língua se 

articula” (CERQUEIRA, 2015, p. 33), e principalmente, converge com a proposta dessa 

dissertação e com as orientações da Matriz de Referência do ENEM. É o que se observa 

o quadro, a seguir: 
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Quadro 9 - Relações linguísticas  

Halliday Bakhtin 

Função da língua: interação social  Função da língua: Comunicação e 

interação 

Enunciados: diálogo entre elementos 

gramaticais  

Enunciação: Relação de troca  

Função interpessoal  Dialogismo  

Função textual  Manifesta em gênero  

Função ideacional  Centrada no social  

Discurso = uso Discurso = sentido, valores  

Fonte: (Cerqueira, 2015, p. 33) 

 

Nas palavras de Bakhtin (2007, p. 137), a “compreensão é uma forma de diálogo, 

ela está para a enunciação assim como uma réplica está para a outra no diálogo. 

Compreender é opor a palavra do locutor uma contrapalavra”.  

Nesse sentido, ao propor atividades de leitura, é relevante orientar os estudantes 

sobre a importância de elementos como o tipo, a composição do gênero, frisando 

elementos verbais ou não verbais, informações explícitas ou não, previstas pelo autor, de 

acordo com a função social ou o propósito comunicativo do texto.  

Em vista disso, ao ensinar Língua Portuguesa, é necessário refletir sobre os usos 

da linguagem em situações específicas, em vista disso, os estudantes compreenderiam os 

aspectos contextuais e textuais, tornando-se participantes ativos da sociedade da qual 

fazem parte.  

Desse modo, o texto deixaria de ser modelo: para leitura vozeada, na qual se lê 

para mostrar que se aprendeu a decodificar; para a produção de outros textos, lê-se para 

ter exemplo do que dizer ou do como dizer, não se busca a interação autor/texto/leitor ou 

para responder “roteiros de leitura preestabelecidos”. Diante disso, os estudantes não 

produzem sentidos, empregando operadores mentais, vivências da realidade ou pistas 

deixadas pelo autor do texto. 

Portanto, esse modo de ensinar leitura, comum na maioria das escolas, não 

atende às necessidades dos estudantes enquanto cidadãos, nem os prepara para avaliações 

como o ENEM, que busca um leitor capaz de dialogar com os textos, relacionando o já 

“sabido” com informações novas. 
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O ensino da leitura nas escolas, geralmente, confere muito valor à extração, 

dedução ou copiação de informações dos textos em detrimento da construção de sentidos, 

desde as séries iniciais ao Ensino Médio. Não se percebe nos livros didáticos questões 

que levem os jovens a construir conhecimento, mas apenas a reproduzir. Todavia, o 

ENEM espera que os concluintes do Ensino Médio sejam produtores de conhecimentos, 

sejam capazes de relacionar saberes linguísticos variados para solucionar situações-

problemas. 

Ainda mais que, de acordo com Bakhtin (1997, p. 190): 

 

O texto é o dado primário (a realidade) e o ponto de partida de todas as 

disciplinas nas ciências humanas. (...) Partindo de um texto, perambulam-se 

nas mais variadas direções, recolhendo-se fragmentos heterogêneos na 

natureza, na vida social, no psiquismo, na história, que serão unidos numa 

relação ora de causalidade, ora de sentido, confundindo-se a constatação e os 

valores. 

 

Ou seja, é primordial pensar e propor ações para ampliar a competência leitora 

dos estudantes da Educação Básica, pois geralmente, após a divulgação dos dados das 

avaliações externas como o ENEM, em que a maioria dos estudantes apresenta resultados 

inadequados, são lançadas políticas públicas isoladas para sanar o problema, mas são 

insuficientes para moldar outra história de leitura no país, que não tem uma relação muito 

próxima com a leitura ao longo dos anos. 

Como disse Bakhtin, a realidade é o ponto de partida, assim as políticas públicas 

de leitura deveriam considerar o processo de formação de professores, para se reconstruir 

a história de leitura dos estudantes, pois deve-se respeitar a história de vida dos sujeitos 

leitores formadores e em formação. 

Diante disso, as atividades propostas no produto educacional partiram de alguns 

itens do ENEM 2016, mas procurando resgatar a história de leitura de cada sujeito da 

pesquisa, valorizando as contribuições de cada um. Tanto que não se empregaram os 

termos “certo ou errado”, para refletir sobre os dados coletados, mas “adequados” ou 

“inadequados” e os critérios de textualidade. 

Ainda mais que o cidadão do século XXI não tem como fugir da luta com as 

palavras, pois é por meio delas que se caminha pelos terrenos áridos e espinhosos da 

construção do conhecimento e da própria identidade. 

O ENEM foi implantado em 1998, visando avaliar o Ensino Médio brasileiro, 

mas, como era incialmente facultativo, houve poucas adesões. Consequentemente, passou 
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por várias adaptações até tornar-se, em 2009, um grande processo seletivo para o ensino 

superior público ou privado.  

Há vários documentos oficiais que norteiam a elaboração dos itens do ENEM, 

como: LDB, PCNEM e Matriz de Referência de Competências e Habilidades, que 

indicam quais competências e habilidades serão exigidas dos candidatos. Esses 

documentos também influenciam as práticas realizadas em sala de aula nas turmas de 

Ensino Médio, pois o governo avaliador emprega os dados das provas para 

responsabilizar professores e estudantes pelos resultados inadequados, desconsiderando 

aspectos sociais e econômicos que impactam a realidade escolar. 

Em Goiás, empregam um currículo de referência para ser ministrado por todos 

os educadores da rede estadual, elaborado em vários momentos de debates e reflexões 

entre os educadores da rede estadual de ensino de Goiás. 

O CR pretende orientar de modo claro e objetivo elementos fundamentais para 

o processo de ensino-aprendizagem da Educação Básica goiana, delimitando conteúdos e 

expectativas de aprendizagem que serão desenvolvidos em cada série, bimestre e 

disciplina. Portanto, não deixa de ser uma forma de impor um caminho para professores 

e estudantes da rede, diferente do que pressupõe o ensino por competências, que não 

indica por onde ir, mas apenas onde se deve chegar.  

Na apresentação do CR afirmam que o professor pode ampliá-lo com situações 

peculiares de sua região, mas isso é questionável, pois, no caso de Língua Portuguesa, 

além de roteiro com conteúdo e expectativas de aprendizagem, enviam para escolas 

apostila com os gêneros textuais que deverão ser ensinados em cada bimestre e depois 

submetem os estudantes a uma avaliação com os conteúdos do material. 

Realmente, o CR transmite uma falsa ideia de mudança e de busca por ensino de 

qualidade, pois anteriormente a maioria dos professores elaboravam seus planos de cursos 

anuais conforme o livro didático disponível na escola, sendo assim, cada escola ou 

professor ensinava o que queria. Agora, em qualquer escola da rede estadual, os 

conteúdos serão ministrados simultaneamente e a ADA obriga o professor a não burlar o 

planejamento no Sistema Administrativo e Pedagógico (SIAP)30. Sendo assim, há 

                                            
30 “Ferramenta que permite o planejamento de aulas, cadastro de notas, controle da frequência escolar e 

ainda auxilia na administração dos conteúdos trabalhados. Além disso, conta com o controle do 

Calendário Escolar, Quadro de Horários e funções sobre programas institucionais da Seduce, como 

Reconhecer e Frequência Diária. Assim, atividades desenvolvidas em sala de aula pelo professor se 

tornam totalmente acessíveis e transparentes. No sistema, atividades como cadastro de notas, avaliações 

e conteúdos planejados e/ou executados são efetuados pelos professores na funcionalidade “Diário 

Eletrônico”. Disponível em: https://bit.ly/2P9zA1v. 
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controle quase que total das atividades realizadas pelo professor, que perde sua autonomia 

em ensinar conteúdos que sejam mais relevantes para a realidade imediata dos estudantes. 

O Currículo de Referência da Seduc é insuficiente para superar as sérias 

dificuldades de formação dos jovens goianos, seja para o exercício pleno da cidadania, 

seja para o mundo do trabalho ou para prosseguir os estudos, via ENEM, pois, para haver 

aprendizagem significativa, precisa-se de escolas equipadas como espaço físico e tempo. 

Não se muda a qualidade do ensino com salas de aulas lotadas, professores desmotivados 

e com extensa carga horária de trabalho. 

Ao comparar o Currículo de Referência da Seduc e a Matriz de Referência do 

ENEM em relação à disciplina de Língua Portuguesa, percebe-se que há uma grande 

intersecção entre ambos, pois priorizam a formação de leitores proficientes por meio do 

emprego da variedade de gêneros textuais respeitando os contextos de uso. 

Os professores goianos de Língua Portuguesa possuem formação adequada para 

manusear as várias correntes linguísticas que permeiam os dois principais documentos, 

sem contar que, mais recentemente, chegou a esse conturbado cenário a BNCC, que irá 

reorganizar os dois anteriores, dando outro formato ao Ensino Médio, priorizando nos 

três anos apenas as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, e as demais serão 

ministradas conforme o percurso formativo escolhido pela escola. 

As disciplinas denominadas “sem peso”, como Sociologia ou Filosofia, são 

fundamentais para ampliar as inferências e outras estratégias cognitivas, durante as 

leituras dos textos, como é previsto nos percursos discursivos previstos na BNCC. 

Não se pretende responsabilizar educadores ou estudantes pelas dificuldades no 

processo de produção de sentidos, mas refletir sobre suas causas e propor sugestões, visto 

que, segundo Lajolo e Zilberman (2009), a escola pública brasileira é considerada 

inadequada desde o nascimento, com a chegada da família real portuguesa, nesse período 

a maioria dos profissionais não possui a qualificação necessária, fato que ainda persiste 

em algumas escolas. Desse modo, “o primo pobre” da literatura, o livro didático, tornou-

se o “queridinho” das editoras, uma vez que é lucro certo, porque é adquirido em larga 

escala pelo sistema de ensino e poucos professores questionam sua utilidade, pois na 

maioria dos casos é o único recurso didático disponível. 

Se bem que o livro didático é um importante instrumento para conhecer a história 

do país, pois ele traz em suas várias publicações os rumos que os governantes deram à 

educação e à capacitação intelectual e profissional de seus cidadãos ao longo dos anos, 

de acordo com Lajolo e Zilberman (2009). 
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Em Goiás, fatores que inviabilizam a formação adequada de leitores são:  a falta 

de professores concursados na rede estadual, que provoca o início do ano letivo com 

déficit de educadores, que não possuem estabilidade no emprego público; grande número 

de estudantes por turma, geralmente, as turmas de Ensino Médio são compostas com mais 

de 40 estudantes por sala, fato que impossibilita uma reflexão dialógica sobre os textos 

em estudo, pois o professor é incapaz de ouvir e responder de modo adequado a todos; e 

período de quatro horas-aulas em oposição às horas-aulas dos estudantes de outros países, 

que ficam em média sete horas-aulas por dia na escola, com condições adequadas para 

formar leitores, conforme as exigências da sociedade atual. 

Em conformidade com a LDB, a partir de 1999, em Goiás, criaram-se cursos 

emergenciais de licenciatura plena para os professores leigos, de modo que atualmente a 

maioria dos professores da rede estadual possui cursos de licenciatura, mas nem sempre 

isso é sinônimo de qualidade, pois há professores que ministram aulas em outras áreas do 

conhecimento para completarem carga horária de trabalho, que na maioria das vezes é 

máxima, dificultando a formação continuada do profissional. 

Mesmo com os impactos das políticas públicas educacionais, ainda é comum a 

falta de recursos pedagógicos ou materiais básicos para o desenvolvimento adequado da 

aprendizagem dos estudantes, como acesso à rede mundial de computadores, livros, 

revista, jornais ou fotocópias de textos em quantidades necessárias, isso pensando apenas 

nas aulas de leitura. E também devido a questões de formação nos cursos de licenciatura 

e culturais, acredita-se que a leitura é objeto de estudo e ensino apenas do professor de 

Língua Portuguesa. 

Esses fatores dificultam a permanência e a qualidade do ensino ofertado aos 

filhos da classe trabalhadora, que conquistou o acesso à educação após intensas lutas. 

Segundo Freitas (2014), a avaliação está inserida no sistema de políticas 

públicas, pois subsidia os indicadores de crescimento econômico do país e dos estados, 

principalmente as avaliações em larga escala, como ENEM e PISA. 

Desse modo, os governantes atribuem à avaliação a capacidade de solucionar as 

várias mazelas sociais produzidas por anos de má distribuição de renda e condições 

inadequadas de ensino e de aprendizagem em situações sociais, culturais e econômicas 

bastante ímpares.  

Os resultados das avaliações externas deveriam ser reconhecidos pelos 

envolvidos; professores, estudantes e sociedade em geral, e usados para refletir sobre a 

realidade de cada escola, e então servir de parâmetro para buscar novas possibilidades 
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para o futuro, e não se empregar os resultados para categorizar pessoas ou escolas, 

estabelecendo dicotomias. 

As políticas públicas foram elaboradas pelo estado visando amenizar a má 

distribuição de renda provocada pelo capitalismo. No Brasil, há várias, sendo as mais 

relevantes são o Fundeb31, Sisu, Prouni e Fies, que estão diretamente ou indiretamente 

relacionados ao ENEM, que possibilita aos estudantes de escolas públicas e de baixa 

renda ter mobilidade social, aspecto relevante para a economia do país, mas 

principalmente para o indivíduo que terá condições mais dignas de vida. 

Após as reflexões teóricas, elaborou-se e aplicou-se a Sequência Didática 

Funcionalista, com um viés funcionalista, visando ampliar as habilidades de leitura dos 

sujeitos da pesquisa, conforme as competências e habilidades propostas pelo Inep. 

Encontra-se materializada em um caderno com sugestões para ensino de leitura como 

prática de interação socialmente contextualizada, a partir dos gêneros textuais crônica e 

artigo de opinião, utilizados pelo Inep para elaboração dos itens 99 e 127 do ENEM 2016.  

Os dados coletados a partir dessas atividades foram analisados considerando o 

aporte teórico da Linguística Textual e do Funcionalismo Linguístico, nos quais a 

linguagem é instrumento de interação, criada, usada e modificada pelo sujeito, conforme 

suas relações com o mundo. 

Assim, a pesquisa não tinha o propósito de verificar “acertos ou erros”, mas 

refletir sobre o modo como os sujeitos da pesquisa chegaram a determinadas respostas e 

propor outras possibilidades de construção de sentido para os textos em estudo. 

Após a realização das atividades em campo de pesquisa, foi elaborado um 

suporte virtual no gênero Blog, para ampliar as possibilidades de alcance do produto 

educacional e de interação entre professores interessados em refletir sobre o ensino de 

leitura nas escolas de Educação Básica. 

Uma vez que o produto educacional é uma forma de o professor-pesquisador 

divulgar seu experimento pedagógico e replicar suas descobertas, possibilitando que 

outros educadores ajustem e realizem em suas turmas a proposta desenvolvida no 

mestrado profissional. Logo, não deixa de ser uma política pública educacional, pois é 

                                            
31 O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb) atende toda a educação básica, da creche ao ensino médio. Substituto do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), que 

vigorou de 1997 a 2006, o Fundeb está em vigor desde janeiro de 2007 e se estenderá até 2020. 

Disponível: http://portal.mec.gov.br/fundeb. Acesso: 22 ago. 2019. 

 

http://portal.mec.gov.br/fundeb
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uma maneira de formação continuada que irá impactar os resultados das práticas de 

ensino. 

A seguir encontra-se o print e o link da página do blog: 

 

Figura 1: Página inicial do Blog 

 

Fonte: https://guaraarss.wixsite.com/clikdeleitura. 

 

Aguardo as contribuições dos colegas no produto educacional; 

https://guaraarss.wixsite.com/clikdeleitura: curta, compartilhe e comente com carinho 

para que seja criado um grupo de estudo funcionalista na modalidade a distância, para se 

estudar a linguagem conforme as situações reais de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://guaraarss.wixsite.com/clikdeleitura
https://guaraarss.wixsite.com/clikdeleitura
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APÊNDICE A - RESPOSTAS DOS SUJEITOS DA PESQUISA A PROPOSTA DE 

INTERVENÇÃO 

 

INSTRUMENTO 2- RESULTADOS DAS RESPOSTAS AOS ITENS DO ENEM 2016 

 

Nº do item 

no Enem 

2016 

96 

 

 

97 

 

 

99 

 

 

111 

 

 

134 

 

 

104 

 

 

108 

 

 

127 

 

 

120 

 

 

ACERTOS/ estudantes 

Gabarito  D E B A D C C B A - 

Mariazinha C - - - A - A A - 5 

Mª Edite - - A - A - A - - 6 

Esmeralda B B E - A - E - - 4 

Fumaça - - E - B - D D - 5 

Cooper - - - - E - A - - 7 

Lua - A - C A - B A C 3 

Bob B C A B A E E A D 0 

Rambo B A E B A A B - C 1 

Ketty B A A C A B D - - 2 

Faísca - B - E A - A A B 3 

ACERTOS 5   

 

4  

 

4  

 

5  

 

0  

 

7  

 

0  

 

5  

 

6  

 

- 

NÍVEL DO 

ITEM 

MÉ

DI

O 

FÁ

CIL 

DIFÍ

CIL 

FÁ

CIL 

DIFÍ

CIL 

FÁ

CIL  

MÉ

DI

O 

MÉ

DI

O 

FÁ

CIL 

 

FÁCIL- 97,111,104,120 = 4     MÉDIO – 96,108,127 = 3         DIFÍCIL – 99,134 = 2 

 

Sondagem dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre habilidades e competências exigidas no 

ENEM, em relação a leitura. 
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1- ATIVIDADE LENDO E ANALISANDO CRÔNICA – VOCÊ PODE NÃO 

ACREDITAR... 

 

 

Mariazinha Mª Edite Esmeralda Faísca\Fumaça 

1. 

a 

Faz citação. Justifica, 

mas não cita a 

pontuação. 

Faz citação. Justifica, 

mas não cita a 

pontuação. 

Faz citação. Justifica, 

mas não cita a 

pontuação. X  

Faz citação. Escreve 

nome do sinal de 

pontuação e justifica. 

b Usa citação como 

tema. 

Por que é uma frase 

que revela uma época 

passado e mostra como 

tudo mudou. 

Por que é uma frase 

que revela uma época 

passado e mostra 

como tudo mudou. 

Para narrar 

acontecimentos do 

passado, mostrado a 

evolução com o passar 

do tempo. 

c Reflexiva, pq nos faz 

pensar em algo. 

Reflexiva, pois leva o 

leitor a refletir sobre 

como as coisa eram e 

como mudaram. 

Reflexiva, pois leva o 

leitor a refletir sobre 

como as coisa eram e 

como mudaram. 

Reflexiva, porque o 

título dá a impressão de 

que irá comparar algo. 

2.a RC. Não assinava 

RS. Respeito ao prof 

RP. Respeito aos pais 

RC. Bancos, leiteiro, 

segurança 

RS. Prof. Moças, 

rapazes 

RP. Namorar, noivo. 

RC. Bancos, leiteiro, 

segurança 

RS. Prof. Moças, 

rapazes 

RP. Namorar, noivo. 

RC. Leiteiro, bancos, 

seguranças 

RS. Sala de aula, 

recreio separado 

RP. Relacionamento de 

pais e filhos. 

b Mudança no 

pensamento da 

sociedade. 

A evolução da 

sociedade, pois com o 

tempo a forma de ver e 

fazer as coisas foram 

mudando. 

A evolução da 

sociedade, pois com o 

tempo a forma de ver 

e fazer as coisas 

foram mudando. 

A forma de se 

relacionar com o 

próximo dando mais 

liberdade para os 

demais se 

relacionarem. 

3.a Personagem, falando 

suas lembranças. 

Observador, pois ele 

fala de coisas que 

acontece no cotidiano 

das pessoas. 

Observador, pois ele 

fala de coisas que 

acontece no cotidiano 

das pessoas. 

O narrador que 

vivência pois ele faz 

comparações do 

passado com o 

presente. 

b Levando a um 

pensamento do 

passado. 

De algo que já passou, 

que ficou no passado. 

De algo que já 

passou, que ficou no 

passado. 

Refletir sobre o 

passado. 

c Por que nos coloca 

para questionar algo. 

Mostra 

acontecimentos que as 

pessoas esqueceram e 

que tem que ser 

lembrados. 

Mostra 

acontecimentos que 

as pessoas 

esqueceram e que tem 

que ser lembrados. 

Sim, pois a ausência 

deles deixa explicito 

que e algo do passado. 

d Subjetiva, como se 

não falasse as coisas 

claramente. 

Denotativa, pois ele 

tem o objetivo de 

mostrar como as 

condições sociais e 

pessoais mudaram 

com o tempo. 

Denotativa, pois ele 

tem o objetivo de 

mostrar como as 

condições sociais e 

pessoais mudaram 

com o tempo. 

Objetiva pois ele é 

bastante direto para 

explicar o passado. 

e Que as pessoas tinha 

tempo para fazer as 

coisa casul. 

Que hoje em dia é 

corrido, as pessoas não 

tem tempo de viver a 

vida de uma forma 

saudável e prazerosa. 

Que hoje em dia é 

corrido, as pessoas 

não tem tempo de 

viver a vida de uma 

forma saudável e 

prazerosa. 

Apresenta que o autor 

da crônica preferia ao 

passa ao invés do 

presente. 

4.a No sentido de 

convencimento ao 

leitor. 

Quer causar um efeito 

de continuidade para 

que as ideias entre na 

cabeça do leitor. 

Quer causar um efeito 

de continuidade para 

que as ideias entre na 

cabeça do leitor. 

Sentido de frisar que 

houve um tempo em 

que tudo era diferente. 

b Início da vida sexual. Machismo, pois os 

homens para serem 

Machismo, pois os 

homens para serem 

A iniciação erótica. 
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homens não podem ser 

virgens, por que se 

forem serão motivos 

de piadas de mau 

gosto. 

homens não podem 

ser virgens, por que se 

forem serão motivos 

de piadas de mau 

gosto. 

c Bordel para não ser 

vulgar. 

Um lugar de 

prostitutas, pq assim 

não faz tanto impacto. 

Um lugar de 

prostitutas, pq assim 

não faz tanto impacto. 

Bordel, pois ficaria 

muito direto. 

d Rejeição por não ter 

contato com o outro. 

Não respondeu. Não respondeu. O autor tem uma 

posição crítica em 

relação ao tratamento 

das mulheres. 

 

Q 

 

Cooper 

 

Lua 

 

Bob\Ketty 

 

Rambo 

1. 

a 

Faz citação. Escreve 

nome do sinal de 

pontuação e explica. 

 

Faz a citação. Ele 

empregou as aspas, 

como se fosse uma 

suposição de mudança 

entre passado e 

presente.  

Faz citação. Faz citação, não 

justifica e cita o nome 

errado. Dois pontos. 

b Por que está dentro 

do contexto de 

crônica. 

 

Porque a citação parte 

de algo real e torna o 

conto filosófico com 

uma frase curta, porém 

com conteúdo. 

Ele inicia a citação 

com a frase de Rubem 

Braga pois para fazer 

uma citação real.   

Ele iniciou o texto com 

a frase de Rubem 

Braga porque tem a ver 

com o contexto de sua 

narrativa sobre o 

tempo. 

c Reflexiva, por que 

faz pensar como era o 

passado. 

 

Reflexiva. Porque 

passa uma mensagem 

reflexiva envolvendo o 

raciocínio e as ideias. 

Reflexiva pois o autor 

projeta seus 

pensamentos sobre o 

mundo a sua volta 

interpretando-o e 

registrando-o por 

meio de raciocínio 

indutivo e associação 

de ideias. 

Ela e reflexiva para 

quer fala de muita coisa 

que antigamente você 

poderia fazer e agora 

não tem como você 

fazer mais por quer 

mudou tudo. 

2.a RC. Dinheiro, banco, 

promissória. 

RS. Colégio, 

professor, sala de 

aula. 

RP. Noivo, 

namorado, namorar. 

RC. Bancos, colégios, 

padeiros. 

RS. Professor, 

empregada doméstica, 

alunos. 

RP. Namorar, pais, 

casamento. 

RC. Bancos, leiteiros 

e padeiros. 

RS. Professor, aluno e 

empregadas. 

RP. Namorar, amigos 

e vizinhos. 

RC. Leiteiros 

RS. Pessoas se 

visitavam. 

RP. Filhos pediam 

benção. 

b Com o tempo 

mudaram as relações 

sociais e as relações 

pessoais. 

Na questão de namoro, 

pais e casamento 

ocorreu uma grande 

mudança de respeito, 

valores e até mesmo a 

evolução do 

casamento gay ou seja 

a união estável homo 

afetiva. 

Um dos 

acontecimentos m ter 

históricos foi a 

questão do namoro 

que só podiam ter 

relações após o 

casamento e as 

questões dos ladrões 

que não eram muitos 

perigosos. 

Com base nos avanços 

tecnológicos esses 

relações se perderam 

no tempo. 

3.a Narrador 

personagem, por que 

ele vivenciou fatos 

do passado. 

Observador. Porque 

ele analisa os fatos do 

passado que não estão 

acontecendo no 

presente. 

Observador. Porque 

ele analisa os fatos do 

passado que não está 

acontecendo.  

Ele também e 

personagem por que do 

texto ele se refere em 

vários parágrafos a 

agente ele e o 

personagem e isso que 

faz a diferença 
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b Ele emprega esses 

verbos para mostrar 

como era o passado. 

A função é indicar que 

os acontecimentos 

estão no passado. 

A função e indicar 

que os 

acontecimentos estão 

no passado. 

A função é fazer com 

que o leitor se envolva 

mais no contexto da 

crônica ao ter as 

descrições. 

c Tem a ver porque é 

um sentido real.  

A ausência desses 

elementos faz com que 

a crônica ajude o leitor 

refletir para si próprio. 

A ausência desses 

elementos faz com 

que o crônica ajude o 

leitor refletir para ser 

próprio fazendo-o 

pensar sobre a 

crônica. 

Ele fala que no tempo 

que ele vivia um tempo 

mais seguro não era 

perigoso com os 

tempos de hoje. 

d Denotativa porque é 

um sentido real. 

Denotativa, porque faz 

com que o leitor pense 

ao respeito de suas 

ideias e reflita. 

Denotativo, por fazer 

o leitor pensar sobre 

suas ideias. 

O narrador faz uso da 

linguagem denotativa 

porque ele está bem 

objetivo ao expor o 

diferencial da sua 

época. 

e Que houve um tempo 

que não podia fazer 

as coisas e houve um 

tempo que as coisas 

eram totalmente 

diferente de hoje. 

Sentido de atualmente 

faltar o tempo, 

diferente de antes que 

sobrava tempo 

necessário. 

Apresenta o sentido 

de passado quando 

houve o tempo em 

que só acontecia 

naquela época ou 

tempo. 

Que houve um tempo 

que as pessoas tinham 

temo para fazer tudo e 

hoje as pessoas tem 

tempo mais fala que 

não tem tempo com 

coisa fútil. 

4.a De surpreender o 

leitor. 

Causar o curiosidade e 

sentido de mudança no 

tempo. 

De surpreender ou de 

não acreditar algo que 

não ia acontecer e 

realmente aconteceu. 

O autor deseja produzir 

um efeito de surpresa 

no leitor, porque é algo 

que mudou totalmente 

o contexto. 

b A iniciação erótica 

dos rapazes. 

É uma forma de 

esconder o que está 

passando ao redor. 

O tabu apresentado é 

fazer com que os tios 

ou irmãos mais 

velhos levasse seus 

parentes para 

inicialização erótica 

para não ser 

homossexual. 

No tempo antigamente 

as pessoas tinha uma 

coisa mas aberta e não 

escondia não hoje os 

pais não são tão abertos 

para os filhos sobre 

relação  

c Bordel. Porque a 

mensagem ficaria 

muito explicita. 

Como se fosse um 

local de realização 

erótica. 

Um local de 

realização erótica ele 

não utiliza essa 

palavra pois o texto é 

uma crônica e iria fica 

implícita a forma 

verbal utilizado. 

Pelo contexto significa 

que levavam o jovem 

para uma casa de 

prostituição. Não foi 

utilizada a palavra em 

português porque traria 

um sentido muito 

pesado para a leitura. 

d Ele faz uma crítica, 

por que ele quer 

mostrar como 

homens não 

respeitavam as 

mulheres 

antigamente. 

 

 

Ele escreve sobre a 

forma que antigamente 

as mulheres eram 

distantes do mundo 

masculino e 

atualmente estão mais 

relacionadas ao meio. 

A posição do autor 

em relação a 

construção da 

feminidade é que 

naquela época as 

mulheres só serviam 

para casar e ter filhos, 

elas só poderiam ter 

relações após do 

casamento diferentes 

dos homens que 

tinham praticado 

muito antes do 

matrimonio. 

Os homens achavam 

que mulher boa e dona 

de casa e aquela que 

fica em casa 

trabalhando cuidando 

dos filhos. 
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2- ARTIGO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA- REFLEXÕES SOBRE O 

CONSUMISMO, FRANCISCO FERNANDES LADEIRA 
 

 Mariazinha Mª Edite Esmeralda Fumaça Cooper 

1.a A tese 

defendida é 

sobre o 

consumismo 

exagerado da 

população. 

Sobre o 

consumismo 

juntamente com 

a influência da 

propaganda. 

O consumismo da 

sociedade em geral, 

apoiado pela elite 

que defende o 

consumo 

exagerado sem 

consequência e que 

apenas visa seu 

próprio lucro. 

Tem como ideia 

principal o 

consumismo, 

como isso 

influencia na 

vida das pessoas 

e como é tratado. 

É sobe o 

consumismo 

exagerado na 

sociedade 

brasileira. 

1.b São leitores em 

geral. 

Não pode ser 

lido e 

compreendido 

por qualquer 

tipo de leitor. 

O texto é de fácil 

compreensão e 

ainda sim científico 

e pode ser 

direcionado para 

pessoas 

especializadas que 

trabalham ou ao 

menos se interessa 

na área. 

Visa relativo 

simples, pois 

visa os leitores 

em geral. 

São leitores em 

geral. 

2.I.a Karl Marx, 

Herbert 

Marcuse, 

fascínio, 

mediática, 

merchandising. 

Carta Magna, 

tenra, hodiernos, 

fetichizados, 

fomentando. 

Compulsivamente, 

consumo 

exacerbado, 

materialismo, 

propaganda, sem 

difusão cultural 

para o grande 

público. 

Karl Marx, 

Carta Magna, 

Herbert 

Marcuse, 

Mercantilismo, 

Capitalismo. 

Fascínio, 

Mediática, 

merchandising, 

I. b Sociologia e 

Geografia 

Sociologia Filosofia Sociologia e 

Geografia 

Sociologia 

II. a Karl Marx, 

Herbert 

Marcuse, 

Drummond, 

Zygmunt 

Bauman. 

Karl Marx, 

Herbert 

Marcuse, 

Drummond, 

Zygmunt 

Bauman. 

Karl Marx, Hebert 

Marcuse, 

Drummond, 

Zygmunt Bauman. 

Karl Marx, 

Herbert 

Marcuse, 

Zygmunt 

Bauman. 

Karl Marx, 

Herbert 

Marcuse, 

Drummond, 

Zygmunt 

Bauman. 

II.b “Você vale pelo 

que você possui 

não pelo que 

você realmente 

é” 

Usa citações de 

sociólogos e 

autores 

importantes. 

Com “autoridades” 

ou pessoas com 

grande prestigio na 

área com 

Drummond e Karl 

Marx. 

Citando como 

fontes autores 

sociólogos. 

“Você vale pelo 

que você possui 

não pelo que 

você realmente 

é” 

II.c Sim, é uma 

linguagem 

clara. 

A clareza, e a 

objetividade e a 

impessoalidade. 

A clareza, porque o 

autor apresenta sua 

tese sem mostrar 

sua opinião, porém 

ainda assim, fica 

claro o ponto de 

vista do autor, mas 

com argumentos e 

teses bem 

posicionadas. 

Clareza, 

objetividade e 

impessoalidade. 

Sim, é uma 

linguagem clara 

com objetivo de 

conscientizar as 

pessoas. 
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 Lua Bob Rambo Ketty Faísca 

1.a Ele aborda a 

questão do 

consumismo em 

relação aos 

consumidores e 

ao sistemas 

econômico que 

por sua vez 

influencia nesse 

aspecto. 

O consumismo da 

sociedade em geral 

apoiado pela elite 

que defende o 

consumismo 

exagerado sem 

consequência. 

Segundo o 

autor muitas 

pessoas são 

consumistas e 

sempre querem 

o melhor.  

A ideia 

principal e o 

exagero de 

consumo 

decorrer do 

dia dos 

humanos 

A tese defendida 

é acerca do 

consumismo, 

como as pessoas 

são tratadas por 

aquilo que tem. 

1.b É relativamente 

simples, uma vez 

que o tema 

abrange toda 

sociedade. 

O texto é de fácil 

compreensão 

direcionado para o 

público em geral 

que tenha interesse 

no tema. 

O texto é para 

todos os 

leitores 

alfabetizados, 

capazes de 

entender. 

Não acho que 

seja um texto 

que se pode 

ser lido por 

qualquer 

pessoa 

contanto que 

saiba ter 

Visando 

informar os 

leitores em 

geral, pois o 

consumismo 

está ligado 

diretamente a 

sociedade. 

2.I.a Bens materiais, 

capitalismo, 

propaganda, 

publicidade, 

visibilidade 

social, consumo. 

Compulsivamente, 

consumo 

exacerbado, 

materialismo, 

propaganda sem 

difusão cultural para 

o grande público. 

Ele fala que 

muitas pessoas 

são 

consumistas e 

não querem 

mudar. 

Você vale o 

que você 

possui. 

Capitalismo, 

Capital, Karl 

Marx, sociólogo, 

Herbert 

Marcuse. 

I. b Pertencem ao 

âmbito da 

Sociologia. 

Sociologia Geografia. Sociologia. Geografia e 

Sociologia. 

II. a Karl Marx, 

Zygmunt Bauman 

e Drummond.  

Karl Marx,Herbet 

Marcuse, Zygmunt 

Bauman e 

Drummond. 

Karl 

Marx,Herbet 

Marcuse, 

Zygmunt 

Bauman e 

Drummond. 

Karl 

Marx,Herbet 

Marcuse, 

Zygmunt 

Bauman e 

Drummond. 

Karl 

Marx,Herbet 

Marcuse, 

Zygmunt 

Bauman e 

Constituição 

Federal. 

II.b “Você vale pelo 

que você possui, 

não pelo que você 

realmente é. 

Com “autoridade ou 

pessoas com grande 

prestígio na área 

como Drummond e 

karl Marx. 

Ele cita várias 

autoridades que 

pesquisam 

relações de 

consumo. 

Falsas 

necessidades 

Usando como 

argumento 

teorias sobre 

filósofos e fontes 

de outros 

autores. 

II.c A clareza, a 

objetividade e a 

impessoalidade, 

pois o autor é bem 

objetivo ao tratar 

do assunto. 

A clareza porque o 

autor apresenta sua 

tese sem mostrar de 

forma incoerente. 

Clara e a objeta 

porque o autor 

desenvolve a 

tese de forma 

coerente. 

Sim, é uma 

linguagem 

clara com 

objetivo de 

conscientiza 

as pessoas. 

 

 A clareza, a 

objetividade e a 

impessoalidade. 
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ATIVIDADE FINAL – A MERCANTILIZAÇÃO DAS ESFERAS DA EXISTÊNCIA 

 

 Mariazinha Mª Edite Esmeralda Fumaça Cooper 

1.1.a A ideia 

principal do 

texto é a 

influência dos 

anúncios. 

Os efeitos da 

mídia a favor do 

consumismo que 

influencia cada 

vez mais a 

inversão de 

valores. 

O fascínio da 

publicidade em 

adultos, pois 

tudo que as 

pessoas usam e 

compram tem 

influência da 

mídia. 

A influência da 

mídia no 

consumo, pois o 

texto mostra 

como a mídia 

influencia no 

mercantilização. 

Que a mídia de 

todas as 

maneiras tentam 

influenciar os 

seus 

telespectadores 

ao consumo. 

1.1.b Marchandising, 

Rede Globo, 

Comunidade 

Científica 

Mundial. 

Máxima 

cartesiana, 

maerchandising 

Indivíduo, 

intelectual, 

conglomeradas, 

midiática. 

Mercantilização, 

midiática, 

conglomeradas e 

salientar. 

Midiática, 

merchandising 

1.1.c Identificar as 

áreas da 

atualidade 

sociedade. 

Ciências exatas, 

socialismo 

Sociologia, por 

causa de suas 

formalidades e 

significados. 

Não respondeu. Sociologia que 

estudam a 

sociedade 

consumista. 

1.2.a Não respondeu. Penso logo, 

existo, foi 

substituído por 

consumo logo 

existo. “Os 

atletas estão 

representando 

realmente as 

cores dos seus 

clubes.” 

Em nossa pós-

modernidade a 

máxima 

cartesiana 

“penso, logo 

existo”, foi 

substituída por 

“consumo, logo 

existo.” 

Quando ele 

começa a citar no 

segundo 

parágrafo quando 

ele cita a 

influência dos 

anúncios para o 

consumo. 

“São notórios os 

casos de 

programas de 

auditório que 

interrompem 

incessantemente 

seus quadros 

para anunciar”.  

1.2.b Finalidade de 

mostra as 

mudanças que 

vem 

acontecendo. 

Informar e 

conscientizar 

sobre 

consumismo. 

Fazer uma 

crítica as 

pessoas que se 

deixam 

influenciar por 

padrões 

impostos pela 

mídia. 

Mostrar o ponto 

positivo e 

negativo da 

mercantilização. 

Informar e 

criticar sobre o 

consumismo e a 

mídia. 

2.a Ela quer 

conscientizar o 

leitor de que a 

uma concessão 

entre o leitor e o 

texto, ele não ler 

só por ler. 

O leitor é ativo 

tendo a 

oportunidade de 

interação com o 

texto. 

É uma forma de 

explicar ao leitor 

que ler é muito 

mais que só 

entender é para 

entender e 

praticar. 

Ele emprega essa 

função na 

intenção de 

induzir o leitor a 

refletir no modo 

que o texto está 

escrito. 

A relação entre 

texto e leitor é 

ativa. Ele 

constrói sentidos 

em sua cabeça. 

3.1.a O sentido em 

que houve um 

tempo, onde as 

pessoas viviam 

mais tranquilas 

e sem medo. 

Sensibilizar o 

leitor. 

De nostalgia, 

saldade de algo 

que passou e só 

ficaram 

lembranças. 

Que realmente 

teve um tempo 

que tudo era 

diferente ele 

emprega certeza. 

Sensibilizar o 

leitor como o 

tempo muda. 

3.1.b O termo 

Rendez-vous foi 

Um tabu devido 

as pessoas terem 

Significa bordeu 

para muitos 

Casa de 

programa, para 

Uma casa de 

iniciação 
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usado como 

uma iniciação 

erótica. Ocorreu 

o tabu 

linguístico para 

ser uma forma 

menos vulgar de 

se expressar. 

muitos 

preconceitos e 

serem mais 

conservadores. 

pode parecer 

falta de 

educação falar a 

palavra e podem 

ocorrer 

desavenças. 

não haver crítica 

da sociedade que 

segue o 

politicamente 

correto. 

erótica, não era 

permitido ser 

explicito assim. 

3.1.c Ele se mostra 

meio machista, 

por que ele fala 

que as moças 

tinham que 

esperar pelo 

casamento, os 

homens faziam 

iniciação erótica 

com as 

empregadas 

domesticas. 

Uma sociedade 

machista em que 

as mulheres não 

tinham mesmos 

direitos. 

De surpresa, 

pois eram 

poucas as 

mulheres que 

iniciavam a vida 

sexual antes do 

casamento, 

embora hoje em 

dia tais 

imposições 

estejam 

acabando. 

Ele mostra com a 

crônica que a 

mulher vivia e 

ainda vive em 

uma sociedade 

machista que as 

limita. 

 

A feminidade é 

marcada por 

machismo por 

diferenciação de 

sexos. 

 Lua Bob Rambo Ketty Faísca 

1.1.a A ideia 

principal é 

mostrar ao leitor 

diferentes 

formas e uso 

alto de 

transmissão de 

marcas e 

empresas 

juntamente com 

o consumismo. 

A influência da 

mídia no 

consumismo. 

A tese dele é que 

ele fala do 

consumismo. 

Sobre o 

consumismo. Ele 

acha que nosso 

planeta não é 

capaz de 

sustentar esse 

vício. 

A tese defendida 

pelo autor é a 

influência dos 

anúncios, a 

modernidade foi 

substituída por 

consumo. 

1.1.b Merchandising, 

conglomerados, 

oligopólio, 

midiático, 

solstício. 

Midiático, 

solstício e 

modismo. 

Divulgação de 

marcas. 

Merchandising, 

midiático 

Merchandising, 

Projac, Rede 

Globo, 

Comunidade 

Científica 

Mundial, 

Sistema 

Capitalista. 

1.1.c Sociologia 

Ciências da 

Natureza. Pelo 

modo da escrita 

ser diferente das 

demais. 

Português ou 

Ciências, através 

de argumentos 

exposto. 

Português e 

ciências sociais. 

Sociologia, 

estuda o 

desenvolvimento 

social das 

pessoas 

consumistas. 

Indentificam as 

áreas da 

atualidade, 

Sociedade. 

1.2.a Ele cita negros e 

homossexuais 

como uma 

minoria que 

diante de 

telenovelas só 

aprecem quando 

ocorre uma 

melhora 

Programas de 

auditório que 

interrompem 

incessantemente. 

“Programas de 

auditório que 

incessantemente 

(...) Transmissão 

do futebol” 

“Penso, logo 

existo”. 

A influência dos 

anúncios 

também se 

estende ao 

jornalismo. “Por 

outro lado é 

importante 

salientar a 

consumo.” 
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financeira. E 

marcas 

estampadas em 

uniformes de 

jogadores. 

1.2.b A finalidade e 

trazer 

conhecimento e 

relações entre o 

que já é 

existente mas 

nunca é 

comentado e 

observado. 

A finalidade 

comunicativa ao 

produzir esse 

texto era mostrar 

a realidade sobre 

o 

mercantilização. 

Expor o 

consumismo que 

a mídia causa e 

quer. 

Criticar e 

também informar 

sobre o texto. 

Finalidade de 

mostrar as 

mudanças que 

vem 

acontecendo ao 

longo do tempo. 

2.a  Para de forma 

abrangente 

expor o 

conteúdo mas 

também trazer 

um 

conscientização 

para o leitor. 

Ele empregou a 

função 

metalinguística 

para o texto ter 

sentido em 

relação ao leitor. 

Para tentar fazer 

seus leitores ou 

observadores a 

mudar o ponto 

de vista e a 

perspectiva, 

assim ver além 

do obvio. 

Ele é direto, mas 

também dá 

espaço para o 

leitor interagir 

com o texto. 

A relação de 

mostrar que a 

uma conexão 

entre o leitor e o 

autor. Não é 

apenas um texto. 

3.1.a Um efeito de 

atração para o 

leitor dando 

ênfase nessa 

frase ele 

desperta 

curiosidade e 

continuação. 

O efeito de 

sentido foi o 

suspende na frase 

“Você pode não 

acreditar”. 

Nostalgia, talvez 

solidão por que 

o autor repete 

essa mesma 

frase várias 

vezes. 

Ele tenta 

sensibilizar o 

leitor que o 

tempo se encurto 

com o tempo. 

O sentido de que 

“houve tempo”, 

pois as coisas 

eram melhores 

um tempo em 

que havia um 

tempo as 

pessoas viviam 

sem medo. 

3.1.b Significa um 

bordel e o tabu é 

usado para não 

ser preciso usar 

uma outra 

palavra que irá 

expor o texto de 

forma pesada. 

O termo rendez- 

vous significa 

casa de 

prostituição ou 

algo do tipo. Esse 

tabu ocorreu por 

estar em uma 

muito direta. 

Iniciação erótica 

porque nesse 

tempo as 

famílias eram 

mais 

tradicionais. 

Se fosse usado 

outro termo o 

sentido do texto 

seria outro. 

O termo rendez- 

vous foi usado, 

pois foi uma 

iniciação 

erótica. Ocorreu 

tabu linguístico 

para ser uma 

forma mais 

formal de se 

expressar. 

3.1.c O autor 

expressa no 

texto os limites 

que as mulheres 

passavam em 

relação aos 

homens e que 

agora já 

adquirem seu 

próprio espaço. 

A relação do 

autor sobre os 

limites das 

mulheres era que 

as mulheres não 

tinham escolhas 

próprias e era 

manuseadas 

como objeto sem 

nenhuma escolha 

própria. 

Não fica 

exatamente 

clara. Por que o 

que ele desse era 

um fato porem 

deixou 

impressão de 

que esse devia se 

o padrão para 

sempre. 

Era machista por 

que as mulheres 

não tinham o 

mesmo direito 

dos homens. 

Ele se mostra 

maxista, pois ele 

diz que “as 

moças tinham 

que esperar pelo 

casamento, 

enquanto os 

rapazes tinham 

iniciação erótica 

com a 

empregada 

doméstica ou da 

fazenda.  
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ANEXO A - TERMO DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 
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ANEXO B - TERMO DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 
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ANEXO C - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE 
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ANEXO D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 

 



199 
 

 

 

 

 

ANEXO E - MATRIZ DE REFERÊNCIA ENEM 



200 
 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 

TEIXEIRA 

 

MATRIZ DE REFERÊNCIA ENEM 

 
EIXOS COGNITIVOS (comuns a todas as áreas de conhecimento) 

 

I. Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso 

das linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa. 

II. Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos das várias áreas do 

conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-

geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. 

III. Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, relacionar, interpretar 

dados e informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 

situações-problema. 

IV. Construir argumentação (CA): relacionar informações, representadas em diferentes 

formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir 

argumentação consistente. 

V. Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para 

elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores 

humanos e considerando a diversidade sociocultural. 

 

Matriz de Referência de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

 
Competência de área 1 - Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na 

escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. 

H1 - Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de 

caracterização dos sistemas de comunicação. 

H2 - Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e 

informação para resolver problemas sociais. 

H3 - Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, 

considerando a função social desses sistemas. 

H4 - Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos 

sistemas de comunicação e informação. 

Competência de área 2 - Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como 

instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais*. 

H5 – Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema. 

H6 - Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio de ampliar as 

possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. 

H7 – Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. 
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H8 - Reconhecer a importância da produção cultural em LEM como representação da 

diversidade cultural e linguística. 

Competência de área 3 - Compreender e usar a linguagem corporal como relevante 

para a própria vida, integradora social e formadora da identidade. 

H9 - Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de 

necessidades cotidianas de um grupo social. 

H10 - Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das 

necessidades cinestésicas. 

H11 - Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os 

limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. 

Competência de área 4 - Compreender a arte como saber cultural e estético gerador 

de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. 

H12 - Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos artistas em 

seus meios culturais. 

H13 - Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, 

padrões de beleza e preconceitos. 

H14 - Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que 

se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. 

Competência de área 5 - Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das 

linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, 

organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção 

e recepção. 

H15 - Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando 

aspectos do contexto histórico, social e político. 

H16 - Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção 

do texto literário. 

H17 - Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no 

patrimônio literário nacional. 

Competência de área 6 - Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes 

linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de 

significados, expressão, comunicação e informação. 

H18 - Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a 

organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 

H19 - Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas 

de interlocução. 

H20 - Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória 

e da identidade nacional. 

Competência de área 7 - Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes 

linguagens e suas manifestações específicas. 

H21 - Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não-verbais 

utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. 

H22 - Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. 

H23 - Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público 

alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. 

H24 - Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento 

do público, tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras. 

Competência de área 8 - Compreender e usar a língua portuguesa como língua 

materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da 

própria identidade. 
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H25 - Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que 

singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. 

H26 - Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. 

H27 - Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações 

de comunicação. 

Competência de área 9 - Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto 

das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no 

desenvolvimento do conhecimento, associando-o aos conhecimentos científicos, às 

linguagens que lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção e 

aos problemas que se propõem solucionar. 

H28 - Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação 

e informação. 

H29 - Identificar pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e 

informação. 

H30 - Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das 

sociedades e ao conhecimento que elas produzem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F – CURRÍCULO DE REFERÊNCIA DA REDE ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO DE GOIÁS 
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