OFICINAS DE INTERPRETAÇÃO DE TEXTO NO 7º ANO: UMA
PROPOSTA DE TRABALHO COM O GÊNERO POEMA NA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÃO LUCAS
Raimundo de Sousa Pinheiro (Graduado – UFPA)
Resumo: Este projeto de pesquisa tem como objetivo compreender, por meio da
utilização do poema, quais os fenômenos positivos e negativos que se pode obter em
relação ao aprendizado dos alunos nas aulas, assim como ajudar os alunos, por meio
das atividades desenvolvidas, no mínimo, a terem uma interpretação mais adequada
de textos. Para embasar este trabalho foi feita uma pesquisa de cunho bibliográfico
destacando os escritos de Antunes (2003 e 2009), Dell’Isola (2011), Dascal (2006)
e Silva (2009). A oficina proposta foi desenvolvida em quatro momentos. Os dados
apresentados mostram que elaboração do projeto possui grande relevância para as
práticas de educação referentes à leitura, pois é de fundamental importância, para
qualquer pessoa que trabalhe na educação, adquirir, por meio da regência,
conhecimentos que servirão para sua vida profissional. Além disso, é possível
perceber que o presente trabalho teve efeito positivo, pois por meio da pesquisa foi
perceptível que as dificuldades de leitura e interpretação dos alunos do sétimo ano
não estão apenas relacionadas ao ensino aprendizagem, mas também a estrutura
financeira dos mesmos, que pertencem a famílias que vivem abaixo da pobreza.
Palavras chave: Oficina; Interpretação; Poema.

INTRODUÇÃO
Este projeto de pesquisa intitulado “Oficinas de interpretação de texto
no 7º ano: uma proposta de trabalho com o gênero poema na escola
municipal de ensino infantil e fundamental São Lucas”, busca fazer um estudo
acerca das dificuldades de interpretação de texto em sala de aula e com isso
traçar caminhos para que haja a minimização desses problemas, que
interferem no processo de aprendizagem dos alunos. Em outras palavras, a
presente pesquisa tem como suas pretensões contribuir, por meio das
atividades desenvolvidas, para o processo de interpretação de textos pelos
discentes.
Este trabalho parte da necessidade de se intensificar a leitura em sala
de aula, pois há muito tempo existe uma preocupação, por parte de qualquer
profissional da educação, no que se refere às práticas de leitura e
interpretação, mas principalmente por parte do professor de Língua
Portuguesa. Por isso pretende-se realizar um trabalho, por meio de oficinas,
com a utilização de poemas, que pelo menos guie professores e alunos em
tais atividades na escola.
Vale ressaltar que o conhecimento que se tem sobre esse tema é
somente a partir das observações que foram feitas com estes alunos durantes
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as aulas, porém pretende-se, no presente trabalho, estabelecer uma reflexão
positiva a partir da leitura dos textos que irão ser trabalhados.
Para embasar este trabalho foi feita uma pesquisa de cunho
bibliográfico baseada em Antunes (2003), Antunes (2009), Dell”Isola (2011),
Dascal (2006) e Silva (2009), autores que apresentam uma importante
reflexão a respeito do tema proposto.
Como já mencionado, o trabalho será realizado por meio da utilização
de poesias, que os alunos deverão ler e interpretar, levando em conta sua
importância da obra e observando a relação que a temática do poema
estabelece com a sociedade. Outro fator a ser buscado também é quanto as
diferentes interpretações que um poema pode possuir, interpretações que
serão expostas em seminários elaborados pelos alunos.

1 – O TRABALHO COM A LEITURA
Há um número muito grande de alunos que vivenciam esta realidade,
ou seja, fazem a leitura apenas para responderem questões impostas pelos
professores em sala de aula; dessa forma os mesmos vão passando de série
e levando essa grande dificuldade de se encontrarem ou estabelecerem uma
conexão com a leitura.
Uma atividade de leitura centrada nas habilidades mecânicas
de decodificação da escrita, sem dirigir, contudo, a aquisição
de tais habilidades para a dimensão da interação verbal, quase
sempre, nessas circunstâncias, não há leitura, porque não há
“encontro” com ninguém do outro lado do texto; (ANTUNES,
2003 p. 27)

De acordo com a autora é notório perceber que muitos professores
ainda não se preocuparam com o ir além da leitura e buscar estratégias de
ensino com o intuito de instigar os alunos a questionamentos sobre o texto
lido; geralmente muitos alunos não entendem nem sequer o conteúdo do
próprio texto e isso é muito preocupante. Além disso, o professor deve
apresentar um texto que venha ter sentido para os alunos para que haja o
encontro.
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1.1 – Importância da leitura
No contexto escolar existem vários tipos de informações e muitos
alunos têm bastante facilidade em aprender os assuntos, porém, por outro
lado, muitos apresentam pouca capacidade de compreensão.
Uma atividade de leitura cuja interpretação se limita a
recuperar os elementos literais e explícitos presentes na
superfície do texto. Quase sempre esses elementos
privilegiam aspectos apenas pontuais do texto (alguma
informação localizada num ponto qualquer), deixando de lado
os elementos de fato relevantes para sua compreensão global
(como seriam todos aqueles relativos à ideia central, ao
argumento principal defendido, à finalidade global do texto, ao
reconhecimento do conflito que provocou o enredo da
narrativa, entre outros); (ANTUNES, 2003 p. 28)

Dando ênfase no que Antunes se refere é perceptível observar que
muitos educadores estão se limitando apenas em questões pontuais, o que
em suma, é importante porém, não o único objetivo; existe outro
conhecimento contido no texto que apresenta finalidades culturais e sociais
e, além dos aspectos pontuais, os alunos precisam ter a compreensão de que
um texto apresenta uma finalidade e a mesma deve ser distinguida através
da leitura. Dessa forma, o leitor precisa estar apto as práticas de ler para não
apresentar dificuldade em compreender. É importante ressaltar que o
processo de leitura é explorado, às vezes, de forma não significativa, ou seja,
deixa pouca brecha para os alunos construírem seu próprio significado; o que
precisamos fazer é deixar os educandos se expressarem da forma que
acharem

conveniente,

em

seguida

valorizar

sua

ideia

e

modelar

adequadamente sem causar perdas.
A não transparência é, portanto, a suposição-padrão, e não
existe saída para escapar da necessidade de uma
“interpretação-pragmática‟ de um ato comunicativo. O que
acontece, portanto, é que o dever do destinatário assemelhase à solução de um problema com uma incógnita, cujo valor
cabe a ele determinar. A determinação desse valor é o
processo de “interpretação‟ do ato comunicativo, que
supostamente nos conduz à compreensão requerida. A fala
normalmente é utilizada para transmitir uma interpretação
pragmática, e o sucesso na comunicação é medido pela
capacidade de o destinatário alcançar essa interpretação. Isso,
quando ocorre, é o que o termo “compreensão‟ geralmente
abrange. Observem que a compreensão é sempre uma
compreensão pragmática (DASCAL, 2006, p.106).
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O autor salienta que toda e qualquer comunicação nos remete a uma
interpretação; isso significa que a interpretação não é algo isolado, mas sim
um cânone presente, através da qual todas as pessoas criam novas
perspectivas do mundo, e para isso o indivíduo depende apenas do ato de
pensar, se comunicar de acordo com seu nível social, cultural e religioso.

1.2 – Como a leitura pode ser trabalhada na sala de aula
Segundo Antunes (2009), a leitura é parte da interação verbal escrita,
enquanto implica a participação cooperativa do leitor na interpretação e na
construção do sentido e das intenções pretendidas por quem escreve o texto.
Sem leitura não há compreensão e o professor precisa ter essa consciência
no momento de trabalhar os textos em sala de aula, o aluno precisa se sentir
parte do texto para buscar por meio da leitura uma interpretação necessária
e dar uma possível solução.

2 – PROPOSTA DE TRABALHO COM LEITURA ATRAVÉS DO GÊNERO
POEMA NO SÉTIMO ANO
Através das observações feitas em sala de aula com os alunos do
sétimo ano, pôde-se detectar que o gênero poético e a leitura de poemas são
quase desconhecidos e pouco trabalhados em sala de aula. Por conta dessa
realidade, houve a necessidade de trabalhar a leitura e interpretação de
poema, levando em conta seus elementos estéticos e estabelecendo uma
conexão do leitor com o eu-lírico.
Para Pinheiro (2003), ao escolher textos poéticos deve-se levar em
conta os critérios estéticos que o constitui, como o ludismo sonoro, as
imagens simbólicas e a riqueza da linguagem figurada que ele contém. Nesse
contexto, o autor aponta para um olhar sobre o material selecionado para o
desenvolvimento do trabalho, buscando sempre possibilitar textos que
tenham relação com o aluno e sua realidade.
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2.1

– Definição do gênero poema
Poema é um gênero literário (textual), em versos e, mais raramente,

em prosa em que a poesia forma de expressão estética através da língua,
geralmente se manifesta. Além dos versos, não obrigatoriamente, fazem
parte da estrutura do poema as estrofes, a rima e a métrica (NUNES, 2014,
MOISÉS, 1968).

2.2 – Importância do gênero poema (o que motivou essa escolha?)
Como já foi mencionado, os alunos da turma do 7º ano tinham pouco
conhecimento acerca do gênero poema, problema percebido por meio de suas
respostas, sempre insatisfatórias, para as perguntas sobre o assunto.
Portanto, notei que através do gênero poema poderia possibilitar nortes que
trouxessem benefício para ajudar estes educandos a uma leitura e
interpretação de textos de formas coerente.
Conforme Pinheiro (2003) a crise da leitura de poesias na escola
acontece principalmente porque a poesia não é vista com o valor em si
mesma.
O autor se refere a uma situação muito abrangente nas escolas,
segundo a qual, os alunos apresentam pouco interesse na leitura em si,
vendo-a apenas como uma atividade no intuito de assegurar os pontos
necessários para a sua aprovação; dessa forma deixam de lado o interesse
no contexto da leitura, na criação de outra ideia, no que tem a ver com sua
realidade e vida.

2.3 – Projeto de intervenção
2.3.1 – Histórico da escola
A Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental São Lucas está
situada na vila Patauazal, no alto Pracuúba Grande, no Município de São
Sebastião da Boa Vista, Ilha do Marajó. Foi construída na administração do
Prefeito Getúlio Brabo de Souza, que tinha como secretário de educação José
Maria Gonçalves. Inaugurada no dia 04/08/2011, a escola surgiu por conta
do número de elevado de alunos e, consequentemente, da necessidade de
um prédio estruturado para inserir estes educandos e estabelecer uma
educação de qualidade.
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2.3.2 – Estrutura da escola
A Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental São Lucas é
construída de madeira e possui quatro salas (04), uma (01) coordenação,
uma (01) secretaria, uma (01) copa e dois (02) banheiros, um masculino e
um feminino. As salas: com tamanho estabelecido pelo MEC, têm a
capacidade de agregar 60 alunos, cada uma. A coordenação: composta de
materiais de suporte pedagógicos como impressora, caixa amplificada,
antena de celular entre outros materiais. A Secretaria: possui livros didáticos
entre outros materiais de suporte. A Copa: disponibiliza panelas, colheres,
pratos, tigelas, caldeirões, máquina de bater açaí, freezer, além de agregar
o depósito de merenda escolar.
Em relação aos funcionários, atualmente a escola possui (09)
professores, (04) quatro serventes, (02) dois barqueiros e (01) um técnico
pedagógico. Em relação à formação, o quadro de professores apresenta
diferentes níveis, como mostra a tabela abaixo. Além disso, a escola conta
com um (01) pedagogo, que exerce a função de coordenador escolar, pelo
fato de fazer parte do polo Emanoel Lobato no qual se concentra o diretor
escolar.
Tabela 1: Nível de formação dos professores:

Formação

Formação

01 professor

Pedagogo

Biólogo

02 professor

Matemático

02 professor

Cursando/pedagogia

01 professor

Cursando/história

02 professor

Nível médio

01 professor

Pedagogo

Formação

Letras

No que se refere aos alunos, a escola São Lucas apresenta um número
total de 137. O funcionamento ocorre em dois turnos: pela manhã funciona
da pré-escola ao 5º ano e a tarde funciona do 6º ao 9º ano. Este
estabelecimento de ensino desenvolve seus trabalhos de acordo com a
realidade dos alunos, por isso tem como base os métodos de conteúdos
programáticos emitido pela secretaria educação SEMED. Além disso, os
alunos enfrentam muitas dificuldades, até mesmo em relação à falta de
alimentos.
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A turma do 7º ano é composta de 19 alunos, sendo 10 residentes
locais e 09 vindos de uma localidade vizinha conhecida como Bambu. Estes
alunos, que em sua maioria vem para escola sem se alimentar, pouco falam
em terminar seus estudos, se preocupam mais em completar logo 18 anos
para cuidarem de sua própria vida, ou seja, estudam apenas por conta da
bolsa família e, portanto, apresentam pouco interesse em sair da referida
comunidade. Seus pensamentos são mais voltados ao trabalho braçal que é
realizado tanto pelo sexo masculino quanto pelo feminino.
Outro aspecto que dificulta a aprendizagem dos alunos é a questão
do trabalho. Quando chega o período do inverno, eles precisam trabalhar,
pois é o único período que circula a fonte de renda nessa localidade, e na
maioria das vezes os mesmos chegam atrasados e sem se alimentar na
escola.

2.3.4 – Plano da oficina
Título:
Oficinas de interpretação de textos no 7º ano: uma proposta de trabalho com o
gênero poema na escola municipal de ensino infantil e fundamental São Lucas
Nome: Raimundo de Sousa Pinheiro
Objetivo Geral:
Compreender por meio da utilização do poema quais os fenômenos positivos e
negativos que se pode obter em relação ao aprendizado dos alunos nas aulas.
Objetivos Específicos:
Definir o gênero poema para os alunos.
Relacionar o poema com o cotidiano dos alunos por meio de atividades.
Destacar por meio de produção e apresentação as dificuldades dos alunos em
relação à interpretação do poema.
Conteúdos
Leitura.
Interpretação.
Escrita.
Aspectos ortográficos.
Oralidade
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Metodologia:
A oficina proposta será desenvolvida em quatro momentos:
No primeiro será feita a apresentação do gênero poema, assim como a leitura
de algumas obras; em seguida, os alunos irão destacar as partes que lhes
chamaram mais a atenção e por fim será feita uma discussão referente ao
assunto.
No segundo momento, será realizada a apresentação de vários tipos de poemas
e haverá uma atividade de interpretação. Essa atividade será executada
individualmente e buscará absorver o conhecimento que cada aluno possui a
respeito do assunto.
No terceiro momento acontecerá uma produção escrita, com práticas de revisão
por parte do professor e, posteriormente, será feito a etapa de rescrita do poema
produzido pelos alunos.
No quarto e último momento será o processo de apresentação do poema criado
pelos alunos, por meio de uma exposição oral, utilizando-se do gênero
seminário.
Cronograma
Atividade

Quantidades de

Data da execução

Aulas
Tipos de poema
Leitura

do

4 de 40 minutos

poema:

“silêncio 2 de 40 minutos

Discussão do assunto.

2 de 40 minutos

jovem
Crescendo!”
Atividade de interpretação do 5 de 40 minutos
poema.
Produção de poema.

4 de 40 minutos

Apresentação de poema

7 de 40 minutos

Avaliação:
Recursos didáticos:
Referencias:
DASCAL, Marcelo. Interpretação e compreensão. São Leopoldo: Unisinos, 2006.
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DELL’ISOLA Regina Lúcia Péret. Leitura: inferências e contexto sociocultural.
Belo Horizonte: Formato, 2011.14.
ATIVIDADES
1º) Faça a leitura em voz alta do poema
Aviso
Chegou uma hora na vida.
Em que tudo o que mais quero.
É poder ficar sozinho.
Sozinho para pensar.
Sozinho para entender.
Sozinho para sonhar.
Sozinho para tentar.
Me encontrar ou me perder.
Índia não tem filho no mato?
Elefante não morre sozinho?
Por que será
Que eu não posso
Ficar quieto no meu canto
Vou pendurar um cartaz
Bem em cima da minha cama:
SILÊNCIO!
JOVEM CRESECNDO!
Fonte: (TELES, Carlos Queiros. Sementes de Sol. São Paulo: moderna, 1992)
2º) O que chamou sua atenção no poema?
3º) Por que o autor do texto apresenta o poema dessa forma?
4º) Qual é sexo da personagem?
5º) Quais palavras do poema comprovam isso?
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6º) Qual sua opinião sobre o autor ter descrevido este poema?
7º) Destaque no poema as rimas existentes?
8º) Em grupo de três criem uma composição de um poema.
9º) Elabore um poema individual.
10º) Faça a leitura e apresentação dos poemas. (seminário)

2.4 – Aplicação do projeto
Esta pesquisa propõe analisar as produções textuais de alunos do
sétimo ano (sexta série) da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental
São Lucas, situada na comunidade Patauazal, no Rio Pracuúba Grande, no
município de São Sebastião da Boa Vista. A escola ficou muita agradecida em
fazer parte deste projeto e buscou dar auxilio ao regente durante o período
de estágio. Além disso, a pesquisa tem como objetivos analisar, por meio de
uma proposta de atividade que foi elaborada pelo professor regente que
também é o professor titular da referida turma, quais fatores interferem no
processo de aprendizagem destes educandos.
Nesta análise foram observadas cerca de 14 horas-aulas de Língua
Portuguesa na turma de sétimo ano. Os trabalhos com o texto usado, em
especial o gênero poema, foi o suficiente para perceber que os alunos
apresentam dificuldades de leitura e interpretação, no que se refere a esse
gênero. Em vista disso, pergunta-se: Em que medida o uso do texto poético,
influencia positivamente no processo de interpretação dos alunos do 7º ano
do ensino infantil e fundamental São Lucas?

2.4.1 – Desenvolvimento
A Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental São Lucas está
situada na vila Patauazal no alto Pracuúba Grande, no município de São
Sebastião da Boa Vista, Ilha do Marajó. Foi construída na administração do
Prefeito Getúlio Brabo de Souza, que tinha como secretário de educação José
Maria Gonçalves. Inaugurada no dia 04/08/2011, surgiu devido ao número
de elevado alunos e, consequentemente, da necessidade de um prédio
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estruturado para inserir estes educandos e estabelecer uma educação de
qualidade.
2.4.2 – Análise
Na turma em que foi feita a observação, houve a elaboração de uma
atividade para os alunos, que foi ditada para que eles copiassem, pois
precisariam resolver depois. Em seguida, foi solicitado que eles fizessem a
leitura do poema em voz alta; após a leitura

foram expostas as seguintes

questões: 1) De acordo com a leitura do texto responda: a) explique o que
significa para você os versos: sozinho para sonhar, sozinho para pensar e
silencio jovem crescendo. No momento em que os alunos estavam
completando a atividade pôde-se observar que apresentavam dificuldades em
responder as questões e ficavam meio que sem saber o que fazer. Então
começaram a fazer perguntas e pelas respostas dos alunos era notório
perceber que os mesmos não estavam entendendo o assunto que já tinha
sido trabalhado nas aulas anteriores, conforme será apresentada a seguir.
Nesta análise serão apresentados dois autores que são Silva (2009 p.
206) e Dell’Isola (2011, p. 37). Também serão expostas duas atividades
feitas por dois alunos da turma do 7º ano que estava sendo observada, para
a qual foi elaborada também uma atividade, que foi ditada, para que os
alunos copiassem, pois precisariam resolver depois.

Foi solicitado que

fizessem a leitura do poema em voz alta. Após a leitura foram repassadas
três questões para os mesmos respondessem. No momento em que os alunos
estavam

completando

a

atividade,

observou-se

que

apresentavam

dificuldades nas respostas e ficavam meio que sem saber o que fazer. Então
iniciaram uma série de perguntas e pelas respostas dos alunos era notório
que os eles não estavam entendendo o assunto que já tinha sido trabalhado
nas aulas anteriormente.
Estes alunos iniciaram a leitura e logo disseram que já tinham
terminados de ler; foi perguntado se eles tinham alguma dúvida ou se já
poderiam ser repassadas as questões. Basicamente todos os alunos, neste
momento, assinalaram que possuíam algumas dúvidas; então, foi solicitado
que eles fizessem uma nova leitura; nesse momento todos abaixaram o rosto
e começaram a ler.
Em alguns momentos, pôde-se perceber que os alunos não
demonstravam interesse no trabalho, dava a impressão de que desejavam
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sair da sala, então foi perguntado se estava acontecendo alguma coisa com
eles, os mesmos responderam o seguinte: professor a gente não comeu antes
de sair de casa porque não tinha comida. Nesse momento foi indagado a eles
se desejariam ficar na sala para fazer a atividade, os alunos disseram que
“sim”, com isso foi dado prosseguimento a aula e iniciou-se a atividade.
Estes alunos identificados como K e W apresentaram no decorrer da
pesquisa muitas dificuldades como: desinteresse e complicações na leitura.
Além disso, observou-se que no decorrer das aulas, geralmente quando
estava sendo apresentando o trabalho, os alunos não prestavam muita
atenção e isso dificultou para que os mesmos tivessem bons êxitos no
decorrer das atividades.
2.4.3 – Descrição dos resultados
De acordo com as observações dos textos dos alunos W e K pode-se
observar que K apresentou seu texto com opinião, porém faltou conectivo na
produção e algumas palavras com sentido muito ampla, como por exemplo:
a utilização da palavra “coisa”. Além disso, a escrita apresenta erros
ortográficos como, por exemplo, a palavra “crese”, e também mistura de
letras maiúsculas no meio das minúsculas. Já o aluno W em sua atividade
quase que repetiu o comando das questões, ou seja, faltaram mais
argumentos, como se observa na imagem a seguir.
Aluno W
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O aluno W apresenta a resposta como se não fosse com ele, embora
o comando da questão peça a sua opinião, ou seja, ele não compreendeu o
que estava sendo solicitado na atividade. Além disso, o discente em questão
apresenta um vocabulário pouco variado e quase repetiu a própria questão.
É importante destacar que ele levou cerca de 9 minutos para responder as
questões.
Outro aspecto que pode ser associado a esse desempenho ruim do
aluno é a desatenção. Sempre que estava sendo ditado o assunto, ele estava
conversando, o que pode ter implicado a sua falta de compreensão. Outro
fator que pode interferir no seu desempenho, era o problema de visão que
ele possui e as faltas, em algumas aulas da pesquisa, devido a problemas de
saúde.
Aluno K

Fonte: Raimundo Pinheiro

O aluno K conseguiu responder as questões dando sua opinião,
porém, seu trabalho em sala de aula foi em um tempo muito curto. É
importante ressaltar que ele não mostrava muita concentração, suas ideias
eram muito vagas e não mostrava uma conexão, ou seja, o seu texto
apresentava repetições de algumas frases, deixando suas respostas muito
redundantes.
Outro fator que pode ter interferido está relacionado a questões
financeira familiar e ao trabalho braçal. Este aluno relatou que sempre que ia
para aula não se alimentava, porque quando chegava do mato onde estava
apanhando açaí só dava tempo de tomar banho e ir para a escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível concluir, pelos aspectos analisados, que o presente
trabalho teve efeito positivo, pois por meio da pesquisa foi perceptível que as
dificuldades de leitura e interpretação dos alunos do sétimo ano não estão
apenas relacionadas ao ensino aprendizagem, mas também a estrutura
financeira dos mesmos, que pertencem a famílias que vivem abaixo da
pobreza.
Observando que o processo de leitura e interpretação de texto
possibilita de formas positivas o desenvolvimento cognitivo dos alunos no
processo de ensino aprendizagem é de suma importância trabalhar, por meio
de oficinas, as dificuldades de leitura destes alunos, a fim de sana-las e/ou
minimiza-las.
Nessa perspectiva é importante trabalhar em sala de aula as leituras
de textos, e por meio destes conscientizar a importância dessa prática no
cotidiano escolar, evitando um possível colapso no âmbito educacional local
principalmente na escola municipal de ensino infantil e fundamental São
Lucas, em que a maioria dos alunos é de família que vivi na pobreza e que
muitas das vezes chegam à escola sem se alimentar e com isso demostram
desinteresse pela leitura
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