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RESUMO 

 

 

O estudo realizado neste Trabalho de Conclusão de Curso tem como tema leitura, 
entendida, aqui, como construção de sentidos, processo que implica decodificação, 
interpretação e reflexão. O enfoque é a prática da leitura dentro de um ambiente 
educacional, e tem como intuito, na condição de um estudo com implicações de 
pesquisa-ação, fomentar a formação de leitores proficientes – alunos pertencentes a 
uma escola pública da região metropolitana de Florianópolis/SC. Assim, o estudo 
pretende responder ao seguinte questionamento: Que estratégias metodológicas 
contribuem para potencializar a proficiência em lei tura de alunos de oitavo ano 
do ensino fundamental? O que fazer para promover o desenvolvimento do ato 
de ler nesses educandos durante as aulas de Língua Portuguesa, modificando 
as suas concepções sobre leitura e, quem sabe, sobr e as próprias aulas? Essa 
problematização tem como aporte o seguinte objeto de pesquisa: estratégias 
didático-metodológicas para formação do leitor em c ontextos de 
desprivilegiameno socioeconômico. Para responder a tal questão, analisa-se a 
performance em leitura dos alunos por meio de questões de interpretação textual, 
formuladas durante todo o processo de pesquisa no segundo semestre letivo do ano 
de 2008, referentes a textos diversos, relacionados a dois temas: namoro e drogas. 
Todas as questões foram formuladas a fim de exercitar determinadas habilidades 
consideradas imprescindíveis para o ato de ler. O aporte teórico delineado para 
tratamento do tema constitui-se de teorizações sobre aprendizagem e 
desenvolvimento de Vigotski (2007 [1956]), estudos de Van Dijk e Kintsch (2004 
[1983]) que abordam leitura como um processo cognitivo estratégico em que, num 
dado contexto social, cultural e histórico, há atribuição de sentido ao texto e, por fim, 
a teoria de Dehaene (2007), estudioso da área da neurociência. A análise dos dados 
mostra as mudanças ocorridas nas respostas dos alunos após as releituras dos 
textos e a intervenção da professora/pesquisadora. Assim, a contribuição deste 
estudo reside na descrição de como um trabalho contínuo de mediação, amparado 
teoricamente, pode aprimorar o desenvolvimento da proficiência leitora de alunos do 
ensino fundamental.  
 
 
 
Palavras-chave:  Leitura. Estratégias metodológicas. Alunos do ensino fundamental.  
Aprendizagem e desenvolvimento. Relações intersubjetivas.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Parece cada vez mais nítida, nas instituições de ensino, a existência de uma 

aparente demanda de aprimoramento de políticas e métodos de incentivo à leitura, 

em vista de que a habituação no ato de ler por parte dos discentes parece ser um 

comportamento cada vez mais difícil de educar. Esse quadro, de certa forma, é 

reflexo da falta de incitamento ao ato de ler por parte da sociedade em geral, em que 

persiste um sistema no qual limitações nos usos sociais da escrita tendem a 

aumentar consideravelmente, uma vez que o acesso à leitura qualificada se torna 

cada vez mais restrito. Muitos estabelecimentos de ensino não dispõem de 

estratégias que possam fomentar, nos alunos, a aspiração ao exercício da leitura de 

maneira que seja assumida como instrumento indispensável para o desenvolvimento 

e a formação do alunado.  

Corrobora tal alegação o fato de que as escolas, por vezes, sequer dispõem 

de uma adequada estrutura com bibliotecas para seus alunos, reflexo de que o 

incentivo à leitura não é prioridade. Dessa forma, escolhemos, neste Trabalho de 

Conclusão de Curso, abordar o tema leitura tendo como foco a formação de leitores 

em sala de aula, uma vez que parece ser de opinião pública que a leitura como meio 

de desenvolvimento cognitivo, apropriação do conhecimento e construção da 

erudição, atualmente, está perdendo a sua legitimidade dentro e fora das escolas.  

No âmbito dessa discussão, surge o questionamento: Que estratégias 

metodológicas contribuem para potencializar a proficiência em leitura de alunos de 

oitavo ano do ensino fundamental, inseridos nesse contexto global, os quais 

informam não ter interesse pela leitura de gêneros muito diferentes de horóscopos, 

histórias em quadrinhos, periódicos da chamada “imprensa marrom” e publicações 

afins? 

Nossa concepção de leitura implica considerar que o ato de ler é construir 

sentidos a partir da decodificação e por meio da interação entre leitor e autor que 

compartilham conhecimentos, ou seja, a significação ocorre por meio da relação 

intersubjetiva, o que alude à teoria vigotskiana utilizada por nós neste estudo.  

Assim sendo, nosso objetivo geral é identificar estratégias metodológicas  a 

fim de potencializar a proficiência em leitura de educandos pertencentes ao oitavo 
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ano do ensino fundamental, inseridos em uma escola pública de rede municipal de 

ensino, situada na região metropolitana de Florianópolis, os quais, ao que parece, 

não possuem o hábito de ler como forma de aprendizado, obtenção de 

conhecimentos ou mesmo prazer. Há razões para crer que, em geral, tais alunos 

leem apenas por obrigação escolar. Dentro de tal objetivo geral, encontram-se 

nossos objetivos específicos que se relacionam à exercitação de habilidades 

consideradas por nós como indispensáveis para a formação de leitores proficientes: 

inferências e leitura de implícitos; evocação de conhecimento de mundo; 

ativação/ampliação de esquemas cognitivos; desenvolvimento das capacidades de 

atenção, observação, imaginação e criação; posicionamento crítico e apropriação de 

conhecimento. 

Para tanto, valemo-nos dos estudos cognitivistas de Van Dijk e Kintsch (2004 

[1983]), conforme é detalhado o capítulo 1 deste TCC. Neste primeiro capítulo 

apresentamos os pressupostos cognitivos e contextuais destes estudiosos, 

descrevendo de que forma o ato de ler é concebido por eles – como um processo 

estratégico. Feito isso, no final do capítulo passamos a descrever os estudos 

neurocientíficos de Stanislas Dehaene (2007), o qual trata do processamento neural 

implicado no ato de ler, teoria esta emergente no campo acadêmico. Diferentemente 

de Van Dijk e Kintsch, que discutem o processamento da leitura propondo modelos 

de natureza inferencial, Dehaene discute o ato de ler com base nas descobertas das 

neurociências.  

No capítulo seguinte tratamos de nossa base epistemológica acerca de 

aprendizagem e desenvolvimento, uma vez que nossa pesquisa tem implicações de 

pesquisa-ação, ocorrendo dentro de uma sala de aula, portanto não poderíamos 

rejeitar um estudo que tratasse de aprendizagem. Nossa escolha foi o pensamento 

sociointeracionista vigotskiano. Vigotski (2007 [1956]) aponta como essencial ao 

desenvolvimento humano a interação entre os indivíduos. Para nós tal proposição é 

importante, pois a aprendizagem ocorre, nas salas de aula, justamente através da 

interação entre professor/alunos e alunos/alunos.   

Já no terceiro capítulo tipificamos a presente pesquisa (implicações de 

pesquisa-ação), descrevemos o perfil de nossos participantes e a comunidade em 

que se encontram inseridos, bem como particularizamos a operacionalização da 
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pesquisa - detalhamento das Unidades em seu processo de construção e 

desenvolvimento.  

No capítulo seguinte é feita a análise dos dados (análise das respostas de 

interpretação textual dos alunos durante todo o processo de pesquisa). Aqui, 

discutimos o impacto de nosso trabalho no aprimoramento da proficiência leitora dos 

alunos do oitavo ano. Tal discussão ocorre por meio da análise de respostas dadas 

antes da interação professora/alunos e após tal interação, processo em que 

empreendemos a uma quantificação do aprimoramento da performance dos alunos, 

objetivando visibilizar as mudanças observadas. Por fim, fechamos este Trabalho de 

Conclusão de Curso com uma seção de considerações finais.  
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1 LEITURA: DA VISÃO COGNITIVISTA CLÁSSICA PARA AS N EUROCIÊNCIAS 

 

Durante a segunda metade do século XX despontou, no campo científico, o 

modelo teórico chamado cognitivismo, o qual fundamentará, juntamente com 

estudos ainda seminais em neurociências, a presente pesquisa cujo foco é a leitura. 

O cognitivismo surgiu na década de 1950 como uma reação ao behaviorismo – até 

então dominante – que se propunha a estudar o ser humano partindo de suas 

reações a determinados estímulos, refutando, para tanto, explicações concernentes 

a “estados mentais”. Com o aparecimento da abordagem cognitivista, “[...] os 

processos mentais e a mente foram reabilitados como objetos de investigação, e seu 

estudo tornou-se o objetivo fundamental dessa nova ciência” (KOCH; CUNHA-LIMA, 

2004, p. 252) 

Os estudos da leitura pautados na abordagem cognitivista possuem caráter 

inferencial, uma vez que criam suposições acerca do funcionamento da mente, da 

forma como processa a leitura. Assim, como veremos mais adiante, com a 

exposição dos pressupostos cognitivos e contextuais propostos por Van Dijk e 

Kintsch (2004 [1983]), é possível compreender como seria o funcionamento 

cognitivo durante o ato de ler. Para os cognitivistas clássicos, o trato da mente 

ocorre de forma separada do cérebro; a mente é um lugar especial, está 

“aprisionada” ao corpo1.  

 
Temos uma fronteira: os processos internos, mentais, individuais e 
particulares, aos quais, como seres racionais, temos acesso direto, pela 
introspecção, e os processos externos, extra-individuais, sociais, 
interacionais, que têm uma natureza diferente e independente dos 
primeiros. (KOCH; CUNHA-LIMA, 2004, p. 259) 

 

Dada a concepção de mente de forma separada do cérebro, os modelos de 

leitura cognitivistas sugerem a existência de módulos lineares, de processamento 

                                                      
1 Descartes propunha a res cogitans (coisa pensante, matéria pensante) e a res extensa (coisa extensa, matéria 
extensa). Esta é a natureza material das coisas mundanas, que ocupam lugar no espaço, incluindo nosso corpo 
e tudo que os nossos sentidos podem captar. Aquela é a substância imaterial, que incluiria a consciência 
humana e nossa mente racional.  Aqui, encontram-se algumas ideias inatas, como as ideias de formas 
geométricas ideais e a ideia abstrata de número.  Seriam duas substâncias completamente diferentes entre si. O 
problema: explicar como a substância de uma natureza pode comunicar-se ou agir sobre substância de uma 
outra natureza, ou seja, como corpo e mente podem estar relacionadas. (KOCH; CUNHA-LIMA, 2004). Pinker 
(2004), a respeito dessa mesma questão, trata da teoria do fantasma na máquina, que concebe, assim como os 
cognitivistas clássicos, a mente de forma isolada do cérebro. A ideia de uma mente descorporificada remonta a 
um fantasma; por sua vez, o corpo, destituído de uma mente, funciona como uma máquina; a teoria do fantasma 
da máquina é objeto de crítica por parte de Steven Pinker. 
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serial, descomprometidos com o mapeamento da forma como os processos 

cognitivos teriam lugar no cérebro. Além disso, a inteligência é concebida como 

representação simbólica: todas as “coisas” do mundo são internamente 

representadas por símbolos. “A representação mental é um símbolo e as atividades 

mentais são operações sobre esses símbolos”. (KOCH; CUNHA-LIMA, 2004, p. 260) 

Em que pese a crítica de Koch e Cunha Lima (2004), bem como as sabidas 

dificuldades que os cognitivistas têm hoje para manter suas teorizações de mente 

desencorpada, filiar-nos-emos prevalecentemente a esse modelo neste Trabalho de 

Conclusão de Curso em razão do caráter ainda embrionário das teorizações de base 

neurocientífica no que concerne à leitura. 

 Assim, baseamo-nos no modelo de processamento cognitivista, tendo em 

vista sua caracterização como um processo cognitivo dinâmico2, contudo, 

registraremos um outro modelo que vem se consolidando no mundo científico: o 

pensamento de Stanislas Dehaene, cujas teorizações têm base nas neurociências. 

Entendemos a necessidade de expor tais teorizações neste trabalho, uma vez que a 

abordagem neurocientífica traz algo novo para o estudo da leitura: tratamento dos 

mecanismos neuroniais implicados no ato de ler. 

 

1.1  O modelo estratégico de leitura de Van Dijk e Kintsch: necessária 

recorrência inicial ao cognitivismo inferencial. 

 

Como aludimos no parágrafo anterior, a visão cognitivista ocupou os estudos 

da leitura ao longo da segunda metade do século XX, e ainda o faz hoje sob vários 

aspectos, dado não se tratar de uma concepção esgotada, em absoluto, mas de 

uma concepção que começa a conviver com outras posturas teóricas, como as 

neurociências; a estas últimas faremos menção em seções adiante. 

Ainda que tenhamos optado, neste TCC, por registrar visões teóricas em 

emersão3, precisamos admitir que o cognitivismo nos legou uma herança sólida e 

que, no modelo de Van Dijk e Kintsch (2004 [1983]), permite explicar o ato de ler sob 

o ponto de vista cognitivo e contextual, em um detalhamento teórico com o qual 

                                                      
2 Dinâmico, para as finalidades deste TCC, não remete aos modelos dinâmicos que ocupam atualmente os 
estudos das ciências cognitivas; o termo, aqui, é tomado sob uma acepção estratégica, tal qual propõem Van 
Dijk e Kintsch (2004 [1983]). 
3 Entenda-se, por visões teóricas em emersão, o pensamento de Dehaene (2007). Não detalharemos, neste 
estudo, o pensamento conexionista, outra vertente em franca emersão. 



17 
 

ainda não podemos contar nem na visão conexionista – cuja retomada vem se 

dando desde o final do século XX –, nem nas neurociências, um território ainda em 

construção e pouco acessível ao estudo das ciências humanas. Outra propriedade 

desse modelo cognitivista é que, ao aludir aos pressupostos contextuais, permite-

nos uma aproximação com a teoria de aprendizagem de Vigotski, nossa opção 

epistemológica para o trato de dimensão escolar deste estudo.  

O modelo de processamento de texto4 de Van Dijk e Kintsch (2004 [1983]) 

adotado no presente estudo caracteriza-se como um processo cognitivo estratégico 

(dinâmico) em que, num dado contexto social, cultural e histórico, há atribuição de 

sentido ao texto; ou seja, o entendimento de que a leitura é um processo regido por 

normas, em que o sentido se constrói linearmente pela adição dos significados das 

palavras de um enunciado, não é satisfatório, uma vez que se pode observar que 

um sujeito é capaz de construir/inferir significado sem ter chegado ao término de sua 

leitura. 

A abordagem aqui utilizada relaciona o processo de compreensão do texto à 

interação, considerando a leitura em seu aspecto global, pois ler, além de ser 

decodificação, é construção de sentidos pelo leitor que interage5 com o autor do 

texto em situações específicas, dentro de um contexto sociocultural mais 

abrangente. Trata-se de focalizar as dimensões cognitiva, social, cultural e 

historicamente tomadas, do ato de ler. 

Van Dijk e Kintsch (2004 [1983]) apresentam um modelo estratégico de leitura 

em que o leitor pode, dependendo das suas intenções, do conhecimento de que 

dispõe, do nível de processamento ou do grau de coerência necessário ao 

entendimento e da natureza da interação de que participa, processar em ordens 

diferentes as informações disponíveis. “A compreensão [...] não se constitui em uma 

simples construção passiva de uma representação do objeto verbal, mas parte de 

um processo interacional no qual o ouvinte ativamente interpreta as ações do 

locutor.” (VAN DIJK e KINTSCH, 2004 [1983], p. 19) 

 

                                                      
4 Ainda que os autores tratem de discurso e não de texto, optamos pelo uso deste último termo em razão da 
compreensão de que discurso traz consigo implicações teóricas cuja discussão extrapola as finalidades deste 
TCC. Importa, porém, o registro de que texto, aqui, é compreendido à luz de Beaugrande (1997), ou seja, como 
uma unidade linguística, cognitiva e social. 
5 Registramos, aqui, o conhecimento acerca da crítica que estudiosos mais ortodoxos empreendem à noção de 
diálogo com o autor. Quando, neste TCC, aludimos à interação com o autor, compreendemos o ato de ler como 
construção de sentidos a partir da voz de outrem, registrada no material escrito, mas não endossamos uma 
dialogia no sentido clássico do termo, ou seja, como troca de turnos de fala. 
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Para que haja tal compreensão, de acordo com os autores, faz-se necessário 

haver inter-relação de pressupostos cognitivos e contextuais, os quais fornecem as 

ideias principais e os componentes do modelo.  

 

1.1.1 Pressupostos cognitivos 

 

Os pressupostos cognitivos propostos por Van Dijk e Kintsch (2004 [1983]) 

são, no total, cinco. O primeiro deles, denominado pressuposto construtivista refere-

se à construção de representação mental com base em informações linguísticas e 

visuais. A seguir, há o pressuposto interpretativo, que alude à interpretação dos 

dados linguísticos (construção do significado). Para exemplificar, imaginemos que 

um sujeito leia uma história sobre uma explosão. Primeiro ele receberá as 

informações linguísticas e visuais para representá-las mentalmente. Dessa forma, 

ele poderá interpretar os dados recebidos. Essa representação e essa interpretação, 

contudo, não são subsequentes, elas ocorrem simultaneamente, on-line, daí o 

terceiro pressuposto ser denominado de pressuposto on-line. De acordo com essa 

visão, a construção de um significado para os dados linguísticos se dá on-line com o 

processamento desses dados. “Isso significa que a compreensão ocorre 

simultaneamente (“on-line”) ao processamento de informações, de forma gradual e 

não subsequentemente.” (VAN DIJK e KINTSCH, 2004 [1983], p. 15) 

 A conjetura pressuposicional refere-se à interpretação dos dados. Para que 

tal interpretação aconteça, deve-se levar em conta o conhecimento prévio do leitor 

(suas experiências, crenças, propósitos etc.), ou seja, para que haja compreensão é 

necessário que as informações externas relacionem-se com as informações internas 

e cognitivas. “Compreender envolve não somente o processamento e interpretação 

de informações exteriores, mas também a ativação e uso de informações internas e 

cognitivas.” (VAN DIJK e KINTSCH, 2004 [1983], p. 15) 

 O quinto e último pressuposto cognitivo é chamado de pressuposto 

estratégico. Aqui, expõe-se a ideia de que os vários tipos de informações são 

utilizados de forma flexível, isto é, o leitor tem a possibilidade de usar estratégias 

diversas conforme as necessidades. 

 

A cada momento, não existe ordem fixa entre a informação que entra e sua 
interpretação: interpretações podem ser construídas e somente mais tarde 
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comparadas com a informação que entra. Podemos notar que as pessoas 
têm a habilidade de usar informações de diversos tipos, de forma flexível, 
que as informações podem ser processadas em diversas e possíveis 
ordens, que a informação que é processada pode estar incompleta e que o 
objetivo geral do processo na construção da representação é ser o mais 
eficaz possível.  (VAN DIJK e KINTSCH, 2004 [1983], p. 16) 
 
 

O intuito, ao esclarecer os componentes cognitivos do processo de 

compreensão do texto, além, é claro, de expor suas funções desempenhadas dentro 

do modelo proposto, é explicitar de que forma ocorre esse processamento na 

memória através do uso tanto de informações externas quanto internas. 

Como forma de esclarecimento, pode-se usar uma situação hipotética de sala 

de aula: um aluno, ao ler uma notícia que trate, por exemplo, do assunto adoção, 

construirá uma representação do fato em sua memória (pressuposto construtivista). 

Simultaneamente a isso, ocorrerá a interpretação do acontecimento (pressuposto 

interpretativo); isto é, será atribuído sentido ao enunciado lido. Essas não são etapas 

consecutivas, mas constituem um processo on-line (pressuposto on-line), entretanto, 

se o aluno não possuir nenhum conhecimento prévio acerca do tema adoção, 

obviamente a construção do significado não existirá. A interpretação somente 

ocorrerá à luz do conhecimento prévio do educando (conjectura pressuposicional). 

Por fim, pode-se observar que o aluno não precisa, necessariamente, finalizar a 

leitura da notícia para conhecer o seu desfecho, uma vez que a inferência pode 

ocorrer através de dados obtidos durante o processo de leitura, seja através de 

palavras temáticas ou pistas deixadas pelo autor (pressuposto estratégico). 

 

1.1.2 Pressupostos contextuais 

 

Quanto aos pressupostos contextuais, trata-se de um conjunto que deriva do 

fato de os textos ocorrerem dentro de contextos socioculturais amplos (assim como 

já citado anteriormente). Em vista disso, o processo de compreensão textual 

depende da situação em que este último é produzido. Um enunciado pode possuir 

mais de um significado, dependendo do contexto em que ocorre, dos interlocutores 

participantes, dos papéis desempenhados por tais interlocutores numa determinada 

situação, entre outros fatores.  

O enunciado O barato sai caro, por exemplo, muito utilizado para elucidar a 

diferenciação de sentidos dependentes do contexto situacional, pode ter, no mínimo, 



20 
 

duas interpretações: a) a aquisição de um objeto de baixo custo cria uma situação 

em que é necessário despender um valor maior do que imaginado numa nova 

compra do mesmo objeto. Isso ocorre em situações em que um indivíduo adquire 

um utensílio de custo baixo e de qualidade duvidosa que acaba viabilizando ao 

consumidor pouco tempo de uso. Devido a isso, o sujeito tem de realizar uma nova 

compra para adquirir um produto de melhor qualidade que possua um valor maior 

que o anterior. Nesse caso, ao realizar essa enunciação, com certeza, o sujeito quer 

dizer que o utensílio barato (de baixo custo) sai caro, pois dá prejuízo, uma vez que, 

pelo seu mínimo tempo de utilização, é preciso realizar a aquisição de outro objeto, 

despendendo, dessa forma, um valor monetário maior. 

Tomemos uma segunda acepção: b) o consumo de entorpecentes tem 

consequências lastimáveis. Imaginemos, aqui, uma situação em que um usuário de 

drogas sofre os efeitos causados por seu vício – alucinações, violência, overdose 

etc. Ao proferir o enunciado O barato sai caro, ele quer informar que a droga, ao 

mesmo tempo em que causa sensações prazerosas (barato)6, pode gerar  situações 

de risco, principalmente a morte (sai caro). 

Explicitaremos, então, o grupo dos pressupostos contextuais. De acordo com 

o primeiro deles, chamado de pressuposto de funcionalidade (social), é correto 

afirmar que o leitor constrói uma representação mental do texto e do contexto social, 

sendo que essas duas representações interagem entre si, ou seja, compreende-se 

que o processo de interpretação do texto depende primordialmente do entendimento 

por parte do leitor acerca da situação e do contexto abrangente. “As dimensões 

sociais do discurso interagem com as dimensões cognitivas”. (VAN DIJK e 

KINTSCH, 2004 [1983], p. 17) 

Além do contexto, o leitor também leva em consideração as intenções do 

autor, visto que há uma ação social provinda da interação entre os interlocutores. 

Temos, nesse momento, o pressuposto pragmático, que se caracteriza pela 

construção dos possíveis atos de fala envolvidos no texto. 

 

Já que intenções estão envolvidas no discurso, estamos lidando não só com 
objetos linguísticos como também com os resultados provenientes de algum 
tipo de ação social. Assim sendo, ao contar uma estória, um falante se 
empenha em um ato social, em um ato de fala, um ato de afirmar algo ou 
prevenir o ouvinte com respeito a alguma coisa. (VAN DIJK e KINTSCH, 
2004 [1983], p. 17) 

                                                      
6 O vocábulo “barato”, neste contexto, constitui gíria. 
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 De acordo com o terceiro pressuposto contextual - pressuposto interacionista 

–, a interpretação do enunciado faz parte de uma interpretação de todo o processo 

de interação, isto é, “[...] os usuários de uma língua constroem uma representação 

cognitiva da interação verbal ou não-verbal que ocorrem na situação”. (VAN DIJK e 

KINTSCH, 2004 [1983], p. 18). 

O último pressuposto contextual denomina-se pressuposto situacional. Parte-

se da ideia de que o processamento de um texto está condicionado a normas e 

valores gerais, convenções e atitudes sobre as interações numa dada situação. “[...] 

as representações são construídas a partir do ato de fala, das interações 

comunicativas e de toda a situação, e [...] estas representações irão também 

interagir com a própria compreensão do discurso”. (VAN DIJK e KINTSCH, 2004 

[1983], p. 19) 

Toda compreensão de textos depende da situação em que estes são 

produzidos e assimilados, uma vez que sua interpretação depende dos papéis 

desempenhados pelos interlocutores envolvidos, além de suas diferenças 

contextuais e culturais. 

 

1.1.3 Propriedades gerais do modelo: estratégias 

 

O modelo proposto por Van Dijk e Kintsch (2004 [1983]) é definido como 

estratégico, pois, de acordo com os autores, ele se baseia em complexidade e não 

em níveis. A análise tem como ponto de partida a compreensão de vocábulos, segue 

para a compreensão de orações e, por fim, sentenças complexas, sequências de 

sentenças e estruturas textuais mais gerais. Segundo a teoria, para que haja a 

compreensão da palavra, deve-se observar sua estrutura funcional total nos níveis 

sintáticos e semânticos, contudo a ideia de estratégia vai mais longe. Por meio de 

diversos níveis da informação - informações externas e internas, textuais e 

contextuais –, ela se estende para o nível do enunciado e para o seu 

processamento. Como visto nas subseções anteriores, a análise estratégica é 

dependente das características do usuário da língua e não apenas das 

características textuais. 



22 
 

Segundo os autores, as estratégias são parte do conhecimento geral 

pertencente aos indivíduos, elas representam o conhecimento procedural que os 

sujeitos possuem sobre compreensão textual. 

[As estratégias] constituem um conjunto aberto. Necessitam ser aprendidas 
e reaprendidas antes de se tornarem automatizadas. Novos tipos de 
discurso e formas de comunicação podem requerer o desenvolvimento de 
novas estratégias. Enquanto algumas, tais como compreensão de palavra 
e orações, são adquiridas relativamente com pouca idade, outras, tais 
como inferência do tema, são adquiridas mais tarde. Outras estratégias, 
tais como estratégias esquemáticas de compreensão da estrutura de 
artigos psicológicos somente podem ser adquiridas mediante treinamento 
especial.  (VAN DIJK e KINTSCH, 2004 [1983], p. 23) 
 
 

Há, no processamento do texto, a chamada estratégia geral, que se 

decompõe em estratégias mais específicas, e que tem como objetivo a construção 

de uma base textual. Esta, que se define em termos de proposições e relações entre 

proposições, constitui-se na representação semântica do texto que ingressa na 

memória episódica.  

O modelo pressupõe que a compreensão de um texto envolve, além da 

representação da base textual na memória, a “[..] ativação, atualização e outros usos 

do chamado modelo situacional na memória episódica; isto é, a representação 

cognitiva dos acontecimentos, ações, pessoas e, de forma geral, a situação sobre a 

qual o texto se baseia”. (VAN DIJK e KINTSCH, 2004 [1983], p. 24) 

A representação criada na memória combina-se com o conhecimento prévio 

do sujeito, com aquilo que ele já sabe sobre situações semelhantes. Isso é muito 

importante, pois o usuário da língua limitará a base textual às informações 

expressas no texto, sem ter de adicionar a ela quantidades grandes de 

conhecimento. Infere-se, dessa forma, que os conhecimentos episódico e semântico 

encontram-se integrados dentro do modelo situacional com o qual a base textual é 

relacionada. Isso significa que a compreensão do texto depende da avaliação da 

base textual e de seu modelo situacional. Dessa forma, pode-se saber o que o texto 

significa conceitualmente e de forma referencial. 

Além da base textual, o modelo possui o sistema de controle geral, o qual 

funciona como organizador do processamento do texto, já que ele supervisiona o 

processamento na memória, ativa e atualiza o conhecimento episódico e semântico, 

realiza buscas de informações relevantes, coordena as diversas estratégias, e assim 

por diante. 
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O sistema de controle garante que todas as estratégias estejam 
direcionadas à produção de informações, tais como representações 
semânticas (mas também pragmáticas e outras representações 
interacionais e contextuais), e que sejam compatíveis com os objetivos 
gerais da compreensão. (VAN DIJK e KINTSCH, 2004 [1983], p. 25) 
 
 

Como existem diferentes modos de organização do conhecimento, o modelo 

propõe focar as estratégias de uso de tal conhecimento. Presume-se que o uso seja 

estratégico, uma vez que depende da quantidade de conhecimento disponível, dos 

objetivos dos interactantes e do nível de processamento exigido para a 

compreensão, sem excluir  crenças, opiniões e  valores envolvidos. 

Dentre os componentes do modelo proposto, há as chamadas estratégias 

proposicionais. De acordo com a teoria, o primeiro passo do processo de 

compreensão do texto é a decodificação dos encadeamentos fonéticos e gráficos, a 

identificação de fonemas e letras e a construção de morfemas. Para que uma 

palavra seja reconhecida, o indivíduo a interpreta, atribuindo-lhe significados 

possíveis. Nota-se que a base da compreensão encontra-se nos significados das 

palavras, os quais correspondem à chamada proposição atômica. Partindo dos 

vocábulos, faz-se a interpretação da oração ou proposição, cuja significação ocorre 

dentro de um esquema proposicional, o qual inclui os papéis ou funções atribuídos 

aos vocábulos.  

Um texto, porém, pode apresentar inúmeras sentenças, as quais devem ser 

relacionadas para que haja a devida compreensão. As estratégias envolvidas para o 

estabelecimento de conexões entre as sucessivas sentenças de um discurso são 

denominadas de estratégias de coerência local.   

 
A condição mais abstrata à qual a coerência local está sujeita é o fato de 
que as proposições complexas expressas pelas respectivas orações [...] 
denotam fatos sobre um mundo possível [...] O estabelecimento estratégico 
da coerência local exige que o usuário da língua procure, da maneira mais 
eficiente, pelas possíveis ligações entre os fatos denotados pelas 
proposições. (VAN DIJK e KINTSCH, 2004 [1983], p. 28) 

 

Vale esclarecer que os indivíduos estabelecem tal conexão de forma rápida, 

sem esperar pelo fim da sentença. Além das estratégias anteriormente explicitadas, 

há as chamadas macroestratégias, que são as que se referem às 

macroproposições. Estas, em conjunto, formam a macroestrutura do texto, a qual é 

identificada como o enredo, a trama ou o tópico do discurso. Mais uma vez 

ressaltamos que um usuário da língua não necessita esperar pelo final de um 
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parágrafo, capítulo ou enunciado para poder inferir sobre o assunto tratado, isso 

porque ele pode antecipá-lo a partir de um número de informações textuais 

provenientes das primeiras proposições.  

Para que a ativação da superestrutura de um determinado texto ocorra, o 

indivíduo utiliza suas estratégias esquemáticas. Por exemplo, ao ler uma história, o 

leitor ativará a superestrutura situação, complicação e resolução.  De acordo com 

Van Dijk e Kintsch, “[...] uma superestrutura fornece a sintaxe completa para o 

significado global, isto é, para a macroestrutura do texto.” (2004 [1983], p. 30). 

Além das estratégias de compreensão, os autores apresentam as estratégias 

de produção, pois acreditam que um modelo completo de processamento textual 

deve incluir um modelo de produção. De acordo com sua teoria, ambos os 

interactantes têm acesso a diferentes tipos de informações durante o processo de 

produção. O leitor tem de perceber o tópico do texto enquanto que, normalmente, o 

enunciador já o sabe. Dessa forma, a função desse enunciador é construir a 

macroestrutura do texto, incluindo, para tanto, elementos do conhecimento geral e 

do modelo situacional (conhecimento de seu interlocutor, suas motivações, 

intenções etc.). Feito isso, deve-se partir para a produção da base textual. 

 
Isso acontecerá pela escolha entre as informações explícitas e implícitas, 
estabelecimento e sinalização da coerência local e, finalmente, pela 
formulação de estruturas de superfície com os diversos dados semânticos, 
pragmáticos e contextuais. (VAN DIJK e KINTSCH, 2004 [1983], p. 31) 
 
 

Dependendo da situação, do grau de formalidade, dos ouvintes e dos 

objetivos, o usuário da língua pode optar pelo uso de diferentes expressões, ou seja, 

ele faz opções linguísticas entre maneiras alternativas de expressar um mesmo 

significado. São as estratégias estilísticas. Diferentemente destas, que têm como 

função sinalizar diferenças entre o contexto da fala e o texto, há as estratégias 

retóricas, que visam ao aumento da eficácia de um texto e da interação.  

Paralelamente a essa interação verbal, os usuários da língua devem interpretar a 

informação não-verbal (gestos, expressões faciais etc.), tão importante quanto a 

verbal, pois facilita a compreensão.  

Por fim, há as estratégias de conversação, que atuam tanto no nível textual 

quanto no nível paratextual. São os atos de fala e as proposições. Essas estratégias 
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cumprem o papel de organizador dos turnos de fala ao estabelecer limites entre os 

interactantes.  

Dessa forma, esclarecemos o modelo estratégico por nós utilizado no 

presente estudo, valendo-nos da importância do estudo cognitivista como já fora 

ressaltado. Passemos, então, a uma breve discussão acerca dos estudos 

neurocientíficos da leitura.  

 

1.2 Em busca de uma visão neurocientífica de leitur a: teorizações de Dehaene  

 

Apesar da importância, em se tratando da aplicabilidade, do modelo de leitura 

de base cognitivista proposto por Van Dijk e Kintsch (2004 [1983]), faz-se 

necessário, neste momento histórico de discussões sobre esse tema, registrarmos, 

ainda que brevemente, um estudo que, apesar de estar em fase de desenvolvimento 

e consolidação, vem ganhando espaço no cenário contemporâneo: a leitura 

concebida à luz das neurociências, abordagem proposta por Dehaene (2007). 

Justificamos tal alusão pelo fato de essa abordagem tratar dos mecanismos 

neuroniais implicados no ato de ler. Se Van Dijk e Kintsch (2004 [1983]) propuseram 

os pressupostos cognitivos e contextuais envolvidos no momento da leitura, a 

abordagem neurocientífica focaliza o funcionamento físico e neuronial desse mesmo 

ato, o que representa um avanço incontestável para os estudos psicológicos, 

neurológicos e psicolinguísticos e sinaliza para modelos de leitura de bases distintas 

em um futuro próximo. 

As neurociências emergiram por volta da década de 1970 com os progressos 

alcançados no conhecimento do cérebro humano. Utilizando métodos de imagem 

cerebral7, as bases neurais do psiquismo tornaram-se acessíveis, em que pese o 

fato de tais exames, na maioria das vezes, não contemplar situações naturalísticas 

em que se dá efetivamente o ato de ler. 

                                                      
7 Graças à imagem por ressonância magnética (IRM), à eletroencefalografia (EEG) e à magneto-encefalografia 
(MEG), podemos rastrear como o cérebro humano funciona durante a leitura. A IRM detecta as regiões cerebrais 
onde a atividade neuronial é intensa, por receberem, nos segundos seguintes, um afluxo de sangue oxigenado; o 
eletro-encefalograma consiste em mensurar, com um voltímetro muito sensível, as diferenças de potencial da 
ordem de um microvolt que as correntes neuroniais induzem até a superfície do escalpo; a magneto-
encefalografia, por sua vez, detecta as variações minúsculas do campo magnético induzidas pelas correntes 
neuroniais.(DEHAENE, 2007, p 03) 
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Dehaene (2007) trata dos circuitos nervosos mobilizados para a leitura. De 

acordo com seus estudos, o processo ocorre numa região denominada região 

occípito-temporal, que está situada na parte esquerda do cérebro. Ela é a chave 

para a análise visual das palavras. Por ser responsável, em grande medida, pela 

análise das letras, seu reconhecimento e sua reunião em palavras, é também 

chamada de região da forma visual das palavras, contudo, apenas partes de tal 

região possuem papéis específicos na leitura, como a região occípitico-temporal 

ventral. Os neurônios dessa região reconhecem os traços invariantes que compõem 

as letras, cujos valores são os mesmos, independentemente de seu tamanho, da 

fonte (manuscrita, itálico, imprensa, negrito , sublinhado etc.), da posição que 

ocupam na palavra ou da configuração da forma (caixa MAIÚSCULA ou minúscula). 

As outras regiões mais posteriores do hemisfério esquerdo, por exemplo, são 

implicadas na análise precoce dos sinais visuais, análise que não é própria à leitura, 

contribuindo para o reconhecimento da cor e da forma dos objetos.  

 

A região occípitico-temporal ventral reconhece a forma visual das palavras. 
Ela distribui as informações visuais a numerosas regiões, repartidas por 
todo o hemisfério esquerdo, que estão implicadas em graus diversos na 
representação do sentido, da sonoridade e da articulação das palavras. 
Aprender a ler consiste, pois, em pôr em conexão as áreas visuais com as 
áreas da linguagem oral. Todas as interconexões entre as regiões, que são 
bidirecionais, não são ainda conhecidas em detalhe. (DEHAENE, 2007, p. 
30) 
 

 
É importante explicar que cada uma das diversas operações, tais como 

reconhecimento de radicais das palavras, acesso aos sentidos e à sonoridade, 

articulação etc., ocorre em várias áreas corticais distintas, as quais não constituem 

cadeias lineares, uma vez que funcionam paralela e reciprocamente. Vejamos uma 

figura em que constam as regiões do cérebro humano responsáveis pela leitura. 
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Fonte: Imagem cedida por Leonor Scliar-Cabral   

 

Com relação ao processo de decodificação, tem início com a retina 

reconhecendo as letras e extraindo os componentes de base das palavras, como as 

sílabas. Depois, os neurônios especializados na resposta às formas elementares 

mais simples colocam em ação o sistema visual. Sucede, a esse primeiro 

deciframento, uma análise dupla: a do som e a do sentido. 

 
Graças à imagem por ressonância magnética, no momento, são 
necessários alguns minutos para visualizar as regiões cerebrais ativadas 
quando da decodificação das palavras. No laboratório, seguimos passo a 
passo o percurso das palavras desde a análise da sequência das letras até 
o reconhecimento visual, o cálculo da pronúncia e o acesso ao sentido. 
Uma teoria da leitura se desenha sobre esta base empírica. Ela descreve 
como funcionam os circuitos corticais herdados de nosso passado evolutivo 
e que, bem ou mal, foram adaptados para a leitura. Ela explica como as 
redes de neurônios aprendem a ler: por quais mecanismos, chegados à 
idade adulta, lemos com tanta eficácia; de onde provém que algumas 
crianças sofram de dislexia e como podemos visualizar a remediação. 
(2007, p. 3) 
 
 

De acordo com o estudo neurocientífico, o cérebro humano não é uma tábula 

rasa, como afirmam teorias associacionistas de base behaviorista, para as quais o 

cérebro é um órgão virgem, flexível e maleável que não restringe a amplitude das 
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atividades humanas.  Ao examinar a organização cerebral dos circuitos da leitura, 

pode-se inferir que não é verdadeira a imagem de um cérebro virgem, infinitamente 

maleável e que absorve todos os dados de seu ambiente cultural. “Nosso cérebro é 

evidentemente capaz de aprendizagem, sem o que não poderia incorporar as regras 

próprias da escrita latina, japonesa ou árabe. Mas esta aprendizagem é limitada”. 

(DEHAENE, 2007, p. 5) 

O autor apresenta um modelo denominado reciclagem neuronial, no qual 

afirma que o cérebro humano apresenta limitações genéticas. Há, porém, margens 

de adaptação ao ambiente na medida em que a evolução dotou os circuitos do 

cérebro de plasticidade e de regras de aprendizagem. A hipótese do neurocientista é 

de que as invenções culturais, dentre as quais a leitura, insiram-se nessa margem 

de plasticidade. Isso quer dizer que o cérebro humano se adapta ao ambiente 

cultural, contudo não absorve tudo o que lhe é apresentado, como afirmam teorias 

de base behaviorista. O cérebro converte o que absorve ao uso das predisposições 

cerebrais já presentes refutando, dessa forma, a ideia da tábula rasa. O cérebro é 

um “órgão estruturado que faz o novo com o velho”. (DEHAENE, 2007, p. 5) 

No modelo neurocientífico, o reconhecimento das palavras não ocorre de 

forma global, mas sim na forma de pequenos fragmentos - miríades, o que implica a 

percepção do píxel dos grafemas - os quais são recompostos pelo cérebro humano 

para que se formem tais grafemas. O centro da retina, denominado fóvea, é o órgão 

responsável pelo reconhecimento dos detalhes das letras. A fóvea é rica em células 

foto-receptoras, de resolução alta, chamadas cones. Primeiramente, a cadeia das 

letras é analisada (e então se descobrem as combinações: sílabas, prefixos, sufixos, 

radicais) para que, dessa forma, sejam reconhecidas e associadas aos sons (via 

fonológica) e aos sentidos (via lexical). A via fonológica permite converter a cadeia 

de letras em sons de uma língua, e a via lexical permite acessar um dicionário 

mental onde estão depositados os significados das palavras. Ambas são ativadas 

simultaneamente. 

 

Dispomos todos de uma via direta de acesso às palavras, que nos evita de 
pronunciá-las mentalmente antes de as compreender. Contudo, nos leitores 
experientes, a sonoridade das palavras continua a ser utilizada, mesmo se 
dela não tivermos sempre consciência. Não se trata de articulação [...] Mas, 
a nível mais profundo de nosso cérebro, as informações sobre a pronúncia 
das palavras são automaticamente ativadas. As duas vias de tratamento 
das palavras, a via lexical e a via fonológica, funcionam, pois, em paralelo, 
uma sustentando a outra. (DEHAENE, 2007, p. 13) 
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Vale ressaltar que diversos modelos recentes tratam das vias múltiplas da 

leitura. Declaram que a “[...] organização em vias múltiplas e paralelas é um traço 

essencial da arquitetura do córtex”. (p. 20) Dessa forma, o modelo das duas vias 

(fonológica e lexical) subestima a complexidade das vias neuroniais da leitura sem, 

contudo, deixar de ser uma distinção essencial. 

Com relação ao deslocamento visual no momento da leitura, devemos 

explicar que, como a região da fóvea é estreita, os olhos movem-se 

incessantemente durante a leitura, porém não de forma contínua. O deslocamento 

ocorre por sacadas – quatro ou cinco por segundo – e a parada é denominada de 

fixação (o avanço corresponde a cerca de sete a nove letras por sacada). Palavras 

como auxiliares, pronomes, conjunções, preposições e artigos são quase sempre 

puladas, contudo os outros vocábulos essenciais para o conteúdo de um enunciado, 

como nomes, verbos, adjetivos e advérbios, são fixados pelo olhar. Além disso, o 

tempo de leitura não depende da extensão de cada palavra, uma vez que diversos 

processadores especializados trabalham paralelamente em todos os níveis. 

 

O reconhecimento de uma palavra demanda que múltiplos sistemas 
cerebrais entrem em acordo sobre uma interpretação unívoca da entrada 
visual. O tempo que empregamos para ler uma palavra depende, pois, 
menos de suas propriedades intrínsecas do que dos conflitos ou das 
condições a que ele induz no seio de nossa arquitetura cerebral. 
(DEHAENE, 2007, p. 25) 
 
 

Na leitura, o reconhecimento de uma palavra depende também do contexto 

em que é apresentada. Se um enunciado, por exemplo, é exposto da seguinte 

forma: “João caiu da árvorr”, imediatamente nota-se que a letra “r” no final da última 

palavra não está adequada, pois “árvorr” não é uma sequência de letras correta em 

português, enquanto a interpretação “árvore” convém do ponto de vista da pronúncia 

e do sentido. 

Graças aos exames de ressonância magnética, pode-se observar o que 

ocorre no cérebro após o reconhecimento dos vocábulos. Existe um feixe 

longitudinal inferior “que coleta as informações de diferentes regiões posteriores, 

dentre as quais a região occípito-temporal responsável pelo reconhecimento das 

palavras, e as envia bem adiante no lobo temporal” (DEHAENE, 2007, p. 44). 

Paralelamente, outros feixes conectam as regiões temporais. Assim sendo, é 

legítimo falar de feixes cerebrais do som e do sentido. 
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Para acessar a sonoridade e a significação das palavras decodificadas, áreas 

cerebrais distintas são ativadas. Com relação à primeira, estão implicadas 

essencialmente as regiões superiores do lobo temporal esquerdo – da análise dos 

sons –, o córtex frontal inferior e pré-central esquerdo – que intervém na articulação 

– e o lobo temporal – em que se encontram letras e sons. 

 

Constata-se que toda uma parte do lobo temporal é ativada diante da visão 
de uma letra. Contudo, só uma região superior do lobo temporal, conhecida 
sob o nome latino de planum temporale, reage à compatibilidade entre as 
letras e os sons: a escuta de um som compatível com a letra aumenta a 
atividade dessa região, enquanto um conflito entre a letra e o som se traduz 
por uma redução da atividade. (DEHAENE, 2007, p. 46) 
 
 

Com relação às regiões cerebrais implicadas na análise do sentido, estão a 

parte posterior da circunvolução temporal média, a face ventral anterior do lobo 

temporal e a parte triangular da região frontal inferior. De acordo com Dehaene 

(2007), contudo, tal localização tem menor importância do que a compreensão de 

que nenhuma dessas regiões é específica em relação às palavras escritas. Elas 

intervêm nas relações conceituais entre imagens e entre palavras faladas.  

 

Uma das particularidades dessas áreas cerebrais do sentido é a de serem 
ativadas antes mesmo que peçamos ao participante para efetuar um 
trabalho mental. A região têmporo-parietal posterior, notadamente, está já 
ativada no estado de repouso. (DEHAENE, 2007, p. 47). 
 
 

Vale notar, entretanto, que muitas outras regiões são ativadas em tal 

processo. O que se esboça neste trabalho são ainda descobertas que estão sendo 

feitas no estudo da neurologia do sentido. O que se pode afirmar é que as duas vias 

(fonológica e semântica) coexistem e se complementam em todos os leitores 

(independentemente de suas línguas maternas) e fazem apelo a áreas do cérebro 

idênticas.  

Esta base teórica neurocientífica precisa ser registrada nesta pesquisa em 

nome dos avanços que se anunciam nos estudos referentes à leitura, contudo nós a 

consideraremos por ocasião da análise dos dados tão-somente no que respeita a 

questões atinentes à decodificação.  
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2  VIGOTSKI E A APROPRIAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Em uma pesquisa como esta, que tem como intuito desenvolver estratégias 

didático-metodológicas para a promoção da proficiência leitora em alunos 

pertencentes ao ensino fundamental, faz-se imprescindível a adoção de uma base 

teórica que trate da relação entre aprendizagem e desenvolvimento. Para tanto, 

baseamo-nos nos estudos de Vigotski, o qual postula o imbricamento existente entre 

aprendizagem e desenvolvimento, expondo de que forma este é conduzido por 

aquela. Sua teoria é concebida como sociointeracionista em virtude da importância 

concedida à interação entre os indivíduos, fundamental ao aprendizado. 

Nesta seção, apresentaremos tal imbricamento, bem como os níveis ou zonas 

de desenvolvimento vigotskianas e as relações entre conceitos do tipo cotidiano e do 

tipo científico, fazendo, de forma reincidente, alusões a situações específicas de sala 

de aula. 

 

2.1 Relações entre aprendizagem e desenvolvimento 

 

Adotamos, nesta pesquisa, uma teoria de aprendizagem que mantém 

relações estreitas com o desenvolvimento cognitivo tomado em suas implicações 

biológicas8 e que se caracteriza pela construção de sentidos por meio da 

intersubjetividade, ou seja, o aprendizado não é concebido como transferência de 

experiências ou conhecimentos – o que, por sua vez, ocorre em determinadas 

situações em que um indivíduo “deposita”9 informações no seu ouvinte, sendo este 

último um interlocutor passivo. Na abordagem aqui utilizada, os interactantes são 

sujeitos ativos, críticos, transformadores de si e da natureza social. 

Vigotski (2007 [1956]), ao tratar da questão da aprendizagem, apresenta dois 

tópicos: a) estudo da relação geral entre desenvolvimento e aprendizagem; b) 

estudo dos aspectos específicos dessa relação quando a criança atinge a idade 

escolar. Nesta subseção, trataremos apenas do primeiro item, uma vez que o foco 

                                                      
8 Defendemos, neste estudo, a concepção vigotskiana de desenvolvimento como tendo ancoragem biológica, tal 
qual sugerem seus estudos, a exemplo de: “Poderíamos dizer assim: existe um processo de aprendizagem, ele 
tem sua estrutura interior, a sua lógica de desencadeamento; e, no interior da cabeça de cada aluno que estuda, 
existe uma rede subterrânea de processos que são desencadeados e se movimentam no curso da 
aprendizagem escolar e possuem a sua lógica de desenvolvimento.” (VIGOTSKI, 2001 [1934], p. 325) 
9 A expressão “depósito”, utilizada largamente pelo estudioso da educação Paulo Freire (Recife, 19 de setembro 
de 1921 - São Paulo, 2 de maio de 1977), reporta-se à crítica feita em relação à educação do tipo bancária, em 
que o professor deposita conhecimento no aluno, sem que este construa sentido. 
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da presente pesquisa não está na abordagem de questões específicas da relação 

entre aprendizado e desenvolvimento numa criança ao atingir a idade escolar. O 

estudo apresenta, sim, aplicação em uma sala de aula dentro de uma instituição 

pública de ensino, porém seu foco está na identificação de estratégias para 

desenvolver a proficiência em leitura nos educandos. 

O primeiro dado a ser elucidado evoca o fato de que qualquer indivíduo, 

desde o momento em que nasce, passa por processos de aprendizagem, os quais 

perduram por toda a sua vida. Isso ocorre devido ao fato de ele ser e estar inserido 

num mundo governado por crenças, ideias, atitudes e valores que são a ele 

transmitidos e, consequentemente, em grande medida, por ele internalizados. 

Assim, o aprendizado se dá por meio da interação social e, numa criança, por 

exemplo, inicia-se num período muito anterior ao da sua entrada em qualquer 

contexto escolar. 

A função do aprendizado é guiar o desenvolvimento do indivíduo. Com a 

apropriação e a construção de conhecimentos, são criados inúmeros processos 

internos de desenvolvimento, os quais são aptos a operar só quando a criança 

interage com pessoas em seu ambiente e quando em colaboração com seus 

companheiros. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte das 

aquisições do desenvolvimento independentemente da criança. (VIGOTSKI, 2007 

[1956]). Dessa forma, parece válido afirmar que aquilo que é inato no ser (suas 

estruturas fisiológicas) não é suficiente para que o indivíduo se construa como ser 

humano cognoscitivo. Para se desenvolver, o sujeito deve estabelecer relações com 

o seu meio social e interagir com outras pessoas10. 

Como tentativa de esclarecimento da relação entre aprendizado e 

desenvolvimento, citamos, aqui, uma situação de ensino em sala de aula. Uma 

determinada criança, num primeiro contato com uma matéria formal, pode encontrar 

dificuldades na compreensão. Com a mediação do educador ou mesmo dos próprios 

colegas de classe, a apreensão, na maioria das vezes, vai se tornando mais fácil e, 

com o tempo, o aluno tende a dominar o assunto de forma que o auxílio do professor 

                                                      
10 Pinker (2004) opõe-se à teoria da natureza humana denominada Tábula Rasa. De acordo com o estudioso, 
essa teoria consiste na ideia de que a mente humana não possui estrutura inerente e de que a sociedade, ou os 
próprios indivíduos, podem escrever nela à vontade; ou seja, segundo o autor o conhecimento humano não 
advém somente da experiência. Entendemos, à luz de Vigotski (2007 [1956]), que a aprendizagem decorre das 
relações intersubjetivas, mas que é necessário o aparato neurofisiológico para que o desenvolvimento cognitivo 
se processe; logo, como defende Pinker (2004), ao que parece, tanto a natureza (estruturas inatas) como a 
criação (relações intersubjetivas) estão implicadas no ato de aprender, em que pese, evidentemente, Pinker não 
se ocupar do sujeito tomado em sua materialidade histórica tal qual o faz Vigotski. 
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não seja mais necessário. Isso se dá, sob vários aspectos, como decorrência da 

interação entre ambos (professor e aluno e/ou alunos e aluno) e, 

consequentemente, a construção de sentidos por parte do educando que 

internalizou o conhecimento. Como houve aprendizado, foram criados processos 

internos de desenvolvimento na criança, os quais se tornaram parte das suas 

“conquistas” do desenvolvimento independente.  

Dessa forma, aprendizado não é sinônimo de desenvolvimento. Não são 

processos idênticos, muito menos progridem na mesma proporção, entretanto, 

 

[..] o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento 
mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de 
outra forma, seriam impossíveis de acontecer. Assim, o aprendizado é um 
aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento das 
funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente 
humanas. (VIGOTSKI, 2007 [1956], p. 103) 

 
 

A análise da não-coincidência entre os dois processos provoca mudanças no 

paradigma tradicional, segundo o qual, o processo de desenvolvimento em um 

indivíduo apresenta-se essencialmente completo no momento em que se dá, por 

exemplo, a assimilação do significado de um vocábulo, contudo, o que ocorre, nesse 

instante, é o início desse processo. 

Postulamos, assim, que o desenvolvimento é um processo de bases 

fundamentalmente sociais, pois surge da interação, num determinado tempo e numa 

situação específica, além, é claro, de ser mediado pelos signos, visto que o signo 

assume o papel de organizador da atividade prática e das funções psicológicas 

humanas (REGO, 2002). Por outro lado, essa teoria não ignora o desenvolvimento 

de processos elementares (de origem biológica). Pelo contrário, admite a noção de 

que, para se checar a história do comportamento de um indivíduo, deve-se 

considerar o entrelaçamento dos processos superiores (de origem social) e 

elementares11. 

Para que o desenvolvimento ocorra plenamente, o aprendizado deve ser 

consubstanciado com o nível de desenvolvimento do indivíduo, isto é, deve 

satisfazer e ativar funções existentes que se encontram em maturação. De acordo 

                                                      
11 Mais uma vez remetemos a Pinker (2004) e sua argumentação em favor do imbricamento entre natureza e  
criação. 
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com a teoria vigotskiana, há dois níveis de desenvolvimento: a) Nível de 

Desenvolvimento Real; b) Nível de Desenvolvimento Imediato12. 

Na subseção seguinte apresentaremos tais níveis visando demonstrar que o 

desenvolvimento de um indivíduo, principalmente de um aluno (uma vez que 

estamos tratando de aprendizado em sala de aula), caracteriza-se pela aptidão em 

resolver tarefas coletivas e não apenas de forma individual. 

  

2.2 Zona de Desenvolvimento Real e Zona de Desenvol vimento Imediato 

 

É de fundamental importância ressaltar que o desenvolvimento de um 

indivíduo não é caracterizado somente por aquelas funções que lhe possibilitam  

solucionar um problema de forma independente; sua capacidade para resolver 

tarefas em cooperação com outras pessoas é, igualmente, um fator determinante de 

seu desenvolvimento. Vigotski, insatisfeito com o método psicológico tradicional de 

averiguação do desenvolvimento humano, pelo qual a capacidade mental de um 

indivíduo é estabelecida somente através daquilo que consegue fazer de forma 

autônoma, propõe a criação de dois níveis de desenvolvimento. Segundo o autor,  

 
Só recentemente [...] tem-se atentado para o fato de que não podemos 
limitar-nos meramente à determinação de níveis de desenvolvimento, se o 
que queremos é descobrir as relações reais entre o processo de 
desenvolvimento e a capacidade de aprendizado. Temos que determinar 
pelo menos dois níveis de desenvolvimento. (VIGOTSKI, 2007 [1956], p. 
95) 
 
 

O primeiro deles denomina-se nível ou Zona de Desenvolvimento Real e se 

apresenta relacionado às funções mentais da criança que se estabeleceram como 

deliberação de certos ciclos de desenvolvimento já concluídos. Isso significa que o 

indivíduo consegue lidar de forma independente com determinadas tarefas, ou seja, 

esse nível de desenvolvimento define funções que já amadureceram (regulação 

intrapsicológica ou atividade intrapessoal).  

                                                      
12 Preferimos, aqui, o termo imediato ao termo proximal, como o faz Paulo Bezerra, na tradução de “A construção 
do pensamento e da linguagem”, publicação da editora Martins Fontes, no ano de 2001. Escreve o tradutor: “Por 
que imediato e não esse esquisito proximal? Por dois motivos. Primeiro, o adjetivo que Vigotski acopla ao 
substantivo desenvolvimento (razvítie, substantivo neutro) é blijáichee, adjetivo neutro do grau superlativo 
sintético absoluto, derivado do adjetivo positivo blízkii, que significa  próximo. Logo,  blijáichee significa o mais 
próximo, “proximíssimo”, imediato. Segundo: a própria noção implícita do conceito vigotskiano é a de que, no 
desempenho do aluno que resolve problemas sem a mediação do professor, pode-se aferir incontinenti o nível 
de seu desenvolvimento mental imediato, fator de mensuração da dinâmica de seu desenvolvimento intelectual e 
do aproveitamento da aprendizagem.. Daí o termo  zona de desenvolvimento imediato.” (p.XI) 
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Parece evidente, entretanto, que aquilo que uma criança consegue fazer com 

o auxílio de outrem também é relevante e indicativo – ou mais indicativo – de seu 

desenvolvimento cognitivo. Eis que surge o nível ou Zona de Desenvolvimento 

Imediato. Ele reflete a capacidade de uma criança de solucionar problemas em 

colaboração com companheiros aptos a orientá-la (regulação interpsicológica ou 

atividade interpessoal). 

 
A zona de desenvolvimento proximal [imediato] define aquelas funções que 
ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, 
funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado 
embrionário. Essas funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou “flores” 
do desenvolvimento. O nível de desenvolvimento real caracteriza o 
desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de 
desenvolvimento proximal [imediato] caracteriza o desenvolvimento mental 
prospectivamente. (VIGOTSKI, 2007 [1956], p. 98) 
 
 

Uma outra forma interessante de conceituar Zona de Desenvolvimento 

Imediato é apresentada por Newman e Holzman (2002). De acordo com os autores, 

a ZDI13 é uma unidade psicológica; logo, o lugar da atividade revolucionária.  É o 

instrumento-e-resultado da atividade humana. Mas, o que podemos inferir por 

atividade revolucionária? Explicando melhor: a aprendizagem, que ocorre através da 

interação social, põe em funcionamento a ZDI e ativa funções mentais que se 

tornam parte do desenvolvimento autônomo do indivíduo. As pessoas que 

participam da interação encontram-se inseridas num determinado contexto 

sociocultural que atribui significados particulares a crenças, valores, ideias e 

atitudes. Dessa forma, esses sujeitos constituem-se como seres históricos, e a 

interação entre si “cria” seres críticos (ativos) e transformadores (revolucionários). 

Daí a utilização da expressão atividade revolucionária. É na ZDI que o sujeito se 

apropria dos significados impostos, reflete sobre os mesmos e interage com a 

natureza social modificando-a. 

Utilizando o exemplo exposto na subseção anterior, podemos explicar, de 

forma objetiva, como funcionam os níveis propostos pela teoria vigotskiana. Ao 

compreender um determinado assunto de uma disciplina em sala de aula e 

operacioná-lo sem o auxílio do professor, a criança demonstra o funcionamento que 

ocorre em seu nível de desenvolvimento real, isto é, o conhecimento está 

intrinsecamente ligado ao nível de desenvolvimento do sujeito que dele se apropriou 

                                                      
13 ZDI é a abreviação de Zona de Desenvolvimento Imediato. 
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e o internalizou. Se, entretanto, o educador fornecer novas informações e tarefas 

sobre o mesmo assunto ao seu aluno e o auxiliar na compreensão, esses dados 

ativarão as funções que estão em processo de maturação na criança, até que ela 

possa se desenvolver o bastante para solucionar o problema sozinha. Aqui, fica 

caracterizada a Zona de Desenvolvimento Imediato.  

Esse percurso implica a trajetória percorrida pelos processos cognitivos: se, 

no presente, um sujeito é capaz de resolver sem assistência uma atividade que no 

passado ele só poderia solucionar com acompanhamento de alguém, é porque 

aquilo que foi a sua Zona de Desenvolvimento Imediato ontem, tornou-se o seu 

Nível de Desenvolvimento Real hoje. Em razão disso, orientar o aprendizado 

àqueles níveis que já foram alcançados parece atividade inútil à luz do 

desenvolvimento total da criança. O importante é ativar os processos de 

desenvolvimento que estão amadurecendo nos sujeitos, fazê-los “caminhar adiante”. 

Segundo Vigotski, a Zona de Desenvolvimento Imediato é um instrumento de 

suma importância para profissionais das áreas da educação e da psicologia, pois, a 

partir dele, é possível compreender o curso interno do desenvolvimento. 

Diferentemente do que parece ocorrer nas salas de aula das instituições escolares 

contemporâneas, onde o aluno geralmente é avaliado apenas por suas notas em 

provas e trabalhos, a avaliação pode se tornar processual, analisando tanto aquelas 

atividades solucionadas de forma autônoma (como em testes, trabalhos, 

participação nas aulas etc.) quanto aquelas resolvidas com auxílio do educador e 

dos próprios alunos. 

A aplicabilidade de tal teoria será discutida e analisada no capítulo 4, 

referente à análise dos dados. Vale antecipar, esclarecendo que o trabalho de 

interpretação textual realizado em sala de aula durante o segundo semestre do ano 

letivo de 2008 teve como foco a interação aluno/professora e aluno/aluno por meio 

de respostas individuais e coletivas dos textos lidos, tal qual o estudo vigotskiano 

admite.  

 

2.3 Processos de apropriação de conceitos espontâne os e científicos 

 

Como já mencionamos anteriormente, desde o nascimento, a criança passa 

constantemente por processos de aprendizagem. Através de suas experiências 

diárias, de observações, do contato com outros indivíduos mais experientes, ela 
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opera sobre o material cultural de seu grupo social, construindo, dessa forma, uma 

série de conhecimentos. Os conceitos adquiridos através dessa interação com o 

meio físico e social são denominados, por Vigotski (2007 [1956]), conceitos 

cotidianos ou espontâneos. Para esse estudioso “[...] os conceitos são entendidos 

como um sistema de relações e generalização contidos nas palavras e determinado 

por um processo histórico-cultural” (REGO, 1995, p. 76).  

Além dos conceitos espontâneos, há aqueles que não são adquiridos nas 

experiências cotidianas e sim no mundo escolar; são os chamados conceitos 

científicos. Podemos afirmar que os conceitos espontâneos são aprendidos, em 

geral, de forma inconsciente e são usados com facilidade sem que a criança 

suspeite da significação da palavra “conceito”. Por outro lado, os do segundo tipo, 

científicos, têm definições verbais explícitas e sua aprendizagem se faz de forma 

consciente. 

Os conceitos cotidianos referem-se àqueles conceitos construídos a partir 
da observação, manipulação e vivência direta da criança. Por exemplo, a 
partir de seu dia-a-dia, a criança pode construir o conceito “gato”. Esta 
palavra resume e generaliza as características deste animal (não importa o 
tamanho, a raça, a cor etc.) e o distingue de outras categorias tal como livro, 
estante, pássaro. Os conceitos científicos se relacionam àqueles eventos 
não diretamente acessíveis à observação ou ação imediata da criança: são 
os conhecimentos sistematizados, adquiridos nas interações escolarizadas. 
Por exemplo, na escola (provavelmente na aula de ciências), o conceito 
“gato” pode ser ampliado e tornar-se ainda mais abstrato e abrangente. 
Será incluído num sistema conceitual de abstrações graduais, com 
diferentes graus de generalização: gato, mamífero, vertebrado, animal, ser 
vivo constituem uma sequência de palavras que, partindo do objeto 
concreto “gato” adquirem cada vez mais abrangência e complexidade. 
(REGO, 1995, p. 77-78) 

 

Assim, o papel da escola torna-se fundamental nesse processo, uma vez que 

propicia às crianças conhecimentos que não fazem parte de sua vivência direta e 

que foram construídos historicamente e acumulados pela humanidade. A essa 

interação escolarizada (intercâmbio entre criança e adulto) deve-se o 

amadurecimento dos conceitos científicos. Vale sublinhar que, para que o processo 

de desenvolvimento de conceitos se complete, o meio ambiente deve 

constantemente estimular o intelecto da criança. 

De acordo com Newman e Holzman (2002, p. 77), a análise da história da 

relação entre os dois tipos de conceitos é um exemplo da aprendizagem conduzindo 

o desenvolvimento e de sua afirmação de que uma consequência dessa condução 
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na ZDI é a crescente capacidade de se envolver em atividades volitivamente e com 

consciência.  

Para Vigotski, a formação de conceito é uma atividade sociocultural-histórica 

que possui a chave para a história do desenvolvimento mental da criança (REGO, 

2002, p. 80). O nascimento dos conceitos tem estreita relação com os objetos14. Os 

conceitos cotidianos emergem do encontro da criança com um dado objeto que, 

normalmente, é explicado pelo adulto. Após um determinado período, a criança 

atinge a percepção consciente do objeto e de seu conceito, passando a operar 

abstratamente com este último. Ao contrário, os do tipo científico normalmente 

começam sem o contato da criança com o objeto real, mas por meio da 

aprendizagem escolar, na interação criança-professor.  

Apesar de serem diferentes, esses dois tipos de conceitos estão relacionados, 

uma vez que, para entender um conceito científico, a criança o aproxima a outros 

(espontâneos) já conhecidos e internalizados por ela; o desenvolvimento de um é 

necessário para o desenvolvimento do outro.  

É importante explicar que os conceitos não são transferidos ou depositados 

no indivíduo, prontos e acabados; ao contrário, eles se formam no sujeito, que se 

apropria deles e os transforma. Segundo a teoria vigotskiana,  eles não podem ser 

somente memorizados, pois, para que a criança realmente se aproprie deles, outras 

funções entram em jogo: memória lógica, atenção, abstração, comparação e 

discriminação, e todos esses processos não podem ser simplesmente assimilados.  

 

A formação de conceitos é um ato real e complexo de pensamento que não 
pode ser aprendido por meio de simples memorização [...] Quando uma 
palavra nova, ligada a um determinado significado, é aprendida pela 
criança, o seu desenvolvimento está apenas começando; no início ela é 
uma generalização do tipo mais elementar que, à medida que a criança se 
desenvolve, é substituída por generalizações de um tipo cada vez mais 
elevado, culminando o processo na formação dos verdadeiros conceitos. 
(VIGOTSKI, 2001 [1943], p. 246) 

 

Cabe explicar que os dois tipos de conceitos não apresentam o mesmo 

desenvolvimento. Para a criança aprender conceitos do tipo científico, seus 

conceitos cotidianos devem apresentar-se num determinado nível de maturação. 

Além disso, a relação dos primeiros com a experiência pessoal do indivíduo é 

diferente da relação dos segundos conceitos, uma vez que as motivações internas 

                                                      
14 Objetos são entendidos, aqui, como objetos de conhecimento, não sendo, pois, itens de concretude apenas. 
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que levam a criança a formar conceitos científicos são totalmente distintas daquelas 

que levam à formação de conceitos espontâneos.  

 

A formação dos conceitos científicos, na mesma medida que os 
espontâneos, não termina, mas apenas começa no momento em que a 
criança assimila pela primeira vez um significado ou termo novo para ela, 
que é veículo de conceito científico. Essa é a lei geral do desenvolvimento 
do significado das palavras, à qual estão igualmente subordinados em seu 
desenvolvimento tanto os conceitos científicos quanto os espontâneos. 
(VIGOTSKI, 2001 [1943], 265). 

 
 
 O processo de apreensão de conhecimentos científicos, assim como os 

espontâneos, depende da relação mediada da criança com o mundo dos objetos, 

contudo essa compreensão só ocorre através de outros conceitos já internalizados. 

E essa formação, segundo Vigotski, requer atos de pensamento diversos, ligados à 

generalização de generalizações já elaboradas, ao movimento no sistema conceitual 

e a uma operação mais arbitrária e consciente com conceitos anteriores. 

Dessa forma, tomamos como base epistemológia no presente Trabalho de 

Conclusão de Curso, os estudos vigotskianos, uma vez que tratam do imbricamento 

entre aprendizagem e desenvolvimento. Nossa pesquisa, que tem como objetivo 

desenvolver estratégias de proficiência em leitura dentro de uma sala de aula, não 

poderia descartar tal hipótese já que poderiam ser estabelecidas avaliações 

errôneas das capacidades dos alunos em suas tarefas de interpretação textual. Para 

nós, importa, acima de tudo, a evolução que pode ser observada durante um 

processo de trabalhos coletivos consecutivos. Partiremos, então, para a exposição 

da metodologia utilizada para tal fim. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa ocorreu em uma escola pública, numa turma de ensino 

fundamental, durante as aulas de Língua Portuguesa. Nesta seção, descreveremos 

a metodologia utilizada em sala, expondo, para tanto, o planejamento, os textos 

selecionados, os testes aplicados e as atividades realizadas. A análise dos 

resultados obtidos e das estratégias didático-metodológicas empregadas para 

formação do leitor será feita no capítulo seguinte. 

 

3.1 O objeto e a tipificação da pesquisa 

 

O presente estudo, como já informamos na introdução, nasceu a partir de 

observações informais feitas com um grupo de educandos de oitavo ano do ensino 

fundamental de uma instituição escolar pública da região metropolitana de 

Florianópolis. Durante as aulas, no primeiro bimestre do ano de 2008, na docência 

em Língua Portuguesa nessa classe15, pudemos inferir, através do trabalho com 

leitura em sala e por meio dos próprios depoimentos de alguns alunos, que eles não 

tinham interesse pela leitura de gêneros muito diferentes de horóscopos, histórias 

em quadrinhos, periódicos da chamada “imprensa marrom” e publicações afins. É 

importante ressaltar que essa ausência de sintonia com o hábito de ler, ao que 

parece, não dizia respeito somente ao processo de decodificação e construção de 

sentidos, mas, acima de tudo, à falta de entendimento de que a leitura possui um 

papel muito mais amplo, dentro e fora do contexto escolar, ou seja, construção de 

conhecimentos e formação crítica.  

Aliado a isso, mantinha-se o fato de que a leitura estava – e, ao que parece, 

está atualmente – perdendo a sua legitimidade dentro e fora das salas de aulas16, 

consequência, talvez, do crescimento incontrolável da tecnologia, que fez com que o 

mundo se transformasse num lugar onde a leitura, concebida como construção de 

conhecimentos (e entendam-se aqui conhecimentos como aqueles pertencentes a 

uma cultura erudita17), não parece ter mais valia. Esse delineamento talvez decorra 

                                                      
15 Atuei como professora ACT na rede municipal de ensino, nessa classe especificamente, no ano de 2008. 
16 Kleiman (2001) mostra como muitos trabalhos com leitura em sala de aula são executados de forma errônea; 
consequência disso são inúmeros educandos que, segundo depoimentos dos próprios professores mencionados 
pela autora, não tomam gosto pela leitura.  
17 Os estudos do letramento, hoje, chamam atenção para o ato de ler em situações cotidianas de todo tipo; ou 
seja, leitura implica erudição, mas não se restringe a essa implicação. Assim, importa atentarmos que, aqui, a 
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da velocidade imposta à sociedade, contexto em que a leitura tende a ser rápida, 

objetiva e concisa, reflexo da falta de tempo que vem se instalando no cotidiano dos 

brasileiros e de cidadãos de muitas outras partes do mundo. O lugar pertencente à 

leitura, nessa contextura, aparenta estar cada vez menor. Contribui para esse 

quadro, também, a compreensão existente acerca da dispensabilidade da formação 

do leitor crítico na configuração capitalista da sociedade atual, além, é claro, da 

formação de educadores não-leitores se tomado o ato de ler como construção da 

erudição. 

No âmbito dessa discussão, surgiu o questionamento: Que estratégias 

metodológicas contribuem para potencializar a profi ciência em leitura de 

alunos de oitavo ano do ensino fundamental, inserid os nesse contexto? O que 

fazer para promover o desenvolvimento do ato de ler  nesses educandos 

durante as aulas de Língua Portuguesa, modificando as suas concepções 

sobre leitura e, quem sabe, sobre as próprias aulas ? Essa problematização tem 

como aporte o seguinte objeto de pesquisa: estratégias didático-metodológicas 

para formação do leitor em contextos de desprivileg iameno socioeconômico. 

Importa registrar, aqui, que não focalizaremos explicitamente, ao longo da análise, a 

variável contextos de desprivilegiamento socioeconômico, o que está subjacente à 

escolha dos participantes da pesquisa, perfil que será especificado à frente.  

Como esta pesquisa se caracteriza pela nossa intervenção imediata na 

realidade social ao longo do processo, em uma atividade co-participada, tem 

implicações de pesquisa-ação. É certo que a pesquisa não contou com o 

engajamento metacognitivo dos sujeitos participantes tal qual propõe Morin (2004), 

nem se valeu de recursos como atas e diários de bordo dos participantes. A 

compreensão de que se trata de um estudo com implicações de pesquisa-ação 

decorre dos propósitos de transformação de uma realidade e da relevância deste 

processo de tentativa de transformação tal qual se instituiu no contexto em questão. 

Importa, pois, a ressalva que, por ocasião da análise dos dados, 

procederemos a quantificações e mensurações estatísticas, o que, em nossa 

compreensão, não destitui a pesquisa da presente tipificação, isso porque as 

quantificações a que empreenderemos objetivam visibilizar o impacto da ação 

interacional que estabelecemos, de forma co-participada, no desenvolvimento das 

                                                                                                                                                                      
leitura de que tratamos é a leitura que implica apropriação do conhecimento, formação da erudição, processo 
que compete eminentemente à escola empreender. 
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habilidades de leitura dos alunos em se tratando da construção de sentido dos 

textos trabalhados. Logo, tais quantificações estão a serviço da compreensão das 

repercussões dessa mesma ação interacional e em nenhum momento sustentam 

abordagens imanentes do fenômeno estudado. 

A pesquisa-ação consiste em uma linha de pesquisa ou um método de 

trabalho associado a diversas formas de ação coletiva que se orienta em função da 

solução de problemas ou de objetivos de mudança. Thiollent (2000, p. 14) afirma: 

 
A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 
de modo cooperativo ou participativo. 

 

De acordo com esse estudioso, atribuir aos grupos de participantes e 

pesquisadores os meios para se tornarem capazes de responder com maior eficácia 

aos problemas da situação em que vivem, em particular sob forma de diretrizes de 

ação transformadora, é um dos principais objetivos dessa proposta. Acreditamos ter 

empreendido esse processo sob vários aspectos, especialmente nas reflexões, com 

os alunos, a respeito de sua prática em leitura. 

Para que tal objetivo seja alcançado, a abordagem utilizada nesse tipo de 

pesquisa é a da interação social, ou seja, os sujeitos participantes da pesquisa-ação 

são, tanto quanto os pesquisadores, ativos no processo; sua participação é 

absolutamente necessária. Esse tipo de pesquisa, contudo, não se constitui somente 

pela ação ou pela já mencionada participação. Com ela devemos obter experiência, 

produzir conhecimentos, colaborar para a discussão ou fazer avançar o debate 

acerca das questões abordadas.  

Essa proposta de estudo possui dois tipos de objetivos: 

 

Objetivo prático – contribuir para o melhor equacionamento possível do 
problema considerado como central na pesquisa, com levantamento de 
soluções e proposta de ações correspondentes às “soluções” para auxiliar o 
agente (ou ator) na sua atividade transformadora da situação. É claro que 
este tipo de objetivo deve ser visto com “realismo”, isto é, sem exageros na 
definição das soluções alcançáveis. Nem todos os problemas têm soluções 
a curto prazo; Objetivo de conhecimento - obter informações que seriam de 
difícil acesso por meio de outros procedimentos, aumentar nosso 
conhecimento de determinadas situações [...] (THIOLLENT, 2000, p.18) 
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Apesar de a base da pesquisa ser empírica, isto é, trabalhar-se com a 

descrição de situações concretas e com a intervenção orientada em função da 

provável solução de questões efetivamente detectadas nas coletividades 

consideradas, isso não quer dizer que haja o desprezo pela pesquisa teórica, 

sempre de fundamental importância. Vale destacar que esse tipo de pesquisa não 

se limita a uma forma de ação (risco de ativismo): “[...] pretende-se aumentar o 

conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou o “nível de consciência” das 

pessoas e grupos considerados.” (THIOLLENT, 2000, p. 16) Em nosso estudo, esse 

aumento do conhecimento ou do nível de consciência foi respectivo à reflexão 

proposta aos participantes acerca de seu comportamento como leitores e das 

formas para qualificar o desempenho no ato de ler. 

 

3.2 A formalização institucional do estudo e a desc rição da comunidade 

escolar e dos participantes de pesquisa  

 

Para dar início à pesquisa, solicitamos à diretora da escola a permissão para 

a realização do estudo nas dependências daquela instituição, fazendo-o por meio de 

Carta de Apresentação da Universidade Federal de Santa Catarina, acompanhada 

de cópia do projeto de pesquisa. Além disso, a Universidade forneceu o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para ser apresentado aos participantes de 

pesquisa e aos pais ou responsáveis. A esse termo juntamos a Carta de 

Esclarecimento correspondente ao planejamento e aos propósitos da ação (Anexo 

1). Todos os alunos eram menores de dezoito anos e, por isso, coube a seus pais ou 

responsáveis autorizá-los a participar do processo de investigação. 

A instituição escolar em questão pertence ao município de São José/SC, está 

situada no bairro Ipiranga e atende a uma comunidade em sua maioria carente, 

composta por habitantes pertencentes às classes populares. Tal classificação se 

justifica pelas características de empregabilidade dos pais dos discentes 

participantes desta pesquisa (tais dados serão apontados à frente) e de moradia do 

entorno. É uma escola consideravelmente pequena, composta por oito salas de 

aula, sendo que uma delas pertence ao Centro Comunitário que se encontra ao lado 

de tal instituição escolar. A associação de moradores “emprestou” o local à escola, 

que o transformou temporariamente em sala de aula. Há, também, um laboratório de 
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informática, um pequeno ambiente utilizado como pátio para o horário de intervalo e 

um espaço, gentilmente denominado de “quadra”, onde os alunos praticam esportes. 

A escola funciona durante os períodos diurno e noturno, englobando o ensino 

fundamental, o ensino médio e o EJA18. 

A comunidade do bairro, em geral, não mantém uma relação contínua com a 

escola. Observamos, em eventos e reuniões, realizados na e pela instituição 

escolar, um reduzido número de pais ou responsáveis presentes, apesar do fato de 

que, nos últimos anos, essa participação teve um aumento considerável se 

comparada a épocas anteriores19. De acordo com depoimentos orais – colhidos em 

interações naturalísticas, no ambiente institucional, com a supervisão escolar e a 

classe dos professores que atuam nessa escola –, verificamos, ali, a existência de 

poucos pais participantes efetivamente do dia-a-dia escolar das crianças e dos 

adolescentes. 

De acordo com a secretária da instituição, nesses últimos anos, houve uma 

melhora explícita na frequência dos alunos, a qual pode ser explicada, dentre outros 

fatores, pela criação do Programa Bolsa Família.20 O número de alunos ausentes 

durante o ano letivo de 2008, contudo, ainda foi considerado alto, e a escola parecia 

não saber como contornar esse problema devido à já citada falta de interesse de 

muitos pais, que não têm atendido aos chamados da instituição. 

Se, por um lado, a comunidade não apresenta um envolvimento intenso com 

o ambiente educacional, por outro lado, tal ambiente parece funcionar como o porto 

seguro para esse grupo frequentemente atingido pela falta de estrutura social 

existente no entorno. Problemas familiares que envolvem crianças têm sido, em sua 

maioria, repassados à escola como um pedido de ajuda. Além desses, inúmeros 

outros vêm sendo vertidos para dentro do ambiente escolar, sem que muitos desses 

pedidos possam ser socorridos. Vale ressaltar aqui que essas descrições acerca de 

                                                      
18 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é um sistema de ensino mantido na rede pública no Brasil para o 
enquadramento de jovens e adultos na educação. Em síntese, tem o propósito de desenvolver o ensino 
fundamental e o ensino médio com qualidade para aqueles que não estão mais em idade escolar. É 
regulamentado pelo artigo 37, da lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 (LDB). Disponível no site  
http://www.mundoeducacao.com.br/educacao. Acesso em 15 de dezembro de 2008.  
19 Informações cedidas pela direção escolar.  
20 O Bolsa Família é um programa de bem-estar social desenvolvido pelo governo federal brasileiro em 2003 
para integrar o Fome Zero e é tecnicamente chamado de mecanismo condicional de transferência de recursos. 
Consiste na ajuda financeira às famílias pobres e indigentes do país, com a condição de que mantenham seus 
filhos vacinados e na escola. O programa visa reduzir a pobreza a curto e a longo prazo através de 
transferências condicionadas de capital, o que, por sua vez, visa acabar com a transmissão da miséria de 
geração a geração. Famílias em que a renda mensal por pessoa atinge até cento e vinte reais podem participar 
do programa Bolsa Família. Dados disponíveis no site http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa_Familia. Acesso em 15 
de dezembro de 2008. 
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tal comunidade têm como origem a nossa interação naturalística ao longo do 

período letivo de 2008 e não são resultados de coletas sistemáticas de dados, mas 

de apontamentos em diário de campo derivados de tal interação. 

            Com relação aos pais dos alunos participantes desta pesquisa, a maior parte 

não completou o ensino fundamental21 e trabalha com serviços gerais. Muitos são 

autônomos, aposentados, comerciantes, domésticas e do lar. De acordo com os 

dados recolhidos em um dos questionários aplicados na sala de aula durante a 

pesquisa (instrumento de coleta de dados que será detalhado na subseção seguinte, 

dado ter a finalidade de descrever eventos de letramento e não perfil 

socioeconômico dos sujeitos, conforme Anexo 3), a maioria dos pais/responsáveis 

não possui o hábito da leitura, uma vez que lê de forma esporádica – treze 

educandos responderam que os pais leem esporadicamente; cinco responderam 

que os pais não leem; e quatro que os pais leem com frequência. 

Quanto aos adolescentes participantes da pesquisa, todos cursavam, como já 

citado anteriormente, o oitavo ano, sendo membros de uma classe que, no início do 

período letivo, contava com 24 alunos (número que decresceu no decorrer de 2008); 

todos na faixa etária de treze a dezesseis anos de idade. Os discentes residiam 

proximamente à escola; isto é, faziam parte da comunidade local e não possuíam 

vínculo empregatício. Dois ou três alunos exerciam trabalhos informais após o 

horário das aulas.  

 

3.3 Descrição da operacionalização da pesquisa: det alhamento das Unidades 

em seu processo de construção e desenvolvimento 

 

Parece consensual que a obtenção de êxito em uma aula depende, dentre 

outros fatores, de planejamento. Para que o objetivo seja alcançado, acreditamos 

que o docente tem o dever não só de pensar sobre o assunto que abordará, mas 

refletir sobre o método e as atividades que serão executadas. Neste tópico, 

descreveremos cada passo planejado para a aplicação de nosso estudo e a 

operacionalização das aulas devidamente fundamentadas nas teorizações expostas 

anteriormente. 

 

                                                      
21 Merece menção uma mãe que não possui nenhuma instrução escolar, mas cujos filhos apresentaram um 
comportamento exemplar no que respeita ao estudo e à obtenção de boas notas durante o ano letivo. 
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3.3.1 Em busca de traçar o perfil dos participantes em suas práticas de leitura 

 

Para dar início à pesquisa, decidimos aplicar dois questionários aos alunos do 

oitavo ano. No primeiro (conforme Anexo 2), havia questões referentes a seus 

gostos com relação a temas de leitura e gêneros discursivos. Entre assuntos como 

drogas, política, sexo, meio ambiente, violência etc., escolhemos dois dentre os 

tópicos mais votados - namoro e drogas -, tendo também como critério a avaliação 

do perfil cultural local; nesse caso, a iminência do perigo das drogas. Observemos 

tais preferências na Tabela 1 a seguir; a numeração corresponde à ordem dessas 

mesmas preferências.  

 

Tabela 1 - Temas que interessam aos alunos .  

 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 
Música x          
Namoro  x         
Esportes   x        
Educação    x       
Preservação 
do meio 
ambiente 

   x       

Tatuagem e 
piercing 

    x      

Drogas      x     
Deveres e 
direitos dos 
adolescentes 

     x     

Adolescentes 
x adultos 

     x     

Violência       x    
Casamento        x   
Estética        x   
Gravidez         X  
Política          X 
 

Fonte: Construção da própria autora.  

 

Quanto ao segundo item, os gêneros discursivos preferenciais, foram 

dispostas diferentes opções, como conto, crônica, reportagem, notícia, entre outros. 

É importante explicar que o conceito de gênero não é enfoque deste estudo 

monográfico, por isso não houve detalhamento de teorizações sobre esse tema. 

Consideremos, porém, que o estudo dos gêneros discursivos remete a um 

importante teórico das ciências da linguagem: Michael Bakhtin. Na segunda metade 
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do século XX, Bakhtin publicou uma obra chamada “Estética da criação verbal” na 

qual discutiu, de forma explícita, os vários modos de utilização da língua nas 

diversas esferas da atividade humana. Inúmeros estudos que vêm ganhando 

evidência, ao longo das últimas décadas, têm como foco a discussão sobre gêneros 

discursivos tomados, sobremodo, a partir de Bakhtin. Para as finalidades deste 

estudo, gêneros são concebidos como tipos relativamente estáveis de enunciados. 

Contudo, para entender essa definição, devemos compreender o que é enunciado. 

Para Bakhtin, enunciados são aqueles “[...] (orais ou escritos) concretos e únicos, 

proferidos pelos integrantes deste ou daquele campo da atividade humana. Esses 

enunciados refletem as condições específicas de cada referido campo não só por 

seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem [...] mas, acima de tudo, por sua 

construção composicional.” (BAKHTIN, 2003 [1979], p. 261). 

Os quatro gêneros22 eleitos pelos discentes foram: piada, poema, história em 

quadrinhos e letra de música, como mostra a Tabela 2; a numeração, mais uma vez, 

corresponde à ordem de preferências. 

 

Tabela 2 - Gêneros que interessam aos alunos  

 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 
Piada x          
Poema  x         
História em 
quadrinhos 

  x        

Letra de 
música 

  x        

Carta    x       
Horóscopo     X      
Romance 
(texto 
narrativo) 

     x     

Notícia       x    
Reportagem       x    
E-mail       x    
Hipertexto do 
Orkut e/ou 
de blog 

       x   

Conto         X  
Propaganda         X  
Crônica          x 
 

Fonte: Construção da própria autora.  

                                                      
22 Ao longo da análise, trataremos de textos e não de gêneros porque, embora reconheçamos a relevância dos 
estudos dos gêneros discursivos, essas teorizações não fundamentaram este estudo, focado na discussão da 
leitura sob um viés cognitivo-contextual. 
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A princípio, pensamos em trabalhar os dois temas por meio tão-somente dos 

gêneros escolhidos pelos alunos, contudo isso não ocorreu na totalidade, pois, 

durante o processo de seleção do material, encontramos outros gêneros que, por 

sua adequação temática e configuracional, pareceram-nos mais apropriados para o 

tratamento de determinados aspectos relevantes dos assuntos abordados; assim, os 

temas foram mantidos, mas houve alteração nos gêneros apontados pelos alunos 

como preferenciais. Foram respeitados poema e letras de música e foram inseridos 

filmes, reportagem, crônica, propaganda e folder23.  

Além disso, observamos a necessidade de intercalar materiais que 

apresentassem certo grau de dificuldade (como reportagem com embasamento 

científico), outros compostos mais por imagens visuais (como filme)24, além 

daqueles utilizados apenas para discussões orais (como poema e música). Esse 

levantamento de preferências foi de suma importância, pois acreditamos que o 

trabalho com temas que são interessantes aos educandos certamente tende a 

provocar um comprometimento maior e, consequentemente, possibilita o 

encaminhamento a um resultado satisfatório.  

No segundo questionário (conforme Anexo 3), as questões estiveram voltadas 

ao gosto dos alunos pela leitura, seu envolvimento e de seus parentes com o ato de 

ler, a frequência de visitas a bibliotecas, além de suas opiniões com relação às aulas 

de Língua Portuguesa. Dos 22 educandos que responderam a esse questionário, 

dezesseis declararam gostar de ler, conforme evidencia o gráfico seguinte.  

 
 

1. Você gosta de ler?   
 

Sim: 16 alunos  
Não: 6 alunos 
 

Gráfico 1 – O gosto pela leitura. 

                                                      
23 Esse comportamento pode parecer, à primeira vista, negligência em relação à própria coleta de dados; 
preferimos, porém, entendê-lo como necessária adequação ao processo, concebendo que a ausculta a 
preferências discentes é fundamental como orientação, não como determinação da ação docente, a qual deve 
considerar questões teóricas e contextuais nas escolhas a serem efetivadas. 
24 Compreendemos leitura em sentido lato, assim como o fazem Freire (2006 [1992]) e Martins (1994). Para 
aquele estudioso, a leitura de mundo precede a leitura da palavra que, por sua vez, implica a continuidade da 
leitura daquele. Martins, por sua vez, afirma que não é somente a palavra escrita que pode ser lida; filmes, 
canções, pessoas são passíveis de leitura. Em nosso entendimento, leitura é construção de sentidos, processo 
que implica decodificação e dialogicidade (diálogo tomado, aqui, em acepção livre, como interação entre leitor e 
autor, os quais compartilham conhecimentos prévios). Isso justifica nossa opção por filmes. Fique claro que 
conhecemos as restrições de vários estudiosos da leitura, entre os quais Morais (1996), para quem só há leitura 
se, anteriormente, houve escrita. Ousamos, para as finalidades deste estudo, convergir com Paulo Freire e 
discordar de José Morais e de cognitivistas que mantêm a mesma posição que ele.  
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Sim

73%

Não

27%

Você gosta de ler?

 
Fonte: Construção da própria autora. 

 

2. Quantos livros você lê por mês? 
 

Nenhum: 9 
Um: 5 
Dois: 3 
Três: 1 
Mais de três: 3 
 
 

Gráfico 2 – Quantidade de livros lidos. 

Nenhum

43%

Um

24%

Dois

14%

Três

5%

Mais de três

14%

Quantos livros você lê por mês?

 
 

Fonte: Construção da própria autora.  

 

Observamos, aqui, a prevalência de “nenhum livro”, o que contraria, sob 

vários aspectos, a resposta exibida no gráfico anterior: os alunos dizem gostar de 

ler, mas não leem efetivamente.  
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Além desses itens, foram feitos questionamentos a respeito das aulas de 

Língua Portuguesa para, no fim do processo, compararmos as opiniões dos alunos. 

Os resultados encontram-se nos gráficos 3 e 4 abaixo. 

 

3. De que você mais gosta e de que menos gosta das aulas de Língua Portuguesa? 
 

Não gosta das aulas: 1 
Gosta de tudo: 4 
Gosta: leitura em voz alta: 1/ leitura de textos interessantes: 1/ ler: 4/ debate: 1/ interpretar 
textos: 1. 
Não gosta: ler: 2/ leitura de textos sem sentido: 1/ ler em voz alta: 1. 
Outros: 24. 
 
 

Gráfico 3 – O gosto pelas aulas de Língua Portugues a. 

Não gosta 
das aulas

2% Gosta de tudo
10%

Gosta de leitura 
de textos 

interessantes
3%

Gosta 
de ler
10% Gosta dos 

debates
3% Gosta de 

interpretar 
textos

3%Não gosta de 
ler
5%

Não gosta de 
leitura de textos 

sem sentido
3%

Outros
61%

Opinião referente às aulas de Português

 
 
Fonte: Construção da própria autora. 

 
4. O que você acha das aulas de leitura na escola? 

 
Não tem aula de leitura: 1 
Muito boas: 4 
Boas: 4 
Ótimas: 1 
Interessantes: 4 
Legal: 3 
Chato: 1 
Não gosta: 1 
Mais ou menos: 2 
Normal: 1 
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Gráfico 4 – Opinião referente às aulas de leitura.  

Não tem 
aula de 
leitura

4%

Muito boas
18%

Boas
18%

Ótimas
4%

Interessantes
18%

Legais
14%

Chatas
5%

Não gosta
5%

Mais ou 
menos

9%

Normais
5%

O que você acha das aulas de leitura na escola?

 
 

Fonte: Construção da própria autora.  

 
Como podemos observar, a maior parte dos alunos respondeu positivamente 

ao questionamento acerca das aulas de leitura na escola, o que nos animou ainda 

mais a iniciar o trabalho planejado. De fato, como será explicitado à frente, os 

discentes mostraram-se bastante interessados pelos textos com os quais operamos. 

Questionamos os educandos sobre o envolvimento de seus pais com o ato de 

ler a fim de criarmos um pequeno mapeamento da relação da família com a leitura, 

pois pensamos que o hábito de ler de uma criança deve-se, muitas vezes, ao 

costume existente dentro de seu lar, vindo de seus parentes que, em grande 

medida, servem como modelo para seus filhos, conforme já escreveu Heath 

(1982)25. Dados expostos nos gráficos 5, 6 e 7. 

 

5. Seus pais costumam ler livros? 
 

Sim, com frequência: 4 
Sim, esporadicamente: 13 
Não: 5 

 
 

                                                      
25 A autora fez um estudo de pequenas comunidades no sul dos Estados Unidos, o qual mostra que o modelo 
universal de orientação letrada, prevalente na escola, constitui uma oportunidade de continuação do 
desenvolvimento linguístico para crianças que foram sociabilizadas por grupos altamente escolarizados, porém 
representa uma ruptura nas formas de fazer sentido a partir da escrita para crianças fora desses grupos, que não 
tiveram ampla prática leitora pré-escolar.  
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Gráfico 5 – O hábito de leitura dos pais dos alunos . 

Sim, com 

frequência

18%

Sim, 

esporadicame

nte

59%

Não

23%

Seus pais costumam ler livros?

 
 

Fonte: Construção da própria autora.  

 
6. Há livros na sua casa? 

 
Sim: todos 
 
 

Gráfico 6 – Existência de obras nas residências.  

Há livros na sua casa?

100%

S im

 
 
Fonte: Construção da própria autora.  

 
7. Você ou seus pais possuem o hábito de comprar li vros? 

 
Sim, com frequência: 1 
Sim, esporadicamente: 8 
Não: 13 

 

Gráfico 7 – O hábito de adquirir obras.  
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Sim, com 

frequência

5%

Sim, 

esporadicame

nte

36%
Não

59%

Você ou seus pais possuem o hábito de comprar 
livros?

 
 

Fonte: Construção da própria autora. 

 

Pelos dados expostos, notamos que um número considerável de pais dos 

alunos participantes desta pesquisa não possui o hábito da leitura, o que parece 

justificar, entre outros fatores, a baixa aquisição de novas obras, como evidencia o 

gráfico 7.  

Os gráficos seguintes – 8, 9 e 10 - expressam o hábito dos alunos de fazerem 

empréstimos de obras para leitura e da frequência de visitas a bibliotecas. 

 

8. Você costuma pegar livros emprestados de colegas  ou parentes? 
 

Sim, com frequência: 3 
Sim, esporadicamente: 12 
Não: 7 
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Gráfico 8 – Empréstimo de livros de colegas ou pare ntes.  

Sim, com 

frequência

14%

Sim, 

esporadicame

nte

54%

Não

32%

Você costuma pegar livros emprestados de colegas 
ou parentes?

 
 
Fonte: Construção da própria autora. 

 

Os alunos afirmam fazer empréstimos, de forma esporádica, de livros com 

colegas ou parentes. Podemos relacionar tal frequência com a mesma frequência de 

leitura dos pais e com o baixo índice de aquisição de livros.   

 
9. Você costuma pegar livros emprestados da bibliot eca da sua escola? 

 
Sim, com frequência: zero 
Sim, esporadicamente: 6 
Não: 16 
 
 

Gráfico 9 – Empréstimo de livros da biblioteca da e scola.  

Sim, com 

frequência

0%

Sim, 

esporadicamente

27%

Não

73%

Você costuma pegar livros emprestados da biblioteca  da sua 
escola?
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Fonte: Construção da própria autora. 

 

Esse dado é de suma importância, pois evidencia a falta de contato dos 

alunos com a biblioteca escolar. Através de depoimentos dos próprios alunos, em 

sala de aula, pudemos observar a revolta existente acerca da falta de estrutura para 

sustentar uma biblioteca razoável e organizada, com uma quantidade considerável 

de obras literárias. Tal discussão será devidamente aprofundada no capítulo 

seguinte, concernente à análise descritiva das aulas.  

 
10. Você conhece e/ou frequenta bibliotecas? 

 
Sim: 13 
Não: 8  
 
 

Gráfico 10 – Frequência a bibliotecas.  

Sim

62%

Não

38%

Você conhece e/ou frequenta bibliotecas?

 
 
Fonte: Construção da própria autora. 

 

No final da pesquisa, aplicamos um terceiro questionário (Anexo 23) a fim de 

levantar as opiniões dos alunos a respeito das aulas ocorridas durante o ano, dos 

textos lidos e filmes aos quais os alunos assistiram, bem como das atividades de 

interpretação textual propostas. Voltaremos a todos esses dados no capítulo de 

análise dos resultados e nas considerações finais para analisar relações dos 

comportamentos com o objeto da presente pesquisa. A não-exploração em detalhes 

do conteúdo desses gráficos deve-se ao fato de eles terem sido feitos apenas para 

traçar o perfil de leitura dos alunos; não constituem o objeto de pesquisa em si 

mesmo. 
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3.3.2 A ação de pesquisa: Unidades didático-metodológicas de trabalho com leitura 

  

O planejamento das aulas e a seleção dos textos com os quais trabalhamos, 

bem como a definição dos critérios utilizados para a formulação das questões de 

interpretação textual, considerados requisitos para o desenvolvimento da proficiência 

em leitura26, serão descritos nesta subseção. O objetivo foi observar, durante as 

aulas (com a participação dos alunos nos debates sobre os textos lidos e por meio 

das respostas escritas referentes a tais textos), eventuais mudanças do 

desempenho dos adolescentes através de duas etapas distintas: a primeira, em que 

eles trabalharam individualmente, ou seja, responderam as questões de 

interpretação textual por si mesmos, sem a nossa intervenção; a segunda, em que 

houve a discussão dos textos nas aulas e a interação professora-alunos e alunos-

alunos para a reescrita das mesmas respostas de compreensão de texto (o 

fundamento para tal foram teorizações vigotskianas sobre as relações entre 

aprendizagem e desenvolvimento e sobre imbricamento entre intersubjetividade e 

intrassubjetividade). Analisando eventuais mudanças na compreensão leitora dos 

alunos no que diz respeito especificamente a cada qual dos textos estudados, 

buscamos avaliar a apropriação ou não de nossas estratégias e encaminhamento da 

leitura como alicerce para o desenvolvimento da proficiência leitora nesse grupo de 

adolescentes.  

As aulas tiveram início no mês de junho de 2008, mais especificamente no dia 

23. A princípio, pensamos em trabalhar com quatro Unidades (quatro temas), 

entretanto, com o decorrer das aulas, pudemos perceber que tal planejamento não 

seria possível devido à demora na execução das atividades (os alunos gastavam um 

tempo considerável respondendo as questões – tanto é que, num determinado 

momento, resolvemos elaborar um número menor de perguntas referentes aos 

textos); às pausas ocorridas pelas aulas em que trabalhamos conteúdos 

gramaticais, os quais estavam previstos no plano de ensino27; à aplicação de 

avaliações, as quais eram requeridas pela direção escolar para o fechamento das 

médias bimestrais; além dos dias em que não houve aulas devido a reuniões 

pedagógicas, montagem e apresentação da feira cultural e jogos internos. Dessa 

                                                      
26 As categorias selecionadas para formulação das questões de compreensão textual serão devidamente 
explicitadas na subseção seguinte. 
27 Importante reiterar que fui contratada para lecionar na instituição escolar temporariamente, como professora 
substituta, portanto, não pude deliberar sobre o plano de ensino da classe no ano de 2008. 
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forma, as aulas acabaram por abranger dois temas: namoro e drogas, ambos, 

reiteramos, bastante votados pelos alunos no questionário inicial.   

Em nosso entendimento, uma das questões fundamentais no 

encaminhamento do trabalho com leitura é a motivação. Em vista disso, as duas 

Unidades foram organizadas com a projeção inicial de um filme, buscando suscitar o 

interesse pela temática. As aulas que seguiam se estruturaram da seguinte forma: 

em uma aula28, havia a entrega do texto aos alunos que faziam uma leitura 

silenciosa; normalmente, depois dela, seguia-se a leitura em voz alta29. Aí, então, as 

questões de interpretação eram entregues para os discentes responderem-nas 

individualmente; tais respostas eram recolhidas e lidas por nós.  

Na aula seguinte, havia a discussão a respeito do texto, a qual era muito 

produtiva uma vez que contava com a participação intensa de muitos alunos – 

mantivemos como comportamento base a discussão e a reflexão conjunta dos 

processos e dos procedimentos, dadas as implicações de pesquisa-ação. Depois 

disso, as respostas individuais eram devolvidas aos adolescentes; formavam-se os 

grupos, e, então, havia a reescritura. Nessa etapa, as respostas eram formuladas 

através da comparação e discussão, entre os alunos, de suas respostas 

anteriores30, processo fundamentado nas relações entre Zona de Desenvolvimento 

Real e Zona de Desenvolvimento Imediato, propostos por Vigotski e discutidos em 

capítulo inicial deste estudo. 

Na primeira Unidade – referente ao tema namoro – selecionamos, no total, 

quatro gêneros discursivos, que tomamos, para as finalidades deste estudo, como  

textos: um filme, uma reportagem, uma propaganda e um poema (respectivamente 

Anexos 4, 5, 7 e 9). Para cada um dos textos (tanto da primeira quanto da segunda 

Unidades), criamos questões referentes aos seguintes critérios: a) realização de 

inferências e leitura de implícitos; b) evocação de conhecimento de mundo; c) 

ativação/ampliação de esquemas cognitivos; d) capacidade de atenção, observação, 

                                                      
28 A duração de cada aula era de 45 minutos, totalizando cinco aulas por semana. 
29 Conhecemos as discussões sobre a apropriação ou não de proceder à leitura em voz alta, tal qual registram 
Kleiman (2001) e Borges (1998), mas não a fizemos com fins avaliativos como denunciam essas autoras; ao 
contrário, buscávamos um compartilhamento maior do conteúdo do texto.   
30 Kleiman (2001) trata da mediação aluno-professor como uma maneira eficaz de trabalhar a leitura em sala de 
aula, diferentemente de métodos que vêm sendo aplicados e que se mostram ineficazes devido às concepções 
errôneas de texto e de leitura, causa de desmotivação e desinteresse do aluno. Escreve a autora: “Na aula de 
leitura, em estágios iniciais, o professor serve de mediador entre o aluno e o autor. Nessa mediação, ele pode 
fornecer modelos para a atividade global, como pode, dependendo dos objetivos da aula, fornecer modelos de 
estratégias específicas, fazendo predições, perguntas e comentários.” (p.27) 
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imaginação e criação; d) posicionamento crítico; e) leitura (aqui, em sentido lato) e 

apropriação de conhecimento.  

É necessário registrar que, na pesquisa-ação, as categorias não são dadas a 

priori, mas são construídas com os participantes. Neste estudo, porém, foi 

fundamental o estabelecimento de categorias preliminares, construídas à luz das 

teorias de leitura, de modo a viabilizar o planejamento da abordagem proposta para 

os textos. Particularidades como essa nos fazem tipificar a pesquisa como tendo 

implicações de pesquisa-ação, mas não constituindo uma pesquisa-ação prototípica, 

no sentido que Thiollent (2000) e Morin (2004) dão a essa modalidade. 

O filme escolhido foi Uma linda mulher - título original Pretty Woman - do ano 

de 199031. Resolvemos trabalhar com tal filme, pois, além de ele tratar do tema amor 

ou paixão, expõe questões referentes a relacionamentos familiares e profissionais – 

envolvendo o sistema social e econômico capitalista -, e se caracteriza como um 

intertexto com o conto de fadas intitulado Cinderela, o qual parece, ainda, prender a 

atenção de seus interlocutores/espectadores pela fantasia criada em torno da 

redenção da pobreza/marginalidade por meio da conquista amorosa. Alguns alunos 

já conheciam o filme, e a maioria deles pareceu gostar da história. As questões 

formuladas para o trabalho de compreensão textual (conforme Anexo 4) renderam 

discussões muito proveitosas com os adolescentes.   

O texto posterior foi a reportagem intitulada A estética da paixão (Anexo 5), a 

qual trata do tema proposto por meio de um viés científico, motivo que sustenta a 

escolha dessa reportagem, já que acreditamos ser necessário dialogar com os 

educandos a respeito da ciência e de sua importância no contexto social 

contemporâneo. Apesar de ter havido uma dificuldade maior para entender a 

reportagem e, consequentemente, um interesse menor por parte dos adolescentes, 

houve uma demonstração explícita de esforço para responder as perguntas (Anexo 

6).  

O terceiro texto foi uma propaganda do Boticário (Anexo 7). O texto 

publicitário incitou discussões profícuas a respeito do mundo da mídia e do espaço 

                                                      
31 O filme conta a história de uma atraente garota de programa (Julia Roberts) que conhece por acaso um 
magnata (Richard Gere), que a contrata por uma semana e que acaba se apaixonando por ela. No período em 
que a garota é contratada pelo milionário, ela se transforma em uma mulher elegante para acompanhá-lo em 
compromissos sociais; no entanto os dois começam a se envolver, e a relação patrão/empregada modifica-se 
para um relacionamento entre homem e mulher, e os dois acabam se apaixonando. Disponível no site 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pretty_Woman. Acesso em 08 de fevereiro de 2009. 
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empresarial. Os alunos estabeleceram facilmente o intertexto com os contos 

clássicos e polemizaram a existência do padrão de beleza atual. As questões 

(Anexo 8), contudo, pareceram um tanto difíceis para os adolescentes que, 

constantemente, buscavam nosso auxílio, do que trataremos à frente. 

Entre o trabalho com a propaganda e o último texto selecionado para o 

tratamento da primeira Unidade, ocorreram as férias. Para que o processo de 

proximidade com a leitura não sofresse interrupção, distribuímos livros literários 

juvenis aos discentes para serem lidos durante esse período. Com a volta às aulas, 

criamos um circuito de leitura, em que cada aluno, ao ler sua respectiva obra, 

trocava-a com outro colega. Assim procedemos até o fim do ano letivo. 

O trabalho com o último texto dessa primeira Unidade, poema, foi marcado 

por muita descontração. Houve a visita de uma educadora (professora de Educação 

Física da mesma turma), participante do Grupo de Poetas Livres32, que recitou seus 

poemas durante uma aula. No final, os próprios alunos participaram declamando 

diversas poesias constantes na revista do grupo de poetas mencionado. Passamos, 

também, o Soneto de Fidelidade (Anexo 9) e dialogamos sobre o trabalho literário e 

a importância desse tipo de arte no cenário intelectual brasileiro. Para esse último 

texto, decidimos não produzir questões de interpretação textual, priorizando a leitura 

por fruição, de que trata Geraldi (2001)33. O objetivo foi produzir o efeito de tal arte 

nos adolescentes e estimular o trabalho de criação através da escrita de um soneto. 

Para tanto, auxiliamos os educandos passando uma “técnica” de criação de soneto 

(Anexo 10)34. Os poemas escritos foram dispostos no varal literário criado para a 

feira científica cultural promovida na instituição de ensino.  

Iniciamos a segunda Unidade – tema drogas - com o filme Eu, Christiane F., 

13 anos, drogada e prostituída, título original Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof 

                                                      
32 O Grupo de Poetas Livres (GPL) foi criado em 13 de abril de 1998, com o objetivo de divulgar a poesia 
catarinense. Desde então, o grupo trabalha intensamente para despertar nas pessoas o interesse pela poesia. 
Logo no início de suas atividades, em 1998, o grupo começou a publicar um jornal alternativo intitulado “Ventos 
do Sul” que, a partir de 2002, transformou-se em uma revista que congrega poetas do Grupo, entre efetivos e 
correspondentes, e amigos da Argentina, Uruguai, México, Portugal, Espanha e de várias cidades brasileiras e 
catarinenses. Uma das atividades pioneiras que o grupo desenvolveu para divulgar as poesias foi o Projeto 
“Viajando com Poesia”, que consistia em colar cartazes-adesivos com poesias nos ônibus coletivos de 
Florianópolis. Esse projeto começou em 1998 e funciona até hoje com o apoio da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis e o Núcleo de Transportes. O patrocínio é das Organizações Koerich. Disponível no site 
http://www.poetaslivres.com.br/. Acesso em 20 de janeiro de 2009. 
33 O autor propõe como uma possível postura ante o texto, a leitura – fruição, que alude ao ler por ler, de forma 
gratuita, uma vez que o prazer da leitura parece ter desaparecido das salas de aula e, cada vez mais, faz-se 
necessário recuperar esse princípio básico para que ocorra verdadeiramente o incentivo à prática da leitura.  
34 Técnica criada pela professora-doutora Mary Elizabeth Cerutti-Rizzatti, orientadora deste trabalho. Tal 
atividade não será particularizada porque o enfoque do nosso estudo é a leitura e não a produção textual. 
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Zoo, do ano de 198135. Para tanto, criamos um pequeno texto de apresentação 

(conforme Anexo 11), explicitando a significação alcançada pelo filme na década de 

1980; descrevendo a personagem principal; correlacionando filme e livro – os alunos 

entraram em contato com a obra escrita que foi levada para sala de aula; mostrando 

as relações entre o uso de drogas e a promiscuidade sexual; e justificando as  

razões pelas quais passaríamos tal filme, uma vez que pais, escola e alunos 

precisavam saber que, com a exibição do filme, tínhamos o objetivo de mostrar 

como é o universo dos toxicômanos para prevenir o uso da droga, isto é, informar 

sobre as dimensões avassaladoras que tal uso pode assumir. Além disso, 

conversamos sobre a condição de filme noir, comparando-o com os filmes atuais 

hollywoodianos. 

Ao entregarmos as questões de interpretação textual (Anexo 12), observamos 

que os adolescentes não conseguiam, como propúnhamos, ainda, relacionar o 

Capitalismo ao comércio de drogas. Para ajudá-los, entregamos-lhe um pequeno 

texto que abordava tal assunto (conforme Anexo 13). O filme pareceu tocar os 

alunos, principalmente as alunas, as quais, ao mesmo tempo em que diziam ter 

gostado do filme, mostravam seu repúdio pelas cenas que consideraram “fortes”.  

O texto seguinte foi uma reportagem de vulgarização científica intitulada 

Drogas (Anexo 14). Nosso intuito foi apresentar muitos dos entorpecentes existentes 

e descrevê-los, explicitando suas composições e seus efeitos. Os discentes 

mostraram grande interesse pelo texto, buscando informações sobre os tipos de 

drogas e retratando diversos exemplos. Nas discussões seguintes, muitas foram as 

situações expostas pelos adolescentes que conheciam pessoas viciadas, os efeitos 

que tais vícios causavam etc. As questões de compreensão de texto seguem no 

anexo 15. 

A atividade posterior contou com a visita de um palestrante do grupo dos 

Alcoólicos Anônimos (AA), que conversou, durante uma aula, com os alunos sobre o 

trabalho do grupo e de sua experiência como alcoólatra. Ele distribuiu aos 

                                                      
35 Na cidade de Berlim, nos anos 70, Christiane (Natja Brunckhorst), uma adolescente, mora com sua mãe e sua 
irmã em um típico apartamento da cidade. Ela é fascinada para conhecer a Sound, uma nova e moderna 
discoteca. Ela pede a sua amiga para levá-la e lá ela conhece Detlev (Thomas Haustein), por quem se apaixona. 
Convivendo com novas amizades, Christiane se aproxima do mundo das drogas. Primeiro é o álcool, depois a 
maconha, assim, passo a passo, ela começa a mergulhar profundamente no submundo do vício e da 
prostituição, colocando-se à beira da morte. Um filme de cenas fortes e muito reais que nos transmite os horrores 
do mundo do vício entre os jovens. Disponível em http://www.interfilmes.com/filme. Acesso em 08 de fevereiro de 
2009. 
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adolescentes alguns folhetos que continham os endereços dos grupos e descreviam 

o seu funcionamento, além de revistas criadas pelo AA. Para o trabalho com leitura, 

selecionamos um folder dos Alcoólicos Anônimos (Anexo 16) e elaboramos as 

perguntas referentes à interpretação de tal texto (conforme Anexo 17). As 

discussões em torno do assunto bebidas alcoólicas geraram uma polêmica muito 

grande, pois a maior parte dos alunos não as definia como drogas - assim como o 

são a maconha, ou a cocaína -, principalmente porque sua venda não é proibida. 

Muito se comentou acerca da Lei Seca e das demais medidas cabíveis a serem 

tomadas para a diminuição de acidentes automobilísticos causados por condutores 

alcoolizados.  

Dando seguimento às aulas de leitura, distribuímos uma crônica narrativa 

intitulada Não às drogas (Anexo 18). Escolhemo-la, dentre outros motivos, pois 

sentimos a necessidade de levar para dentro da sala de aula um texto humorístico a 

fim de balancear o “peso” causado pelos textos anteriores, trabalhados até então. 

Alguns alunos mostraram, claramente, ter gostado da história, entendendo a 

comparação criada pelo autor; outros, contudo, não estabeleceram tal conexão; 

dessa forma, o efeito humorístico esperado não foi produzido. Para que houvesse tal 

compreensão, auxiliamos a leitura de tais adolescentes. As questões de 

interpretação seguem no anexo 19. 

Como fecho das aulas planejadas, no final do mês de outubro de 2008, 

trabalhamos com uma música concebida como textualidade. Para tanto, 

selecionamos duas canções: uma do cantor e compositor Lobão, intitulada Canos 

Silenciosos (Anexo 20); outra do grupo O Rappa, chamada A Feira (Anexo 21). 

Apresentamos aos alunos informações acerca do primeiro cantor, expondo o seu 

envolvimento com o uso de entorpecentes, alguns de seus problemas pessoais 

(prisões ocorridas há alguns anos) e seu estilo musical, pois os adolescentes 

informaram não conhecer tal artista e seu trabalho; diferentemente do que ocorreu 

com relação ao segundo grupo, que, por ser contemporâneo e aparecer, 

constantemente, na mídia, já era de conhecimento do grupo de discentes. Com a 

leitura das letras de tais músicas, os alunos tiveram a oportunidade de opinar sobre 

diversas outras músicas que tratam do tema drogas, de conversar sobre o trabalho 

de alguns artistas envolvidos com  questões sociais, mais especificamente das 

periferias. Depois disso, fizemos a socialização das leituras dos livros literários. Os 
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educandos narraram, resumidamente, as histórias que leram e expuseram suas 

opiniões a respeito das obras.  

 

3.4 Descrição das categorias de análise  

 

Como já mencionamos anteriormente, os critérios selecionados para a 

formulação das questões de interpretação textual para esta pesquisa foram os 

seguintes: realização de inferências e leitura de implícitos; evocação de 

conhecimento de mundo; ativação/ampliação de esquemas cognitivos; capacidade 

de atenção, observação, imaginação e criação; posicionamento crítico; leitura (aqui, 

também em sentido lato36) e, por fim, apropriação de conhecimento. Acreditamos 

que tais categorias funcionam como requisitos para o desenvolvimento da 

proficiência leitora no grupo de participantes envolvidos neste estudo, isto é, para 

que os alunos se tornem possíveis leitores proficientes, o trabalho de compreensão 

textual deve estar focado no aprimoramento dos critérios estabelecidos. 

Nossa fundamentação teórica acerca do modelo estratégico de leitura 

proposto com Van Dijk e Kintsch (2004 [1983]) justifica a escolha de tais categorias 

de análise, uma vez que propõe o processo de compreensão do discurso em seu 

aspecto global, considerando os aspectos cognitivos e contextuais do ato de ler. 

Vejamos isso detalhadamente relacionando os critérios com os pressupostos do 

modelo referido.  

Em nosso entendimento, para que uma leitura seja proveitosa, o leitor deve 

ser capaz de realizar inferências do texto e ler os dados implícitos propostos pelo 

autor, já que essas informações podem definir grande parte do sentido que se 

constrói, tal qual são entendidos os pressupostos interpretativo e on-line do modelo 

citado, os quais se referem à construção e ao processamento do significado. Além 

disso, para que o leitor consiga construir sentido, é preciso que seu conhecimento 

prévio acerca das informações lidas seja ativado, considerando, para isso, o 

contexto abrangente com suas convenções e valores. Caso tal ativação não ocorra, 

                                                      
36 Importa reiterar que reconhecemos  estudos cognitivistas, a exemplo de Morais (1996), para quem o ato de ler 
implica, antes, a existência da escrita; ou seja, só há leitura se houve escrita. Importa, no entanto, a salvaguarda 
de que entendemos essa concepção como dimensão estrita de leitura e legítima no quadro cognitivista clássico; 
valer-nos-emos dela no processo analítico dos dados, uma vez que a base de nosso estudo é o cognitivismo. 
Ousamos, no entanto, em razão do aporte em Vigotski – cognitivista de base sociointeracionista – conceber 
leitura em sentido lato por ocasião do gênero filme, o que nos aproxima de Freire (2006 [1992]). Por sentido  lato, 
aqui, entendemos a construção de significados com base em uma semiose imagética específica; nesse caso, a 
imagem cinematográfica. Trata-se, porém, de uma licença pontual: a  leitura de filmes. 
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o texto pode tornar-se ilegível. Esse processo de formação de sentidos alude aos 

pressupostos de funcionalidade e situacional que se caracterizam pela relação que 

há entre informações dadas e contexto. 

Outro aspecto de suma importância na compreensão de um discurso são os 

esquemas cognitivos do leitor. Tais esquemas referem-se ao jogo de interrelações 

existente entre os conceitos. De acordo com Alliende e Condemarín (2005, p. 114), 

“[...] os conceitos não são conhecidos de forma isolada, mas dentro de esquemas 

cognitivos [...] Cada pessoa conhece de acordo com seus esquemas [...]”. Ou seja, 

no momento da leitura, ocorre a construção do significado (pressuposto 

interpretativo), que envolve o conhecimento prévio do leitor (pressuposto 

pressuposicional). A construção do significado para os dados linguísticos se dá on-

line com o processamento desses dados (pressuposto on-line). 

Para que esse processo se concretize, faz-se necessário haver, por parte do 

leitor, atenção e observação, principalmente no que concerne ao entendimento 

acerca da situação e do contexto social, pois uma leitura desatenciosa e 

inobservante corre o risco de se tornar vazia. Aliado a isso, devemos notar a 

imaginação e a criação desse leitor, que pode fazer associações diversas com 

informações externas ao texto (pressuposto de funcionalidade). 

Outro aspecto do processo de compreensão do discurso, não menos 

relevante, é o posicionamento crítico do indivíduo. É preciso que ocorra, 

constantemente, reflexão acerca do discurso através do diálogo entre leitor – texto – 

autor e as situações envolvidas (pressupostos interacionista e situacional). Claro 

que, para que tal posicionamento ocorra, o leitor deve estar disposto a apropriar-se 

de novos conhecimentos, como afirmam Van Dijk e Kintsch (2004 [1983]) em seu 

pressuposto construtivista (construção mental com base em informações linguísticas 

e visuais). 

Além da teoria de Van Dijk e Kintsch (2004 [1983]), baseamos a escolha de 

nossas categorias no trabalho desenvolvido pelo programa de Avaliação 

Internacional de Estudantes – PISA e nos estudos de Alliende e Condemarín (2005). 

O Programa Institucional de Avaliação de Estudantes - PISA consiste num exame 

realizado a cada três anos, que tem como objetivo estimar se jovens, nos últimos 

anos da escolarização obrigatória, estão preparados para enfrentar os desafios 

apresentados pela sociedade. O foco desse programa é a aplicação de 
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conhecimentos e habilidades em situações reais do cotidiano, independentemente 

do domínio de um currículo específico. Os critérios do PISA para avaliação das 

habilidades de leitura são recuperação de informações, interpretação do texto e 

reflexão e avaliação. Entendam-se recuperação de informações como localização de 

uma ou mais partes de informações num texto; interpretação de textos, como a 

construção de significado e a elaboração de inferências de uma ou mais partes de 

um texto; e reflexão e avaliação, como a relação que o leitor faz de um texto com a 

sua experiência, conhecimento e ideias. Esses três vértices subjazem a todas as 

questões que compõem os testes que serão aqui referidos (BRASIL, 2001; OECD, 

2002b).   

Por sua vez, Alliende e Condemarín (2005), ao abordarem os fatores da 

compreensão leitora, assim como as testagens de leitura institucionais (PISA), 

observam itens de natureza cognitiva e contextual, dentre os quais os que elegemos 

nesta pesquisa como critérios de análise. De acordo com esses autores, 

 

A compreensão ou habilidade para entender a linguagem escrita constitui a 
principal meta da leitura. Isso implica um processo de pensamento 
multidimensional que ocorre nos limites da interação entre o leitor, o texto e 
o contexto. Para que isso possa acontecer, os leitores devem estabelecer 
relações entre os seus conhecimentos prévios e a nova informação que o 
texto lhe dá, fazer inferências, estabelecer comparações e formular 
perguntas relacionadas com o seu conteúdo. (2005, p. 111) 
 

 

Dessa forma, os fatores de compreensão da leitura envolvem autor, texto e 

leitor. Com relação ao autor, há o fator relacionado ao conhecimento de seus 

códigos manejados, ou seja, o leitor deve identificar os códigos que estão sendo 

utilizados por seu interlocutor, sejam eles filosóficos, geográficos, históricos etc.; o 

conhecimento de seus esquemas cognitivos, isto é, deve haver um 

compartilhamento desses esquemas (o que justifica nossa escolha por tal categoria); 

conhecimento de seu patrimônio cultural; e conhecimento das circunstâncias da 

escrita. 

Observando os fatores de compreensão que envolvem o texto, temos a 

legibilidade física, constituída por fatores materiais, sensoriais ou físicos, tais como 

“[...] tamanho e clareza das letras, cor e textura do papel, qualidade da tela, 

comprimento das linhas, fonte empregada [...]” (ALLIENDE e CONDEMARÍN, 2005, 

p. 115); a legibilidade linguística, referente ao léxico, à estrutura morfossintática e ao 
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uso de elementos dêiticos e reprodutores; compreensão de textos e linguística 

textual; elementos da estrutura textual, que envolvem elementos pré-estruturais, 

estruturais e supraestruturais, os quais se relacionam com o critério por nós 

selecionado realização de inferências e leitura de implícitos, uma vez que tratam, 

respectivamente, de extratos (letras, palavras, parágrafos), de intratextualidade 

(fatos, personagens, ideias etc.) e intertextualidade (relações estabelecidas com 

outros textos), além do critério capacidade de atenção, observação, imaginação e 

criação, o qual, por sua vez, também encontra fundamentação nas testagens do 

PISA através da tarefa de localizar e selecionar informações solicitadas; e, por fim, 

conteúdos dos textos.  

Os últimos fatores apresentados são os concernentes ao leitor: códigos; 

esquemas cognitivos, que, assim como os esquemas do autor, fundamentam a 

categoria já explicitada; patrimônio cultural, ou seja, evocação de conhecimento de 

mundo (o qual sustenta o critério homônimo); interesses e valores; e circunstâncias 

da leitura. 

Com relação à categoria posicionamento crítico, podemos justificá-la pela 

testagem do PISA, especificamente através do terceiro item reflexão e avaliação, 

uma vez que expõe a exigência da capacidade de o leitor avaliar criticamente ou 

hipotetizar a partir de um conhecimento especializado. 

O item leitura e apropriação de conhecimento baseia-se em nossa acepção 

de leitura como construção de sentidos num jogo de interação entre os interlocutores 

e o próprio texto em que o objetivo do leitor é que direciona, em grande medida, tal 

construção. Geraldi (1997) define como uma das posturas diante do texto a leitura-

busca-de-informações, em que querer saber mais é a razão que leva o sujeito a 

buscar diferentes posições e propostas.  

 

[...] não se buscam informações para nada. Somente quando queremos 
aumentar nossa adesão e a de outros a teses que defendemos ou quando 
suspeitamos de teses que outros defendem ou que nós mesmos 
defendemos, é que buscamos maiores informações que nos permitam essa 
adesão/abandono da tese. (p. 171) 

 

Importa explicar, enfim, que todas as categorias descritas serão analisadas na 

próxima seção. Organizamos os critérios numa planilha (conforme Anexo 22) em 

que constam os índices das respostas de interpretação textual dos alunos, as quais 

ocorreram durante as aulas. A planilha está organizada à luz da teoria vigotskiana 
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referente ao ZDR/ZDI (o que os adolescentes conseguiram executar individualmente 

e o que produziram por meio da interação alunos/alunos e alunos/professora).  

Explicitados todos os passos metodológicos e os critérios selecionados para o 

trabalho com leitura, iniciemos, então, a análise dos dados. 

 

4 UM ENSAIO DE MEDIAÇÃO DIDÁTICA NA FORMAÇÃO DA PRO FICIÊNCIA NA 

COMPREENSÃO LEITORA 

 

Assim como já apresentamos em capítulos anteriores, o processo de  

aprendizagem, na nossa concepção, depende significativamente da existência de 

interação entre indivíduos. Não estamos nos limitando somente às relações 

educacionais (de sala de aula) quando falamos de aprendizagem, mas também a 

todo e qualquer aprendizado. Para tanto, explicitamos nosso embasamento teórico 

no pensamento sociointeracionista vigotskiano no capítulo 2. 

Nesta seção, analisaremos de forma detalhada o trabalho de mediação 

consolidado durante o processo de pesquisa na escola pública em questão, ou seja, 

discutiremos se a interação professora/alunos e alunos/alunos contribuiu na 

potencialização da compreensão leitora desses sujeitos nesse processo 

especificamente. Na análise da proficiência em leitura propriamente dita, valer-nos-

emos das teorizações sobre leitura registradas no aporte teórico deste TCC. 

Para proceder à análise, sintetizamos, em uma planilha (Anexo 22), a 

categorização das respostas nas duas etapas do processo de pesquisa. Tal planilha 

tem desenho quantitativo, o que objetiva tão-somente favorecer o processo de 

descrição das mudanças que constituem o foco deste capítulo: o desempenho 

individual na compreensão leitora antes e após a in teração com o outro sobre 

o conteúdo dos textos estudados.  As respostas foram categorizadas em 

satisfatórias, parcialmente satisfatórias e insatisfatórias.  

As primeiras – satisfatórias – são definidas como aquelas cujo conteúdo 

atende completamente às perguntas feitas; as segundas – parcialmente satisfatórias 

– apresentam conteúdo que atende de forma parcial37; e as últimas – insatisfatórias 

– são aquelas respostas cujo conteúdo não atende às perguntas feitas. A avaliação 

                                                      
37 Veremos, através de exemplos, que muitas respostas foram consideradas parcialmente satisfatórias devido ao 
fato de alguns alunos não terem respondido a todas as perguntas contidas em uma única questão, o que ocorreu 
possivelmente em virtude de desatenção ou do não entendimento, dado o empenho da turma na realização da 
atividade, o que exclui explicações relacionadas à desmotivação para o ato de responder. 
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atender ou não atender ancora-se nas teorizações sobre leitura explicitadas no 

primeiro capítulo deste TCC, o que será retomado neste capítulo. 

Como já salientamos anteriormente, foram trabalhados nove textos, contudo, 

para somente sete deles foram elaboradas questões interpretativas (dois filmes, uma 

reportagem, uma propaganda, um texto de vulgarização científica, um folder e uma 

crônica); ao todo, foram formuladas 67 questões que abrangeram as seis categorias 

de análise amplamente descritas no terceiro capítulo deste TCC: inferências e leitura 

de implícitos; evocação de conhecimento de mundo; ativação/ampliação de 

esquemas cognitivos; atenção, observação, imaginação, criação; posicionamento 

crítico; apropriação de conhecimento. Iniciemos, então, o estudo da planilha. No 

total, contabilizamos respostas de quinze alunos, pois três foram transferidos para o 

EJA, um desistiu e dois apareciam muito raramente nas aulas.  

 

4.1 Descrição genérica do desempenho dos alunos no processo de formação 

da proficiência na compreensão leitora como um todo  

 

Antes de particularizarmos a planilha referentemente a mudanças observáveis 

nas respostas dos alunos em cada uma das habilidades focalizadas – o objetivo, em 

última instância, do ensino da leitura: mediar a compreensão leitora –, deixamos 

registrado, no quadro a seguir, o percentual de respostas satisfatórias, parcialmente 

satisfatórias e insatisfatórias em cada texto. Importa esclarecer que a ancoragem 

vigotskiana desta pesquisa nos leva a conceber o conteúdo das respostas dadas 

pelos alunos em um momento inicial – imediatamente após a proposição do texto – 

como correspondente a sua Zona de Desenvolvimento Real, ou seja, a construção 

cognitiva individual de cada um antes da interação com a professora e com o grupo. 

As respostas dadas neste primeiro momento foram recolhidas e classificadas por 

nós. 

Em uma etapa posterior, devolvemos aos alunos essas respostas – depois de 

as classificarmos, em nossa planilha, como resposta satisfatória, resposta 

parcialmente satisfatória e resposta insatisfatória. Os alunos não foram informados 

acerca dessa classificação. Nessa segunda etapa, os alunos foram colocados em 

grupos para discutirem com os colegas tais respostas dadas. Em seguida, refletimos 

sobre as questões com toda a classe; os alunos ressignificaram suas respostas e 
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recolhemos para nova avaliação. Esse novo momento concebemos como 

correspondente à Zona de Desenvolvimento Imediato, ou seja, a 

construção/representação cognitiva a que cada aluno chegou após o processo de 

discussão com colegas e conosco. 

O quadro a seguir quantifica o total de respostas satisfatórias, parcialmente 

satisfatórias e insatisfatórias em cada um dos textos trabalhados. Essa quantificação 

corresponde ao resultado da segunda etapa do processo, isto é, após a interação 

com colegas e professora. Nosso foco, neste capítulo de análise, são os resultados 

dessa segunda etapa, porque a pesquisa foi feita para analisar o impacto da 

interação com o outro – sobretudo a intermediação da professora – na construção 

da compreensão leitora dos textos trabalhados, dado que o problema de pesquisa 

relaciona-se a estratégias docentes para potencializar a proficiência em leitura de 

alunos na fase de escolarização em questão. Eis o quadro: 

 

Quadro número 1  -  Porcentagem das respostas satisfatórias , parcialmente  satisfatórias  e insatisfatórias  

em todo o processo 

 

Textos Filme 1 Reportagem Propaganda Filme 2 Vulgarização 

científica 

Folder Crônica 

Percentual das 

respostas 

satisfatórias 

 

41,02% 

 

18% 

 

26,66% 

 

28,88% 

 

42,85% 

 

49,05% 

 

20,83% 

Percentual das 

respostas 

parcialmente 

satisfatórias 

 

26,66% 

 

46,66% 

 

32% 

 

34,44% 

 

31,42% 

 

37,73% 

 

59,16% 

Percentual das 

respostas 

insatisfatórias 

 

32,3% 

 

35,33% 

 

41,33% 

 

36,66% 

 

25,71% 

 

13,2% 

 

20% 

 

Fonte: construção da própria autora 

  
Como podemos observar, o texto que apresenta o maior percentual de 

respostas satisfatórias é o folder (49,05%). A crônica contém o maior percentual 

(59,16%) de respostas parcialmente satisfatórias e, por fim, o maior percentual de 

respostas insatisfatórias encontra-se na propaganda (41,33%).38 

                                                      
38 Ainda que os textos apresentem números diferentes de questões, os percentuais incidem sobre os totais 
individuais de cada texto, o que não compromete a análise. O tratamento estatístico é complementar; logo, não 
vimos razão para parear o número de questões nos textos em nome da harmonização estatística. O número de 
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Inferimos que, tanto no filme Uma linda mulher, com o percentual expressivo 

de 41,02%, como, no folder, com o percentual também expressivo de 49,05% - 

(Anexo 16), o bom desempenho dos alunos deve-se principalmente ao contato 

preliminar que grande parte da turma teve com ambas as temáticas: os 

adolescentes informaram que já haviam assistido ao filme e, no caso do folder, 

houve contato do grupo com palestrante do grupo Alcoólicos Anônimos, que passou 

uma aula conversando com os alunos sobre o trabalho dessa irmandade. Somente 

após essa palestra os alunos fizeram a leitura do folder e responderam as questões. 

Vimos, nesse ponto, um efeito da interação ocorrida entre palestrante/discentes, o 

que corrobora a teoria vigotskiana ao apontar a intersubjetividade como fator 

significativo da aprendizagem. Como afirma Rego (2002 [1995], p. 71), “[...] o 

desenvolvimento pleno do ser humano depende do aprendizado que realiza num 

determinado grupo cultural, a partir da interação com outros indivíduos da sua 

espécie”. 

As respostas parcialmente satisfatórias foram mais expressivas na crônica 

(Anexo 18) - 59,16%. Vale apontar que durante as aulas em que esse texto foi lido, 

alguns alunos não entenderam a alegoria nele contida, não construindo, dessa 

forma, sentidos. Somente com nossa intermediação, alguns pontos pareceram ficar 

mais claros, porém muitos adolescentes não conseguiram responder as questões de 

forma satisfatória. Vejamos respostas de dois grupos de alunos já na segunda etapa 

do processo, ou seja, na ZDI. 

 

(1) Questão número 1: O humor, nesta crônica narrativa, está na associação entre dois 
tipos de comportamentos sociais. Quais são eles? Por que essa associação cria o 
efeito de humor pretendido pelo autor? 
 
Resposta do primeiro grupo de alunos: Alguns gêneros musicais e drogas. 
 
Resposta do segundo grupo de alunos: Músicas e drogas. Porque as letras das 
músicas não fazem “sentido” só servem para deixar as pessoas ignorantes. 
 
 

 Podemos observar que, na resposta do primeiro grupo, os alunos somente 

focalizaram a primeira pergunta que constituía a questão. Já na resposta do 

segundo grupo, foram respondidas as duas indagações, contudo a resposta está 

                                                                                                                                                                      
questões apresentados para cada qual dos textos obedece ao critério da relevância da abordagem para a 
compreensão leitora. 
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parcialmente correta, ou parcialmente satisfatória porque o conteúdo da resposta 

não atende à segunda pergunta da questão. 

Por fim, o percentual de respostas insatisfatórias foi mais incidente na 

propaganda (Anexo 7), com o total de 41,33%. Voltamos a explicar que, durante as 

aulas em que trabalhamos com os anúncios publicitários do Boticário, os alunos se 

mostraram bastante interessados, porém, no momento em que pedimos para eles 

responderem as questões de interpretação textual, houve dificuldade por parte de 

muitos que acabaram recorrendo a nós. Gostaríamos, também, de comentar sobre o 

número de respostas insatisfatórias na reportagem (Anexo 5), com o total de 

35,33%.  Podemos explicar tal número com base nas aulas em que foi trabalhado 

esse texto. A leitura da reportagem foi um tanto difícil (como já mencionamos no 

capítulo referente à metodologia), uma vez que se trata de um texto com 

embasamento científico, que aborda pesquisas realizadas no campo da ciência e 

que traz um vocabulário diferenciado daquele usado pelo alunado, o que tem 

implicações com conhecimento de mundo, uma das categorias a ser discutidas à 

frente. Vale explicar que, de acordo com as categorias postuladas por Van Dijk e 

Kintsch (2004 [1983]), para que haja compreensão de um texto, devem-se ativar as 

informações que o indivíduo já possui, seu conhecimento prévio ou de mundo. Caso 

contrário, pode não haver construção de significados.  

Precisamos, desse modo, intervir em tais aulas, com o intuito de auxiliar da 

melhor forma os alunos, uma vez que nos baseamos no pensamento 

sociointeracionista vigotskiano, o qual trata, como o próprio nome traduz, da 

importância concedida à interação entre os indivíduos, fundamental ao aprendizado. 

Mesmo assim o número de respostas insatisfatórias foi grande, fato já esperado por 

nós. Observemos algumas das respostas. Parece haver nelas, a exemplo do que se 

deu em respostas de outros tantos alunos, uma recuperação de informação pontual 

do texto. Possivelmente o comportamento dos alunos em tais respostas tenha sido o 

mapeamento de uma informação presente no texto, objetivando responder algo, 

dada a dificuldade de adequação da resposta às perguntas. 

 

(2) Questão número 2: Ao explicitar uma teoria científica para tratar da questão da 
paixão, a autora não aborda outras explicações existentes, porém pertencentes ao 
senso comum. Que explicações seriam essas? 
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Resposta: Os sinais são claros e surgem no cérebro como um vulcão. Subitamente 
nos apaixonamos por alguém e tem início uma série de reações que muitas vezes 
contrariam nossa condição de animais racionais. 
 
 

Isso parece comprovar que a leitura depende em grande escala do 

conhecimento prévio do indivíduo, como afirmam Van Dijk e Kintsch (2004 [1983]), 

ao expor a conjetura pressuposicional - para que haja compreensão é necessário 

que as informações externas relacionem-se com as informações internas, o 

conteúdo de que o sujeito já se apropriou cognitivamente.  

No caso da leitura da reportagem, as informações eram, na sua maioria, 

novas aos alunos. Poucos conseguiram relacionar dados externos a dados internos, 

como prevê tal conjetura, por isso, ao que parece, o índice alto de respostas 

insatisfatórias.  

Além disso, é notório que o índice de respostas insatisfatórias foi maior nos 

quatro primeiros textos, sendo menor apenas no texto de vulgarização científica 

(Anexo 14), no folder e na crônica, fato preocupante para nós. Isso, porém, sugere 

que houve desenvolvimento da leitura dos alunos no decorrer das aulas, o que 

corrobora nosso embasamento vigotskiano que trata da intersubjetividade no 

processo de aprendizagem, uma vez que parece mostrar como um trabalho contínuo 

de mediação professora/alunos e de interação alunos/alunos pode potencializar a 

proficiência leitora. Talvez, se dispuséssemos de mais tempo para trabalhar com os 

alunos, o índice de respostas insatisfatórias teria apresentado uma redução mais 

significativa.  

A partir da leitura do tema drogas, eles compreenderam com um pouco mais 

de facilidade determinadas informações, posicionaram-se criticamente durante as 

discussões dos temas, estabelecendo relações entre informações já estudadas e 

novos dados. Mais uma vez, podemos notar como o conhecimento prévio ancora a 

compreensão de novos dados e favorece esse processo, assim como afirmam Van 

Dijk e Kintsch (2004 [1983]). Além disso, sabemos que a interpretação está 

condicionada a normas e valores gerais, convenções e atitudes sobre as interações 

numa dada situação, como prevê o pressuposto situacional. Vinculados a tais 

normas em determinados contextos (pressuposto de funcionalidade), os indivíduos 

ativam seus conhecimentos de mundo na leitura de textos para poder compreendê-

los de forma satisfatória. Supomos que o índice menor de respostas insatisfatórias 
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esteja intimamente relacionado a tal conhecimento prévio dos alunos referentemente 

ao assunto drogas. 

  

O processamento de discurso não se constitui em mero evento cognitivo. É 
claro que isso é óbvio. Entretanto, partiremos primeiramente do 
pressuposto de que, aqui, as dimensões sociais do discurso interagem com 
as dimensões cognitivas. [...] O discurso e o processo de compreensão do 
discurso são processos funcionais dentro do contexto social. (VAN DIJK e 
KINTSCH, 2004 [1983], p. 17) 

 

Antes de iniciarmos a análise das eventuais mudanças nas respostas dos 

adolescentes, gostaríamos de deixar claro que a planilha apresenta vastos dados a 

serem explorados, contudo, neste TCC, focar-nos-emos em explicitar em quais 

textos e em quais categorias (habilidades) o percentual de mudanças foi expressivo. 

Outras abordagens poderão ser feitas em novos trabalhos. Além disso, ressaltamos 

aqui que focaremos o aumento dos índices de respostas satisfatórias e parcialmente 

satisfatórias, deixando de lado o aumento de respostas insatisfatórias ou a sua 

diminuição – essa diminuição, por representar aumento nas respostas parcialmente 

satisfatórias ou satisfatórias – já terá sido discutida; já o aumento de respostas 

insatisfatórias, por sua vez, não será objeto de discussão porque nosso foco é 

avaliar a ZDI, ou seja, o quanto a performance dos alunos foi potencializada com a 

interação com o outro. Para tanto, vale deixar claro que classificamos as não-

respostas como insatisfatórias (ocorreram, várias vezes, respostas em branco). 

Passemos, então, para a análise das possíveis mudanças nas respostas por meio 

de nossa intervenção.  

  

4.2 Análise descritiva da compreensão leitora dos t extos estudados: 

focalização nas mudanças no desempenho dos alunos n as diferentes 

habilidades a partir da interação com o outro  

  

Primeiramente, analisaremos os percentuais de mudanças nos textos lidos. 

No primeiro filme, houve mudanças em dez questões, o que corresponde ao índice 

76,92% de mudança. Transcrevemos, abaixo, uma questão em que o número inicial 

de respostas satisfatórias foi dois. Após nossa intervenção tal número subiu para 

oito. A resposta que está transcrita é a que corresponde ao que estamos nomeando 

de  ZDI e foi classificada como satisfatória. 
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(3) Questão número 8: Enquanto Edward é um empresário rico, que convive com 
pessoas pertencentes à elite social, Vivian trabalha como prostituta e vive em um 
padrão de desprivilegiamento39 econômico. Explicite as diferenças existentes no filme 
entre o submundo da prostituição e o mundo da riqueza. 
Resposta: Mundo da prostituição: Elas vendem seu corpo, quase nunca tem dinheiro 
e vivem se drogando. Mundo rico: Luxo, dinheiro, carros e casarões, festas...40 
 

Assim como já mencionamos anteriormente, acreditamos que a boa 

performance dos alunos nas respostas referentes ao filme Uma linda mulher, deve-

se, entre outros fatores, ao contato preliminar que alguns tiveram com o filme, uma 

vez que declararam já terem assistido a ele. Além disso, pudemos notar durante as 

aulas que a turma, em geral, gostou da história do filme, o que corrobora nossa 

compreensão inicial41 de que um maior envolvimento dos alunos tende a ter 

resultados positivos.  

Na reportagem, nove questões apresentaram mudança para categorização 

mais favorável, equivalendo a 90%. O maior número de mudanças se deu nas 

respostas parcialmente satisfatórias. Vejamos uma questão em que, na ZDR, houve 

dez respostas parcialmente satisfatórias e na ZDI este número foi para quinze 

(número total de alunos participantes da pesquisa) – o aumento decorreu da 

mudança de classificação de insatisfatória para parcialmente satisfatória. A resposta 

abaixo foi elaborada pelos alunos na segunda etapa do processo (na ZDI) e foi 

classificada como parcialmente satisfatória. 

 

(4) Questão número 8: Por que, na sociedade atual, há uma valoração evidente da 
ciência em contraponto à sabedoria do senso comum? Em sua opinião, o 
conhecimento popular não pode ser considerado como ciência? 

 
Resposta: Na minha opinião existe uma valoração evidente da ciência e o 
conhecimento popular. Sim, pode ser considerado ciência.42 
 
 Notemos que nessa resposta os alunos atenderam somente à segunda 

pergunta que constituía a questão, concernente as suas opiniões pessoais. Apesar 

                                                      
39 Possivelmente seja objeto de atenção do leitor o nível de maior complexidade de algumas questões ou o uso 
de expressões não comuns ao léxico de adolescentes como os participantes de pesquisa. Essas opções foram 
propositais, objetivando mediar um processo de apropriação conceitual via mediação, tal qual sugerem os 
postulados teóricos vigotskianos. Entendemos que se trataria de uma opção equivocada caso não houvesse o ir-
e-vir, estratégia-mor de toda a proposta de leitura explicitada neste estudo. 
40 Resposta apresentada antes de nossa intervenção, ou seja, na ZDR: Mundo da prostituição: elas vendem seu 
corpo por qualquer preço. Munda da riqueza: podem comprar o que quiser. 
41 Lembramos, aqui, que tal qual descrito no capítulo da metodologia, antes de selecionarmos os textos, 
procedemos a uma sondagem por escrito das preferências dos alunos (anexo 2).  
42 Resposta antes de nossa intervenção, ou seja, na ZDR: Porque eles querem saber a opinião deles e acreditão 
no que eles dizem. Não.  
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de a leitura desta reportagem ter sido, ao que parece, a leitura mais difícil, o 

empenho dos alunos em tentar compreender o texto e responder as questões foi 

explícito, o que explica, em grande medida, o percentual significativo de mudanças 

nas respostas parcialmente satisfatórias.  Supomos que a dificuldade ocorreu devido 

à falta de familiarização com as informações novas que estavam sendo veiculadas 

na reportagem. Com assunto desconhecido e vocabulário mais complexo, os alunos 

não puderam ativar seus conhecimentos prévios, dos quais tratam Van Dijk e 

Kintsch (2004 [1983]), essenciais para a construção de significados. 

Já no trabalho com a propaganda do Boticário (Anexo 7), observamos 

mudança correspondente ao percentual de 90%. Na questão número 6, houve 

aumento de quatro respostas para a classificação satisfatória. Observemos uma 

resposta que, na ZDI, foi considerada satisfatória. 

 

(5) Questão número 6: A mensagem que a propaganda quer transmitir aos leitores é a 
que traduz o poder da conquista, isto é, aquela pessoa que usar o produto do 
Boticário terá em mãos o poder de conquistar alguém. Enumere os itens constituintes 
do anúncio que traduzem essa mensagem. 
 

Resposta: 1: As mulheres que aparecem no anúncio. A beleza; 2: O slogan; 3: 
domínio; 4: causa inveja.43 
 

 Formulamos, para o trabalho com a propaganda, dez questões. Em apenas 

uma delas não houve mudança da ZDR para a ZDI. Cremos que o alto número de 

mudanças ocorreu principalmente porque os alunos, em geral, não encontraram 

dificuldades para a leitura do texto. No diálogo ocorrido entre nós e os discentes, 

apenas atentamos para certos dados que eles ainda não haviam percebido, mas 

que logo se tornaram claros, como as intenções do autor implícitas no slogan e nas 

mensagens escritas dos anúncios. Informações desse tipo foram estudadas por Van 

Dijk e Kintsch (2004 [1983]) que postularam, dentre os pressupostos contextuais, o 

pressuposto pragmático.  

Tal pressuposto se caracteriza pela construção dos possíveis atos de fala 

envolvidos no texto. Aqui, são abordadas as intenções envolvidas no discurso, uma 

vez que, na leitura, estamos lidando não só com objetos linguísticos como também 

com os resultados provenientes de algum tipo de ação social. (p. 17). Tendemos, 

também, a crer que uma possível falta de atenção na leitura, particularmente na 
                                                      
43 Resposta antes de nossa intervenção: Atravéz do texto e da mulher. 
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decodificação dos vocábulos, pode ter causado essa falta de percepção de alguns 

dados constituintes da propaganda. Dehaene (2007), assim como já mencionamos 

no capítulo teórico, afirma que a construção de sentidos na leitura de um texto 

escrito depende necessariamente da visualização do grafema e sua relação com o 

respectivo fonema. Se tal ligação não ocorre, não há significação. O cérebro precisa 

processar a informação escrita para, então e concomitantemente, ativar as conexões 

que permitirão a atribuição de sentidos a essas informações. 

Para o filme da Unidade 2 propusemos oito questões que apresentaram 

aumentos nas respostas; o percentual de aprimoramento na performance dos alunos 

equivale a 66,66%. A primeira questão de interpretação formulada para tal texto 

apresentou onze respostas satisfatórias na ZDR e quinze na ZDI. Segue uma 

resposta que, na ZDI, foi classificada como satisfatória.  

 

(6) Questão número 1: Após frequentar a discoteca Sound e conhecer o grupo de jovens 
com quem viria a fazer amizade, Christiane decidiu usar drogas. De que forma o 
convívio com essa turma e principalmente com Detlev influenciou na decisão de 
Christiane em relação ao uso de entorpecentes? 

 
Resposta: Ela achou que usando drogas ela iria ser mais descolada. Porque seus 
colegas e seu namorado usavam, e ela queria saber qual era a reação.44  
 

Inferimos que uma das causas de o menor percentual de mudança ter 

ocorrido no filme da Unidade 2 é, entre outros fatores, o repúdio que alguns alunos 

declararam ter sentido ao assistirem a algumas cenas, consideradas por eles fortes. 

Notamos como a falta de interação causada, neste caso, pelo referido repúdio pode 

interferir na performance dos alunos. Tanto Van Dijk e Kintsch (2004 [1983]) quanto 

Vigotski (2007 [1956]) postulam suas teorias sobre leitura e aprendizagem, 

respectivamente, tendo como base a interação. Na leitura, a interação se dá entre 

leitor, texto e autor; já na aprendizagem e em seu consequente desenvolvimento a 

interação ocorre entre os indivíduos. Sem tal interação – fator essencial ao processo 

de formação de sentidos na leitura -, como podemos notar, os alunos tiveram um 

desempenho desfavorável, se comparado ao de outros textos.  

O texto de vulgarização científica, por sua vez, apresenta o percentual de 

85,71% com o total de seis questões que obtiveram mudanças da ZDR para a ZDI. 

Na questão número 6, houve aumento de cinco para onze respostas satisfatórias. 
                                                      
44 Resposta antes de nossa intervenção: Porque eles usavam e eram legais, por isso ela quis usar também para 
ficar legal igual a eles.  
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Vejamos uma delas (resposta satisfatória, correspondente ao que nomeamos, aqui,  

ZDI). 

 

(7) Questão número 6: Em sua opinião, que relação pode ser estabelecida entre o uso 
de entorpecentes e a educação recebida por um indivíduo? A falta de educação 
dentro do ambiente familiar ou do escolar possibilita o vício? Seria esse o principal 
motivo para o uso de drogas? Como lidar com essa realidade hoje? 

 
Resposta: Se o indivíduo não tem uma boa base familiar, “se é largado no mundo” se 
não vem para a escola, vai ter bem mais chance de ser um viciado. Sim. Não, o 
indivíduo pode ter uma família rica, carinhosa e preocupada e assim mesmo por 
influência de amigos começar a se drogar. Os pais prestando um pouquinho mais de 
atenção nos filhos.45 
 

Somente em uma questão não ocorreu mudança e, na maioria das questões, 

houve números expressivos de respostas satisfatórias. Os alunos pareceram gostar 

da leitura do texto, uma vez que nele havia a descrição de certos tipos de drogas 

(algumas já conhecidas por alguns dos adolescentes), o que corrobora o já citado 

pressuposto de Van Dijk e Kintsch (2004 [1983]) que trata do conhecimento prévio: 

conjetura pressuposicional. Se o indivíduo já possui conhecimento sobre uma 

determinada informação, as informações externas relacionam-se com as 

informações internas e cognitivas a fim de haver compreensão. (p.15). 

 O folder, por sua vez, teve 100% de aproveitamento (em todas as questões 

ocorreram mudanças após a interação com o grupo e com a professora). Na 

questão número 7, houve aumento de oito respostas satisfatórias. A resposta 

transcrita abaixo foi elaborada na segunda etapa do processo e está no grupo das 

respostas satisfatórias. 

 

(8) Questão número 7: O texto afirma que a organização A.A. constitui uma irmandade. 
Relacione essa afirmação com: 

a) a preocupação dos redatores do folder em deixar clara o que a organização 
não faz; 

b) a preocupação em registrar vínculos internacionais da irmandade; 
c) a divulgação de publicações da área e a natureza de tais publicações. 

 
Resposta: a) Tem de deixar claro que eles não dão moradia, comida, atendimento 
médico.; b) Porque eles querem mostrar a credibilidade eles fazem um trabalho sério 
e que não é só aqui no Brasil que eles fazem esse trabalho.; c) Eles são auto-

                                                      
45 Resposta antes de nossa intervenção, na ZDR: Se a pessoa usa pode ter vários motivos um deles é a 
educação que ele recebe em casa, por exemplo se um adolescente não recebe orientações sobre o assunto ele 
vai ter curiosisdade e vai querer usar. 
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suficiente e eles precisam dessa publicação ou outras publicações para se 
sustentar.46 
 

Na maioria das questões respectivas ao folder houve maior número de 

respostas satisfatórias. Como já salientamos anteriormente, acreditamos que o 

contato preliminar da turma com o palestrante advindo do grupo Alcoólicos 

Anônimos facilitou a compreensão textual subsequente, o que corrobora os estudos 

vigotskianos acerca da intersubjetividade (como já apontamos na subseção  4.1), 

além da conjetura pressuposicional de Van Dijk e Kintsch (2004 [1983]) também 

explicitada acima.  

Por fim, as respostas referentes à crônica obtiveram 87,5% de mudanças, 

correspondendo a sete questões. Nesse texto houve maiores mudanças nas 

respostas parcialmente satisfatórias. Vejamos a questão número 6 em que, na ZDR, 

apareceram sete respostas parcialmente satisfatórias e, na ZDI, doze. A resposta 

seguinte é parcialmente satisfatória e apareceu na reescrita das respostas. 

 

(9) Questão número 6: Imagine uma visão contraposta à do autor, ou seja, alguém que 
proponha uma associação entre gêneros musicais e drogas, mas que entenda como 
músicas de má qualidade aqueles gêneros apontados pelo autor como tratamento 
para o vício. Qual seria o percurso do vício nesse caso, ou seja, quais seriam as 
drogas mais leves e as drogas mais pesadas?  
 
Resposta: Leves: Armonia do Samba; As melhores do Molejão, popozudas, Bonde 
dos tigrões, motinha, Tapinhas, Cara metade.; As pesadas: Blues, Mozart, Bach, 
Jazz, Chitãozinho e Xororó, MPB, regge, Zezé de Camargo e Luciano, Axé, Asa de 
águia e etc.47 
 

Evidentemente essas considerações remetem a discussões acerca de 

particularidades dos gêneros discursivos. Gêneros, no entanto, como já 

mencionamos em capítulos anteriores, não constitui foco prioritário deste TCC e 

pode significar uma interessante possibilidade de abordagem em artigos futuros 

derivados deste estudo; ou seja, um olhar sobre propriedades dos gêneros 

discursivos que estariam implicadas na performance em compreensão leitora desses 

alunos. Esse, seguramente, há de ser um desdobramento deste TCC. Por ora, 

                                                      
46 Resposta na ZDR: a) Recrutar membros ou fornecer a motivação inicial para que os alcoolicos se recuperem, 
manter registros ou históricos de casos dos membros, aceitar dinheiro pelos serviços ou contribuições de fontes 
não-A.A. etc.; b) A irmandade funciona através de mais de 97.000 grupos locais em mais de 150 países.; c) Eu 
acho que é porque se nós não gastarmos folha a natureza não será destruída. 
47 Resposta na primeira etapa do processo (ZDR): Mais leves: Chitãozinho e Xororó; mais pesada: Zezé de 
Camargo e Luciano; piores: É o Tchan, Companhia do Pagode, Asa de Águia.  
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porém, abordaremos particularidades dos textos aqui propostos implicadas na 

compreensão leitora ao longo da discussão das habilidades de leitura, questão 

central neste estudo. Eis o quadro com os percentuais acima descritos. 

 

Quadro número 2  – Mudanças apresentadas por textos: potencialização d a performance dos alunos na 

compreensão leitora dos textos após interação 

 

1º 2º 2º 3º 4º 5º 6º 

 

Folder 

 

Reportagem 

 

Propaganda 

 

Crônica 

 

Vulgarização 

científica 

 

Filme 1 

 

Filme 2 

100% 90% 90% 87,5% 85,71% 76,92% 66,66% 

 

Fonte: construção da própria autora 

 
A porcentagem apresentada no quadro anterior não especifica os números de 

mudanças por categoria de resposta (satisfatória, parcialmente satisfatória e 

insatisfatória). Fizemos a contagem englobando as três classificações, ou seja, 

contabilizamos todas as incidências de mudança para uma performance melhor: de 

insatisfatório para parcialmente satisfatório ou para satisfatório e de parcialmente 

satisfatório para satisfatório. Agora, passemos para o cômputo dos percentuais de 

mudança por habilidades. Fizemos dois quadros descritivos dos percentuais de 

mudanças ocorridas em cada uma das sete habilidades. 

 

Quadro número 3 –  Quadro de mudanças apresentadas por habilidades: po tencialização da performance 

dos alunos em cada habilidade 

 

1º 2º 3º 

 

Inferências e leitura de 

implícitos 

 

Conhecimento de mundo 

 

Posicionamento crítico 

90,9% 90% 83,33% 

 

4º 5º 6º 

 

Atenção/observação/imaginação 

e criação 

 

Esquemas cognitivos 

 

Apropriação de conhecimento 

81,25% 80% 75% 
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Fonte: construção da própria autora 

 
Faremos a análise das mudanças em cada habilidade separadamente. 

Iniciemos com a primeira categoria apresentada na planilha (conforme Anexo 22)48.  

 

4.2.1 Análise das mudanças ocorridas durante o processo no desempenho dos 

alunos na habilidade inferências e leitura de implícitos 

 

Conforme podemos observar na planilha sinóptica (Anexo 22), a categoria 

que maior número de mudanças apresentou da ZDR para a ZDI foi inferências e 

leitura de implícitos. Do total de onze questões, dez respostas apresentaram 

mudanças, fechando com o percentual de 90,9%. Reiteramos que a proficiência em 

leitura requer do leitor capacidade de realizar inferências a partir do texto, 

depreendendo dados implícitos, uma vez que o sentido do texto pode ser definido 

por essas informações, tal qual são entendidos os pressupostos interpretativo e on-

line do modelo cognitivista de Van Dijk e Kintsch (2004 [1983]), pressupostos esses 

que se referem à construção e ao processamento do significado. Os leitores não 

apenas representam dados visuais e verbais, mas também, ou, de preferência, dão 

uma interpretação do enunciado, construindo significados. (VAN DIJK E KINTSCH, 

2004 [1983], p. 14) 

Supomos que essa seja a habilidade que apresentou o maior número de 

mudanças devido ao fato de, nas aulas em que os textos foram discutidos, termos 

conversado muito sobre informações “ocultas” nos textos49, sobre a existência das 

chamadas “entrelinhas”, além de terem sidos feitos estudos de partes dos textos 

para que se pudesse chegar a conclusões satisfatórias. Durante o processo, 

pudemos notar que os alunos aos poucos foram construindo inferências com mais 

facilidade, e a leitura de implícitos foi se tornando familiar. Parece evidente que a 

nossa mediação foi eficaz no sentido de potencializar tal habilidade nos discentes, 

como afirma Vigotski (2007 [1956]). Segundo o autor,  

 

                                                      
48 Seguiremos a ordem de apresentação dos critérios descritos na planilha. 
49 Não queremos dizer, com isso, que em outras aulas não conversamos da mesma maneira para que se 
atendessem as outras habilidades; somente supomos que o diálogo focado na leitura de implícitos e nas 
inferências tenha sido de alguma forma mais fácil para o entendimento dos alunos, dado o número expressivo de 
mudanças nessa habilidade.  
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Os processos internos de desenvolvimento são capazes de operar somente 
quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em 
cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses 
processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento 
independente da criança. (p. 103) 
 
 

Vejamos alguns exemplos de respostas que apresentaram mudanças. Todas 

as três respostas transcritas a seguir foram formuladas na segunda etapa do 

processo (ZDI) e classificadas como satisfatórias.  

 

(10) Questão número 2 do filme da Unidade 1: Edward fala sobre o relacionamento com o 
seu pai e como isso marcou a sua vida. Ele conseguiu superar o trauma em relação 
ao pai? Como essa relação se reflete na postura no trabalho de Edward? 
 
Resposta: Sim ele conseguiu. Ele só vivia para o trabalho, ficou um homem frio e 
calculista.50 
 

(11) Questão número 3 do filme da Unidade 1: O objetivo da viagem de Edward a Beverlly 
Hills é efetuar a compra da empresa de Morse, contudo isso não ocorre. De que 
forma o convívio com Vivian influenciou na decisão de Edward em relação ao 
fechamento desse negócio? 
 
Resposta número 1: Porque a Vivian mostrou à ele que o trabalho não é tudo, e 
também que porcausa da relação do dono da empresa com os seus pais.51 
 
Resposta número 2: Ele não comprou porque foi uma decisão dele e a Vivian 
ensinou para ele que o dinheiro não era tudo e que a vida não é só trabalho.52 
 

Ambas as questões obtiveram respostas satisfatórias, entretanto a questão 

número 3 do filme Uma linda mulher foi a que apresentou o maior aumento de 

respostas satisfatórias na habilidade inferências e leitura de implícitos: sete alunos. 

Na ZDR, três alunos haviam respondido de forma satisfatória; na ZDI o número 

passou para dez.  

Na categoria respostas parcialmente satisfatórias, por sua vez, houve uma 

mudança mais significativa na primeira questão da reportagem A genética da paixão. 

Na ZDR o número de repostas foi dois; já na ZDI essa quantidade subiu para dez. 

Elencamos duas respostas parcialmente satisfatórias formuladas na ZDI.  

 
(12) Questão número 1 da reportagem: Há um fundamento científico que sustenta toda 

a argumentação da autora. 
a) Qual é? 
b) Que expressões, frases, palavras evidenciam esse eixo de sentido? 

                                                      
50 Resposta na ZDR: Não.  
51 Resposta na ZDR: Porque ele se apaixonou por ela e ele não queria deixar ela.  
52  Resposta na primeira etapa do processo: Porque ele se apaixonou por ela e ela por ele. 
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c) Com base nos argumentos usados pela autora, identifique o que permitiu a ela 
unir dois eixos de sentido tão distintos como “paixão” e “ciência”. 

Resposta número 1: a) A teoria da evolução; b) Os nossos genes são programados 
para selecionar parceiros com fins reprodutivos. Segundo a teoria da evolução, os 
parceiros ideais são aqueles capazes de contribuir para a geração da prole mais 
forte e mais saudável; c) Do ponto de vista da biologia evolutiva, a paixão e o amor 
não fazem muito sentido. Nossos genes são programados para selecionar parceiros 
com fins reprodutivos.53 
 
Resposta número 2: a) Teoria da evolução; b) Nossos genis são programados para 
selecionar parceiros com fins reprodutivos segundo a teoria da evolução, os 
parceiros ideais; c) Ela leu a revista Veja e viu uma reportagem falando sobre isso e 
achou interessante e então criou “A genética da paixão”.54 
 
 
Aqui, podemos notar que as respostas foram classificadas como parcialmente 

satisfatórias porque um dos três itens não atendeu à exigência da pergunta, ou seja, 

os alunos acertaram duas de três indagações. Em ambas as respostas, a alternativa 

“c” foi a que não atendeu ao conteúdo da pergunta. Na primeira resposta, porque os 

alunos não realizaram inferências, somente copiaram um trecho do texto e, na 

segunda resposta, porque o conteúdo da terceira resposta não atendeu à pergunta 

feita. 

Reiteramos que a dificuldade apresentada para responder algumas perguntas 

dessa reportagem deve-se ao não-conhecimento prévio das informações veiculadas 

em tal texto. Já ressaltamos, neste capítulo de análise, que a não existência do 

conhecimento prévio do leitor acerca das informações lidas dificulta o entendimento, 

conforme explicam Van Dijk e Kintsch (2004 [1983]).  

Mediar a apropriação desse conhecimento é parte da ação docente na 

formação do leitor, ou seja, facultar ao aluno a construção de conceitos científicos 

implicados nos textos que lê, tal qual propõe Vigotski. Ocorre, porém, que, em textos 

com uma densidade conceitual mais expressiva, em que o compartilhamento da 

informação entre o leitor e o autor é menos convergente, a ação docente demanda 

mais tempo e uma atividade recorrente. Erro nosso ao selecionar o texto? 

Possivelmente, ou, quem sabe planejamento contemplando um tempo aquém do 

necessário para tal. De todo modo, isso não invalida a questão que emerge deste 

                                                      
53 Resposta na ZDR: a) A teoria da evolução.; b) Nossos genes são programados para selecionar parceiros com 
fins reprodutivos. Segundo a teoria da evolução, os parceiros ideais são aqueles capazes de contrinuir para a 
geração da prole mais forte e mais saudável.; c) Porque nos dois casos a mesma região do cérebro é inundada 
pelo neurotransmissor dopamina, associado à sensação de prazer e de recompensa. 
54 Resposta na primeira etapa do processo: a) A teoria da evolução.; b) Na ciência, na genética.; c) Nos dois 
casos a mesma região do cérebro é inundada pelo neurotransmissor dopa associado a sensação de prazer e de 
recompensa.  
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estudo: o ir-e-vir entre os alunos e com o professor na construção dos sentidos do 

texto parece ser a diretriz estratégica que responde à questão de pesquisa deste 

TCC. 

 

4.2.2 Análise das mudanças ocorridas durante o processo no desempenho dos 

alunos na habilidade evocação de conhecimento de mundo 

 

Seguindo a ordem da disposição das habilidades na planilha (conforme Anexo 

22), analisaremos, neste momento, as mudanças ocorridas na categoria evocação 

de conhecimento de mundo, que ficou em segundo lugar, a qual conta com 90% de 

mudança. Cada qual das habilidades foi analisada na resposta a dez perguntas. 

Dessas, em nove houve mudança.  

Vale lembrar que, em nossa concepção, para que o leitor de um texto consiga 

construir sentido, é preciso que seu conhecimento prévio acerca das informações 

lidas seja ativado, levando em consideração, para tanto, o contexto em que se 

insere o texto. Caso tal ativação não ocorra, o texto pode tornar-se ilegível. Esse 

processo de formação de sentidos alude aos pressupostos de funcionalidade e 

situacional (descritos no capítulo teórico) que se caracterizam pela relação que há 

entre informações dadas e contexto. “Para se compreender [um enunciado] é 

necessário ligar sua função pragmática aos delimitadores interacionais gerais, que 

são determinados ou que determinam a situação social.” (VAN DIJK E KINTSCH, 

2004 [1983], p. 18) 

Assim como já apontamos na subseção referente à análise genérica do 

desempenho dos discentes, o índice alto de respostas satisfatórias no filme Uma 

linda mulher e no folder deve-se, sobretudo, ao conhecimento prévio ou 

conhecimento de mundo do alunado que ajudou de forma significativa na 

compreensão leitora do texto, tal qual trata a conjetura pressuposicional de Van Dijk 

e Kintsch (2004 [1983]). 

 

As pessoas que compreendem acontecimentos reais ou eventos discursivos 
são capazes de construir uma representação mental, principalmente uma 
representação mental significativa, somente se tiverem um conhecimento 
mais geral a respeito de tais acontecimentos. (VAN DIJK E KINTSCH, 2004 
[1983], p. 15) 
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Ao observar a planilha, notamos que a questão número 4 do filme da Unidade 

1 apresentou aumento expressivo de respostas satisfatórias na habilidade evocação 

de conhecimento de mundo – de onze, na ZDR, subiu para quinze, na ZDI. Vejamos 

uma delas (satisfatória, na ZDI). 

 

(13) Questão número 4 do filme Uma linda mulher: Ao aceitar a proposta de trabalho de 
Edward – ser sua funcionária durante seis dias - Vivian teve de passar por uma 
mudança significativa de comportamento. Exemplifique algumas dessas mudanças e 
explique o motivo dessa transformação. 
 
Resposta número 1: Ela passou por mudanças de comportamento. Ex: suas roupas, 
seu jeito de falar etc... O motivo foi que ela passo por essas mudanças, para viver na 
alta sociedade de Edward, por uma semana.55 
 
 
A segunda questão elaborada para a reportagem da Unidade 1 teve aumento 

de oito respostas parcialmente satisfatórias. Seguem duas respostas formuladas na 

ZDI, classificadas como parcialmente satisfatórias.  

 

(14) Questão número 2 da reportagem A genética da paixão: Ao explicitar uma teoria 
científica para tratar da questão da paixão, a autora não aborda outras explicações 
existentes, porém pertencentes ao senso comum. Que explicações seriam essas?  
 
Resposta número 1: Ela não aborda por exemplo a da religião de Deus criou o 
homem e a mulher para eles se apaixonarem e procriar O homem olha para a mulher 
o coração bate mais forte e ele se apaixonam e outras.56 
 
Resposta número 2: Religiosa sentimental.57 
 
 
Tais respostas foram classificadas como parcialmente satisfatórias em virtude 

de outras explicações para a paixão que pertencem ao senso comum e que foram 

discutidas em sala de aula, mas que não foram citadas nas respostas. Como 

podemos notar, os alunos colocaram apenas uma explicação – a religiosa. Na ZDR 

o número de respostas parcialmente satisfatórias foi dois, já na ZDI essa quantidade 

subiu para dez.  

A terceira questão da propaganda do Boticário também apresentou aumento 

significativo de respostas parcialmente satisfatórias. No momento anterior à 

mediação, o número de respostas foi três, após nossa intervenção houve aumento 

                                                      
55 Resposta na ZDR: Porque ela comprou vestidos caros, teve que aprender a comer e se comportar melhor.  
56  Resposta na ZDR: Que ambos [palavra ilegível] o sofrem síndromes de abstinência.  
57 Resposta na ZDR: Algumas pessoas se apaixonam uma pela outra pelo físico ou seja característica física e 
outras não, elas sentem algo estranho uma coisa sem explicação. É o que eu acho. 
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para dez. Seguem duas respostas classificadas como parcialmente satisfatórias na 

ZDI.  

(15)  Questão número 3 da propaganda: O slogan do anúncio é o seguinte: “Você pode 
ser o que quiser”. Ao escolher esse slogan, a empresa acredita na sua capacidade de 
obter a atenção dos leitores. Por que a aposta num slogan como esse? Por que as 
pessoas se sentiriam atraídas a comprar um produto a partir desse enunciado (sem 
mencionar todo o conjunto da propaganda)? 

 
Resposta número 1: Elas podem ser e ter o que desejam.58 
 
Resposta número 2: O slogan faz alusão, traduz no caso desse anúncio, o poder da 
beleza porque elas são mulheres bonitas.59 

 

 

Inferimos que o aumento expressivo de uma melhor performance na 

habilidade de leitura em questão se deu nas respostas transcritas acima em virtude, 

evidentemente, do conhecimento prévio que foi ativado nos alunos ao se tratar de 

assuntos como diferenças entre classes sociais (filme Uma linda mulher), razões 

pelas quais as pessoas se apaixonam (reportagem A genética da paixão) e busca 

pelo padrão de beleza ideal (propaganda do Boticário) – temas já conhecidos pelos 

adolescentes. Notamos que, através da nossa mediação e da interação entre os 

discentes, a ativação de seus conhecimentos de mundo ocorreu de modo a 

qualificar seu desempenho, o que corrobora, mais uma vez, a concepção 

vigotskiana segundo a qual a interação é fator primordial da aprendizagem e do 

desenvolvimento.  

Melhor performance em habilidades de leitura, a partir do estabelecimento de 

relações intersubjetivas sobre o conteúdo lido, como temos registrado aqui, implica 

desenvolvimento cognitivo, uma vez que exercita capacidades como atenção 

seletiva, associação entre informações, evocação de memória, refinamento da 

percepção, entre outros processos. 

 

4.2.3 Análise das mudanças ocorridas durante o processo no desempenho dos 

alunos na habilidade ativação/ampliação de esquemas cognitivos 

 

                                                      
58 Resposta na ZDR: A relação é que as personagens da propaganda e as personagens dos clássicos tem um 
final feliz.  
59 Resposta na ZDR: A relação é que a personagem é do jeito que ela quer ser ela é desse jeito se quiser por 
isso essa realção “você pode ser o que quiser.” 
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A habilidade ativação/ampliação de esquemas cognitivos alcançou o 

percentual de 80% de mudanças (penúltima posição na escala de porcentagens de 

mudanças por habilidades). No total, foram elaboradas dez questões sendo que, em 

oito delas, os alunos tiveram desempenho melhor após a mediação 

professora/alunos e alunos/alunos.  

Explicitamos, mais uma vez, que os esquemas referem-se ao jogo de 

interrelações existente entre os conceitos, as estruturas abstratas que o sujeito 

internaliza a partir da experiência e que lhe permitem entender o mundo. Um 

indivíduo só conhece um determinado conceito de acordo com seus esquemas, isto 

é, nenhum conceito é conhecido de forma isolada, mas sempre dentro de esquemas 

cognitivos (LEFFA, 1996). 

Os esquemas cognitivos evocam modelos que os indivíduos têm 

armazenados e configurados em sua memória. São estruturas que são ativadas 

quando os sujeitos estão diante de situações semelhantes. No geral, não ocorreram 

mudanças quantitativas muito expressivas nas respostas de interpretação dos 

discentes se comparadas com algumas que já apresentamos neste capítulo (como 

uma questão da reportagem da Unidade 1 que, da ZDR para a ZDI, houve aumento 

de oito respostas parcialmente satisfatórias).  

Uma explicação possível para isso é que a consolidação de novos esquemas 

cognitivos ou a implementação daqueles já existentes exige experimentação 

recorrente. Assim como afirma Vigotski (2007 [1956]), para que haja 

desenvolvimento é necessário haver aprendizado, uma vez que este é quem move 

aquele, e, se o processo de aprendizagem demanda tempo,  não observaremos de 

imediato, em sala de aula, mudanças expressivas. “O aprendizado adequadamente 

organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários 

processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de 

acontecer”. (p. 103) 

Nas respostas satisfatórias a maior diferença alcançada correspondeu a três. 

Veremos a questão número 6 do filme Uma linda mulher em que ocorreu tal 

diferençiação – na ZDR não houve respostas satisfatórias; para a ZDI ocorreu 

aumento de três respostas. A que segue foi classificada como satisfatória e consta 

na ZDI.  

 



86 
 

(16) Questão: É notório o estranhamento causado por Vivian às pessoas presentes no 
hotel de luxo e nas lojas de roupas da cidade que ela visita. Quais as razões desse 
estranhamento? 
 

Resposta: No hotel porque as pessoas da alta sociedade não estão acostumado a 
ver esse tipo de pessoa naquele lugar. Nas lojas de roupas as vendedoras achavam 
que aquele lugar não era próprio para pessoas mal vestidas.60  
 

 

Na terceira questão da reportagem A genética da paixão, na terceira questão 

do texto de vulgarização científica e na terceira questão do folder houve aumento de 

três respostas parcialmente satisfatórias. Observemos um exemplo de resposta 

parcialmente satisfatória, na ZDI, no texto de vulgarização científica. 

 
(17) Questão: A estrutura do texto obedece a um rigor formal. O conteúdo, em cada tipo 

de droga, pode ser claramente dividido em duas partes. Quais? Associe essa divisão 
ao gênero textual em questão. 

 
Resposta: Como a droga atua no corpo e quais efeitos elas causam. Porque é um 
texto informativo e não formal, não tem em questão opiniões de pessoas dizendo o 
que acham.61 

 
 
Apesar de a visibilização quantitativa não ter sido tão expressiva quanto em 

outras habilidades, das dez questões formuladas, em somente duas não houve 

nenhuma mudança, dado este importante para a presente pesquisa (nosso foco não 

é a quantidade, em si mesma, de respostas em que houve mudança, mas se essa 

quantificação sinaliza para aprimoramento da compreensão leitora após a interação 

com o outro). 

Uma das questões em que não ocorreu mudança foi a elaborada para o trato 

da crônica. Como já explicamos, acreditamos que para alguns alunos a 

compreensão do texto foi difícil devido ao fato de eles não terem entendido a 

alegoria nele contida, ou seja, as informações novas não ativaram seus esquemas 

cognitivos o que tornou a construção de significado difícil, e o número de respostas 

satisfatórias nulo. 

Cada pessoa conhece de acordo com seus esquemas cognitivos. [...] 
Grande parte dos esquemas cognitivos é intersubjetiva, quer dizer, eles são 
compartilhados por grande número de sujeitos que os manejam de um 
modo semelhante. Tudo o que aparece num texto está inserido em 

                                                      
60 Resposta na primeira etapa do processo: Porque ela estava mau vestida e as vendedoras das lojas achavam 
que aquele lugar não era para ela, por ela ser uma prostituta.  
61 Resposta na ZDR: Tem drogas feitas com ervas, tem drogas sintéticas.  
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esquemas cognitivos que são dados como conhecidos. (ALLIENDE E 
CONDEMARÍN, 2005, p. 114) 

 
 

Mesmo considerando a necessidade de uma interação mais efetiva e 

recorrente para a implementação dos esquemas cognitivos dos alunos, importa 

considerarmos que promover as relações intersubjetivas, em classe, acerca do 

conteúdo dos textos lidos, evocando tais esquemas e permitindo que os alunos 

conheçam outros esquemas, parece ser estratégia fundamental para a formação do 

leitor. Compreendemos que o ir-e-vir, na discussão da compreensão leitora, tal qual 

o que se tem proposto para a produção textual, é uma das estratégias mais 

fecundas para a formação do leitor. 

 

4.2.4 Análise das mudanças ocorridas durante o processo no desempenho dos 

alunos na habilidade atenção, observação, imaginação e criação 

 

Além das habilidades até então descritas, trabalhamos, durante o processo de 

pesquisa, com a categoria denominada atenção/observação/imaginação e criação 

que ficou na quarta posição, com 81,25%. Foram formuladas dezesseis questões 

para esta habilidade; delas, treze obtiveram mudanças. Na questão 4 do folder 

houve aumento de sete respostas satisfatórias. Vejamos uma resposta satisfatória 

na ZDI.  

 

(18) Questão: Há, na sociedade, opiniões divergentes com relação ao que seja 
alcoolismo. Cite-as e exponha a qual delas o A.A. está “filiado”. Justifique sua 
resposta com passagens do texto. 
 
Resposta: As pessoas acham que é uma droga, uma doença, um vício. E os 
membros do A.A. acham que o alcoolismo é uma doença progressiva – espiritual e 
emocional (ou mental) tanto quanto física. Os alcoólicos que conhecemos parecem 
ter perdido o poder para controlar suas doses de bebidas alcoólicas.62 
 
 
Inferimos que o percentual baixo de mudanças ocorreu em vista da já 

mencionada exigência de experimentação recorrente. A habilidade em questão não 

depende somente de intersubjetividade (professora/alunos) e de exercitação, assim 

como ocorre com inferências e leitura de implícitos. Aqui, lidamos com uma 

                                                      
62 Resposta na ZDR: Não o A.A. trabalha pra si e os outros trabalham para eles mesmos então eu acho que eles 
não estão filiados.  
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habilidade que requer demanda de tempo e exercício individual (intrasubjetividade). 

Acreditamos que em pouco tempo de trabalho não é possível observar mudanças 

expressivas na performance dos discentes nesta categoria porque ela implica 

comportamentos que precisam ser exercitados a partir da motivação do aluno para 

observar, criar, imaginar. 

Claro que houve respostas satisfatórias e, em sala de aula, pudemos notar 

que muitos alunos não mostraram dificuldades nesta habilidade. Vejamos, por 

exemplo, uma resposta satisfatória, na ZDI, da questão número  7 da propaganda.  

 

(19) Questão: Que outros contos clássicos poderiam ter sido usados pela empresa para 
essa finalidade? Imagine as atualizações que seriam possíveis nos contos que você 
mencionar.  
 

Resposta:  A Bela Adormecida: Uma verdadeira mulher não espera cem anos para 
ser acordada com um beijo, mas tem beijos a hora que quiser.; A bela e a Fera: A 
bela cansou de enrolação e resolveu colocar todas as feras ao seu comando.63  
 
 
Como podemos observar, os alunos foram muito criativos nessa resposta, 

atendendo de forma satisfatória à atividade em questão. Entendemos que essa 

habilidade é de fundamental importância para a leitura, pois o leitor não é um sujeito 

passivo, recebedor de informações, ele é co-autor do texto uma vez que interage 

com ele e com seu autor. Além de ser atencioso e observador em sua leitura, ele 

precisa criar, agir (inter-agir). Tal categoria de análise encontra-se ancorada nas 

testagens de leitura do PISA, como já afirmamos na subseção 3.4. 

 

4.2.5 Análise das mudanças ocorridas durante o processo no desempenho dos 

alunos na habilidade posicionamento crítico 

 

Com relação à categoria posicionamento crítico, justificamo-la, na seção 3.4 

do presente trabalho, pela testagem do PISA, através do terceiro item reflexão e 

avaliação, uma vez que expõe a exigência da capacidade de o leitor avaliar 

criticamente ou hipotetizar a partir de um conhecimento especializado. 

Tal habilidade é de suma importância para nós, pois acreditamos que o leitor 

não deve ser um sujeito sem criticidade, recebedor passivo de informações. Ele 

                                                      
63 Resposta na ZDR: Rapunzel, Cinderela.  
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deve se posicionar e argumentar, concordar ou não com o que lê. Claro que tal 

comportamento caminha paralelamente com outras habilidades já mencionadas, 

como inferências e leitura de implícitos. O leitor deve, primeiramente, compreender 

aquilo que lê para, assim, poder defender seu ponto de vista. Vejamos, então, o 

percentual de mudanças em posicionamento crítico: 83,33%. Do total de doze 

questões, dez obtiveram aumentos da ZDR para a ZDI.  

A questão número 6 do texto de vulgarização científica obteve, na primeira 

etapa do processo, cinco respostas satisfatórias; na segunda etapa tal número subiu 

para onze. Segue a transcrição de uma resposta satisfatória na ZDI.  

 

(20) Questão: Em sua opinião, que relação pode ser estabelecida entre o uso de 
entorpecentes e a educação recebida por um indivíduo? A falta de educação dentro 
do ambiente familiar ou do escolar possibilita o vício? Seria esse o principal motivo 
para o uso de drogas? Como lidar com essa realidade hoje? 

 
Resposta: Se o indivíduo não tem uma boa base familiar, se é largado no mundo, se 
não vem para a escola, vai ter bem mais chance de ser viciado.; Sim.; Não, o 
indivíduo pode ter uma família rica, carinhosa e preocupada e assim mesmo por 
influência de amigos começar a se drogar.; Os pais prestando um pouquinho mais de 
atenção nos filhos.64 
 
 
Na questão número 8 da reportagem A genética da paixão, dez alunos 

responderam de forma parcialmente satisfatória na ZDR. Na ZDI houve aumento de 

cinco respostas, passando, então, para quinze (número total de alunos 

participantes). Observemos uma resposta (na ZDI) qualificada como parcialmente 

satisfatória.  

 

(21) Questão: Por que, na sociedade atual, há uma valoração evidente da ciência em 
contraponto à sabedoria do senso comum? Em sua opinião, o conhecimento popular 
não pode ser considerado como ciência? 

 
Resposta: É porque ele acreditam no que eles dizem e querem saber a opinião deles 
para entender melhor o assunto. Sim.65 
 
 
Na nossa concepção, criticar supõe ter parâmetros e, para tal, é preciso haver 

apropriação de conhecimento e consolidação de conhecimento de mundo. Tal 

apropriação de conhecimento, pensando nas relações entre aprendizagem e 

                                                      
64 Resposta na primeira etapa do processo: Diferente.; Sim.; Não.; Os pais prestando um pouquinho mais de 
atenção nos filhos.  
65 Não houve resposta na ZDR.  
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desenvolvimento vigotskianas, demanda tempo e experimentação. Inferimos, desse 

modo, que o percentual relativamente baixo de mudanças deve-se a tal processo 

contínuo de apropriação e consolidação de conhecimentos para posterior criticidade. 

Esta habilidade, para apresentar melhores índices de mudança, necessitaria, 

certamente, de um tempo maior de trabalho ao longo do processo de escolarização. 

 

4.2.6 Análise das mudanças ocorridas durante o processo no desempenho dos 

alunos na habilidade apropriação de conhecimento 

 

Conforme já explicamos, leitura e apropriação de conhecimento baseiam-se 

na nossa concepção de leitura como construção de sentidos. O percentual de 

mudanças nesta categoria está na sexta posição, com 75%. De oito perguntas 

elaboradas, seis obtiveram mudanças da primeira para a segunda etapa do 

processo. Na sétima questão do folder, assim como já apontamos na descrição das 

mudanças genéricas, houve aumento de oito respostas satisfatórias. Na ZDR 

nenhum aluno respondeu satisfatoriamente, na ZDI oito alunos alcançaram 

respostas satisfatórias. Vejamos a seguir uma resposta que, na ZDI, foi classificada 

como satisfatória.  

 

(22) Questão: O texto afirma que a organização A.A. constitui uma irmandade. Relacione 
essa afirmação com: 

a) a preocupação dos redatores do folder em deixar clara o que a organização 
não  faz; 

b) a preocupação em registrar vínculos internacionais da irmandade; 
c) a divulgação de publicações da área e a natureza de tais publicações.  

 
Resposta: a) Porque tem que deixar claro que o A.A. não faz, porque a pessoa vai lá 
e pensa que vai ter casa, comida e roupa lavada.; b) Porque tem que mostrar a 
seriedade e a qualidade dessa irmandade.; c) Porque eles se sustentam e não fazem 
parte de nem um partido político ou de hospital etc. Eles são homens e mulheres que 
se ajudam.66 
 
 
Esse aumento significativo de respostas satisfatórias no folder já foi explicado 

anteriormente – sua causa é, ao que parece, o contato preliminar do grupo com o 

palestrante do grupo Alcoólicos Anônimos, o que alude ao pressuposto cognitivo 

denominado conjetura pressuposicional de Van Dijk e  Kintsch (2004 [1983]).  

                                                      
66 Não houve resposta na ZDR.  
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Na questão número 12 do filme da Unidade 2 não houve mudanças. A 

pergunta era a seguinte: Há mudanças significativas nesse sistema do século XX ao 

século XXI? Tal questão se referia aos sistemas econômicos e sociais. Nós 

pudemos notar, durante as aulas, que o conceito de sistema econômico e social não 

estava claro para a turma. Tivemos de buscar um texto auxiliar para explicar a eles o 

que é um sistema econômico e quais as características do sistema capitalista 

(conforme Anexo 13). Eis novamente a importância do ir-e-vir no processo de 

mediação da compreensão leitora, à luz da base vigoskiana: é preciso interagir com 

o aluno sobre o texto para conhecer os limites de seu conhecimento e incidir sobre 

tais limites por meio de estratégias de ação planejadas.  

Perguntas que se referiam ao assunto sistemas econômicos tornavam-se 

difíceis para a turma. Isso explica o número baixo de respostas satisfatórias e a não-

mudança, uma vez que o desenvolvimento dos alunos depende significativamente 

de seu aprendizado. Sendo esta habilidade uma das que necessitaria de um tempo 

maior para ser trabalhada, os alunos não se apropriaram e não consolidaram 

conhecimentos necessários para responderem adequadamente as questões 

formuladas. É certo que há relações entre essa habilidade e a habilidade 

ativação/enriquecimento de esquemas cognitivos.  

Assim como aponta Vigotski, o desenvolvimento só ocorre plenamente se o 

aprendizado for consubstanciado com o nível de desenvolvimento do indivíduo, isto 

é, ele deve satisfazer e ativar funções existentes que se encontram em maturação. 

(2007 [1956]). Neste caso, o aprendizado não ocorreu plenamente, dentro do 

período que compreende este estudo.  

Como se pode observar, nosso foco está nas habilidades de leitura e na 

proposição estratégica de uma interação que contemple um processo intersubjetivo 

de idas-e-vindas das respostas dos alunos e da leitura do professor, de modo a 

detectar fragilidades e inconsistências e incidir sobre elas; o foco, pois, não está nos 

textos em si. Acreditamos que promovendo tais habilidades, consideradas por nós 

indispensáveis para a formação de leitores proficientes, o leitor terá condições de ler 

diversos tipos de textos. E tal promoção implica ação intersubjetiva rigorosamente 

planejada. Feitas as devidas análises das mudanças ocorridas durante o processo 

de pesquisa, passemos, então, às conclusões na seção Considerações finais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso teve como tema a leitura, cuja 

abordagem, de caráter cognitivista sociointeracionista67, visou ao estudo da 

formação da proficiência leitora em alunos do oitavo ano do ensino fundamental de 

uma escola pública. Nosso problema de pesquisa foi o seguinte: Que estratégias 

metodológicas contribuem para potencializar a profi ciência em leitura de 

alunos de oitavo ano do ensino fundamental? O que f azer para promover o 

desenvolvimento do ato de ler nesses educandos dura nte as aulas de Língua 

Portuguesa, modificando as suas concepções sobre le itura e, quem sabe, 

sobre as próprias aulas? Essa problematização tem como aporte o seguinte objeto 

de pesquisa: estratégias didático-metodológicas para formação do  leitor em 

contextos de desprivilegiameno socioeconômico.  

Para responder a tal questionamento, planejamos aulas de leitura de textos 

diversos (diferentes gêneros), que tratavam de temas considerados pelos próprios 

alunos como interessantes (namoro e drogas), e formulamos questões de 

interpretação textual baseadas em habilidades indispensáveis para o aprimoramento 

da proficiência leitora, observando tal processo à luz de teorizações cognitivistas 

sobre o ato de ler e de teoria sociointeracionista de aprendizagem. Ao longo do 

processo analisamos as respostas dos alunos classificando-as em satisfatórias, 

parcialmente satisfatórias e insatisfatórias, de modo que pudéssemos planejar nossa 

ação a fim de incidir sobre fragilidades e inconsistências e avaliar em que medida 

nossa mediação auxiliava no aprimoramento da performance dos adolescentes em 

se tratando da formação da proficiência em leitura. Ao final do processo, 

empreendemos a uma síntese do percurso realizado. Nosso embasamento teórico, 

para este processo de aprendizagem e desenvolvimento, encontra-se nos estudos 

de Visgotski (2007 [1956]), o qual trata da influência determinante da 

intersubjetividade sobre a intrasubjetividade.  

Vale ressaltar que, na nossa concepção, leitura é um processo de 

decodificação que tem como objetivo a construção de sentidos em contextos 

                                                      
67 Assumimos, aqui, a concepção de Vigotski como um pensador cognitivista, dado comungar com as duas teses 
da heurística do modelo cognitivista: inteligência como representação simbólica e inteligência ativa. 
(FRANÇOSO; ALBANO, 2004) 
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socialmente significativos, o que se dá por meio da interação entre leitor, autor e 

texto. Para tanto, valemo-nos das teorias de Dehaene (2007) e Van Dijk e Kintsch 

(2004 [1983]). 

Como pudemos observar em todo o capítulo 4, referentemente à análise dos 

dados, a mudança nas respostas da primeira etapa do processo, em que os alunos 

responderam individualmente as questões (ZDR), para a segunda etapa do 

processo, em que as respostas individuais foram comparadas e discutidas em 

grupos para que, então, fossem reescritas (ZDI), foi significativa. Poucas foram as 

questões em que não ocorreu aumento de respostas parcialmente satisfatórias ou 

satisfatórias. Como podemos observar na planilha (anexo 22), das 67 questões 

formuladas para o trato dos dois temas, em apenas onze não houve mudança, o que 

corresponde a 83,58% de mudança no total do processo de pesquisa.  

Podemos inferir, dessa forma, que um trabalho com leitura bem organizado, 

com aulas planejadas, em que são feitas sondagens das preferências dos alunos, 

processo em que as atividades são propostas por vieses temáticos e em que se 

trabalhe com uma diversidade de gêneros e com questões categorizadas e 

amparadas teoricamente, e, o mais importante, por meio de um trabalho de 

mediação em que haja um ir-e-vir à semelhança do que se tem proposto para a 

produção textual, e dentro de um espaço em que os alunos têm voz para se 

posicionarem e colaborarem com a turma, tende a aprimorar a proficiência leitora 

dos alunos, e talvez criar o hábito da leitura dentro e fora do ambiente escolar. 

Queremos mostrar, com isso, que o papel do professor é de suma importância 

nesse processo de formação de leitores; podemos dizer que é determinante.  

Deixemos claro que não estamos excluindo todos os entraves instituicionais e 

relativos à comunidade que existem. A escola em que esta pesquisa foi realizada 

não possuía, por exemplo, cotas para xerografia para que pudéssemos copiar os 

textos para os alunos de forma gratuita; o aparelho televisivo ficou durante um 

tempo razoável sem funcionar, dificultando a apresentação do filme Eu, Christiane 

F., 13 anos, drogada e prostituída, o que exigiu que nós levássemos à escola a 

nossa própria televisão; os computadores do laboratório de informática não tinham 

acesso à internet (somente o computador da secretaria possuía tal acesso), dessa 

forma, não pudemos passar vídeos veiculados em sites planejados para o trato da 

propaganda e do soneto, ambos da Unidade 1. Além disso, encontramos, no início 
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da pesquisa, dentro da sala de aula do oitavo ano, rejeição por parte de um aluno 

aos textos escolhidos e às questões formuladas. De acordo com ele, não havia 

sentido para tal trabalho ser realizado em vista da falta de educação e de 

inteligência dele, já que ele morava em uma comunidade carente, próxima a uma 

favela. Esse adolescente já havia interiorizado a ideia de que uma pessoa que se 

encontra num contexto de desprivilegiamento socioeconômico não tem condições de 

estudar e aprimorar seus conhecimentos. O mesmo aluno, no final do processo de 

pesquisa, ao responder o questionário final, declarou não ter gostado das aulas de 

leitura e interpretação textual, diferentemente do restante da turma que disse ter 

gostado das aulas, principalmente do filme da Unidade 2 (o que foi uma surpresa 

para nós), por se tratar de uma história fundamentada em fatos reais que tem 

relações com a realidade em que os alunos se encontram. A maioria declarou que o 

texto que menos gostou de ler foi a reportagem A genética da paixão, pela aparente 

dificuldade de entendimento.  

Além disso, a turma em geral disse ter gostado das aulas, mas opinou 

declarando que gostaria que houvesse mais tempo para fazer mais leituras, 

principalmente a dos livros literários. Uma das alunas escreveu o seguinte: “As aulas 

foram boas porque teve bastante interação nossa com a professora, pudemos ouvir 

e dar nossas opiniões”. Essa declaração reitera nossa crença de que a interação e a 

ausculta aos alunos, entre outros fatores, tende a criar um espaço propício para a 

aprendizagem e o desenvolvimento, tal qual propõe Vigotski. 

Enfim, importa registrar como o trabalho com leitura deve ser valorizado e 

motivado nas escolas públicas brasileiras. Muitos alunos, principalmente os de 

periferia, ao que parece, não têm mais, ou nunca chegaram a ter o hábito de ler. Se 

as aulas não são bem planejadas, voltadas aos interesses do alunado, a rejeição é 

explícita. Para muitos estudantes, leitura não possui valor; ela é, ao que parece, 

apenas passatempo, ficando como última opção para se preencher o tempo. E aí 

surge a questão: como formar cidadãos críticos (já que esta é uma das finalidades 

do ensino nas instituições de ensino) se a leitura não faz parte da rotina de grande 

parte dos discentes? Quer dizer que criticidade é independente de leitura? A 

resposta pode ser encontrada no incentivo que deve ser criado com relação à leitura 

dentro das salas de aula, não apenas nas aulas de Língua Portuguesa, mas nas 
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outras áreas de conhecimento, criando, dessa forma, a interdisciplinaridade. O 

aprofundamento desta questão pode ocorrer em trabalhos futuros.   
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Anexo 1 

 
Carta de esclarecimento sobre a pesquisa e termo de  consentimento 

livre e esclarecido 
 
  

Senhores pais: 
 
Eu, Sabatha Catoia Dias, professora desta escola e aluna da Universidade Federal de Santa 

Catarina, portadora do CIC 054.693.029-89, RG 3.945.347-2, telefone de contato (48) 99653107 e 
endereço de e-mail sabathacd@hotmail.com, desenvolverei uma pesquisa com o título “O processo 
de construção de sentidos na textualidade: leitura e aprendizagem.”, cujo objetivo é propor atividades 
que contribuam para aprimorar as capacidades de leitura dos alunos do oitavo ano desta escola. 
Como professora de Língua Portuguesa da turma, conheço as dificuldades dos alunos e gostaria de 
desenvolver um projeto de pesquisa com eles, visando à qualificação de suas habilidades de leitura. 

Para que isso seja possível, deverei, durante os próximos três meses, realizar atividades de 
leitura de textos diversos e descrever o desempenho dos alunos nessas mesmas atividades, bem 
como registrar suas preferências de leitura e suas opiniões sobre o ato de ler. Para que seu filho 
participe dessa atividade de pesquisa, é necessário que os senhores o autorizem. 

Informo que os senhores têm a garantia de acesso ao estudo que realizarei, em quaisquer de 
suas etapas, tanto quanto têm direito a esclarecimentos sobre o processo. Se houver alguma 
consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, os senhores poderão entrar em contato com o 
Departamento de Língua e Literatura Vernáculas do Centro de Comunicação e Expressão da 
Universidade Federal de Santa Catarina – telefone (48) 3721 9293 – Ramal 230 – e contatar com a 
Profa. Dra. Mary Elizabeth Cerutti-Rizzatti, que orienta esta pesquisa. 

Os senhores têm liberdade de, a qualquer momento, retirar o consentimento para a 
participação de seu filho, sem que haja qualquer prejuízo. Garanto-lhes, também, que as informações 
obtidas serão analisadas em conjunto com outros alunos, não sendo divulgada a identificação de 
nenhum dos participantes. 

Os senhores têm o direito de serem mantidos(as) informados(as) sobre os resultados parciais 
da pesquisa e, caso solicitem, fornecerei, ao final, um boletim de desempenho de seu filho nas 
atividades de leitura realizadas. Não existirão despesas, compensações pessoais ou financeiras para 
o participante em qualquer fase do estudo.  A participação do aluno é isenta de riscos, tendo em vista 
que tomará parte de atividades escolares de aprimoramento de suas habilidades de leitura. 

Eu me comprometo a utilizar os dados coletados somente para pesquisa, e os resultados 
serão veiculados por meio de artigos científicos em revistas especializadas e/ou em encontros 
científicos e congressos, sem nunca tornar possível a identificação dos participantes da pesquisa. 
Anexo, está o consentimento livre e esclarecido para ser assinado caso não tenham restado dúvidas. 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Acredito ter sido adequada e suficientemente esclarecido(a) sobre o estudo “O processo de 
construção de sentidos na textualidade: leitura e aprendizagem.”,  por meio das informações que 
recebi. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 
realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos quando solicitados. Ficou claro, 
também, que a participação de meu filho é isenta de despesas e riscos, tendo em vista que apenas 
realizará atividades escolares cujo objetivo é aprimorar suas habilidades de leitura. Sei que tenho 
garantia do acesso aos resultados e que posso esclarecer minhas dúvidas durante o 
desenvolvimento da pesquisa a qualquer tempo. 

Concordo, voluntariamente, que meu filho participe desse estudo, podendo retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o desenvolvimento da pesquisa, sem nenhum 
tipo de prejuízo. 

Assim, estou assinando este documento que foi redigido e assinado em duas vias, 
permanecendo uma comigo, como responsável pelo aluno participante da pesquisa, e outra com a 
professora-pesquisadora. 
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Data_______/______/______ 

 
 

_________________________________________________  
Assinatura do entrevistado 
 
Nome: ______________________________________________________________________ 
 
Endereço: ___________________________________________________________________ 
 
RG. ________________________________________________________________________ 
 
Fone: (  ) ____________________________________________________________________ 
 
Código para sua identificação: __________________________ 
 
Senha para reconhecimento: ______________ (máx. 8 dígitos) 
 
 
 
_________________________________________________  
Assinatura da pesquisadora 
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Anexo 2 

 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 
 
 

Este questionário tem como finalidade a obtenção de informações a respeito de seus gostos 
referentes à prática de leitura. 

Por favor, responda de acordo com o que é solicitado. 
 
 

1) Quais temas lhe interessam mais nas leituras? Numere os itens a seguir na ordem de sua 
preferência. 
 

( ) namoro ( ) deveres e direitos dos adolescentes 
( ) drogas                      ( ) política 
( ) gravidez                    ( ) educação 
( ) violência                     ( ) estética 
( ) casamento                   ( ) tatuagem e piercing 
( ) esportes ( ) adolescentes x adultos 
( ) música ( ) preservação do meio ambiente 

  
OUTROS: _____________________________________________________ 
 
 
 
 

2) Quais gêneros textuais você costuma ler? Numere os itens a seguir na ordem de sua 
preferência. 
 

( ) histórias em quadrinhos ( ) e-mails 
( ) piadas ( ) romances (textos narrativos) 
( ) contos ( ) poemas 
( ) crônicas ( ) cartas 
( ) notícias ( ) letras de músicas 
( ) reportagens ( ) horóscopo 
( ) propagandas ( ) hipertextos do Orkut ou/e de  blogs 

 
OUTROS: _____________________________________________________ 
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Anexo 3 

 

 
QUESTIONÁRIO 

 
 
 

Este questionário tem como finalidade a obtenção de informações a respeito de sua opinião e 
de seus hábitos referentemente à aula de língua portuguesa e à prática de leitura. 

Por favor, responda de acordo com o que é solicitado. 
 

1) Você gosta de ler?  ( ) Sim  ( ) Não 
 
2) Por que você gosta de ler? E se você não gosta, por quê? 
______________________________________________________________________________ 
 
3) De que você mais gosta e de que menos gosta das aulas de Língua Portuguesa? Por quê? 
______________________________________________________________________________ 

 
4) Como você costuma se sair nas atividades que exigem ler textos e responder perguntas de 

interpretação? E o que você acha dessas atividades? 
______________________________________________________________________________ 

 
5) O que você acha das aulas de leitura na escola? 
______________________________________________________________________________ 
 
6) Quantos livros você lê por mês?  
 
( ) Nenhum  ( ) Um  ( ) Dois  ( ) Três  ( ) Mais de três 
 
7) Seus pais costumam ler livros?  
 
( ) Sim -  com freqüência  ( ) Sim – esporadicamente  ( ) Não 

 
8) Há livros na sua casa? 
 
 ( ) Sim  ( ) Não  
 
 Quantos, em média? __________ 

 
9) Você ou seus pais possuem o hábito de comprar livros?  

     
( ) Sim -  com freqüência  ( ) Sim – esporadicamente  ( ) Não 
 
10) Você costuma pegar livros emprestados de colegas ou parentes?    
 
( ) Sim -  com freqüência  ( ) Sim – esporadicamente  ( ) Não 

 
11) Você costuma pegar livros emprestados da biblioteca da sua escola?  
 
( ) Sim -  com freqüência  ( ) Sim – esporadicamente  ( ) Não 

 
12) Você conhece e/ou freqüenta bibliotecas?  
 
( ) Sim ( ) Não 
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Anexo 4 
 

 
 

 
PLANILHA DE CONTROLE DO PLANEJAMENTO DAS AULAS À LUZ DOS OBJETIVOS GERAIS E 

ESPECÍFICOS DA PESQUISA 
 
Aula n. 1 Datas das aulas – 24, 26 e 30 de junho e 01 de julho de 2008. 
Unidade 1 Tema: Namoro 
 
1. Gênero 

 
Filme: Uma linda mulher  
Título Original: Pretty Woman 
Gênero: Romance 
Tempo de Duração: 119 minutos 
Ano de Lançamento (EUA): 1990 
Estúdio: Touchstone Pictures 
Distribuição: Buena Vista Pictures 
Direção: Garry Marshall 

 
2. Objetivo  
2.1 Geral 
 
 
2.2 Específicos 

 
 
Potencializar a proficiência em leitura (entendida, aqui, em sentido lato) dos alunos do 
oitavo ano. 
 
Exercitar habilidades relacionadas à evocação dos pressupostos cognitivos e 
contextuais/interacionais propostos por Van Dijk e Kintsch (2004). 
 

 
3. Questões 
 

 
Pressupostos cognitivos e interacionais 
 

a) Realização de inferências e leitura de implícito s;  
1. Explicite as razões pelas quais Vivian (personagem de Julia Roberts) chamou a 
atenção de Edward (personagem de Richard Gere) e vice-versa. 
 
2. Edward fala sobre o relacionamento com o seu pai e como isso marcou a sua 
vida. Ele conseguiu superar o trauma em relação ao pai?  Como essa relação se 
reflete na postura no trabalho de Edward? 
 
3. O objetivo da viagem de Edward a Beverlly Hills é efetuar a compra da empresa 
de Morse, contudo, isso não ocorre. De que forma o convívio com Vivian 
influenciou na decisão de Edward em relação ao fechamento desse negócio? 
 
b) Evocação de conhecimento de mundo;  
1. Ao aceitar a proposta de trabalho de Edward – ser sua funcionária durante seis 
dias - Vivian teve de passar por uma mudança significativa de comportamento. 
Exemplifique algumas dessas mudanças e explique o motivo dessa 
transformação. 
 
2. Por que Vivian não foi bem aceita pelo advogado de Edward? É possível notar 
diferenças de tratamento entre Edward e seu advogado com relação a Vivian? 
 
c) Esquemas cognitivos;  
1.  É notório o estranhamento causado por Vivian às pessoas presentes no hotel 
de luxo e nas lojas de roupas da cidade que ela visita. Quais as razões desse 
estranhamento?  
 
2. O gerente do hotel em que Edward está hospedado, ao conversar pela primeira 
vez com Vivian, diz que certamente ele não a verá mais naquele estabelecimento. 
O que ele quis dizer com isso? E por que ele a ajudou ao invés de expulsá-la do 
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hotel? 
 

d) Capacidade de atenção, observação, imaginação e criação;   
Atenção e observação:  
1. Enquanto Edward é um empresário rico, que convive com pessoas 
pertencentes à elite social, Vivian trabalha como prostituta e vive em um padrão 
de desprivilegiamento econômico. Explicite as diferenças existentes no filme entre 
o submundo da prostituição e o mundo da riqueza.  
 
Imaginação e criação: 
2. Em dois momentos no filme, Hollywood é denominada como a terra dos 
sonhos.  Vivian diz que quando era criança tinha o sonho de ser salva por um 
cavaleiro que a amasse. Ela conseguiu realizar o seu sonho morando em 
Hollywood?  
 
3. A história de Edward e Vivian é análoga a um conto de fadas. Que conto é 
esse? Quais as suas semelhanças? E o que difere ambos? 
 
e) Posicionamento crítico;  
1. Apesar de o filme retratar a história de uma prostituta, as cenas de sexo não 
são explícitas, mas sim sugeridas. Quais as razões de não se expor os 
personagens a cenas claras de sexo? 
 
2. Em muitas produções – filmes, novelas, mini-séries – a mídia explora e 
barateira a sexualidade humana, como se cenas de sexo fossem mais 
importantes do que a própria história dos personagens. Qual a razão dessa 
exposição ampla das relações sexuais? 

 
f) Leitura (aqui, em sentido lato ) e apropriação de conhecimento;  
1. O trabalho de Edward e a sua relação interpessoal caracterizam um sistema 
econômico e social capitalista. De que forma esse sistema é retratado no filme? 
Exemplifique com cenas de que você consegue recordar.   
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Anexo 5 

Especial 

A genética da paixão  
A ciência começa a desvendar um dos mistérios do comportamento humano: a escolha do parceiro 
amoroso.  

 
Roberta de Abreu Lima  

Os sinais são claros e surgem no cérebro como um vulcão. Subitamente nos apaixonamos 
por alguém, e tem início uma série de reações que muitas vezes contrariam nossa condição de 
animais racionais. Ao estudarem os mecanismos do cérebro, os pesquisadores comparam a euforia 
provocada pelo fascínio por alguém àquela experimentada pelos viciados em drogas. Nos dois casos, 
a mesma região do cérebro é inundada pelo neurotransmissor dopamina, associado à sensação de 
prazer e de recompensa. Assim como o drogado, o ser apaixonado é capaz de contrariar o bom 
senso em busca de seu objeto do desejo. Ambos têm pensamentos obsessivos e sofrem síndromes 
de abstinência. O que os cientistas, para não dizer todos nós, querem saber é por quê. O desafio é 
descobrir o que existe por trás da paixão. Por que nos apaixonamos por determinadas pessoas e não 
por outras? Quais os mecanismos que deflagram a atração por alguém? Do ponto de vista da biologia 
evolutiva, a paixão e o amor não fazem muito sentido. Nossos genes são programados para 
selecionar parceiros com fins reprodutivos. Segundo a teoria da evolução, os parceiros ideais são 
aqueles capazes de contribuir para a geração da prole mais forte e mais saudável. Do ponto de vista 
científico, é duro entender o que o romance tem a ver com isso. Mas, de alguma maneira, a mãe 
natureza dotou os seres humanos da capacidade de se apaixonar como forma de escolher o parceiro. 
As leis naturais que regem essa escolha só agora começam a ser desvendadas pela ciência. "Hoje se 
acredita que o desejo é a chave para entender como funcionam as estratégias reprodutivas herdadas 
de nossos ancestrais", disse a VEJA o psicólogo evolucionista David Buss, da Universidade do 
Texas, autor de diversos estudos sobre os relacionamentos amorosos. 

Pergunte-se a qualquer colegial que critérios ele usou para escolher a namorada e a beleza 
virá em primeiro lugar. É natural que seja assim. No mundo infinitesimal de nossos genes, que 
determinam em grande parte o modo como nos comportamos, a beleza se traduz em saúde. Ela é a 
manifestação exterior da capacidade de um homem ou de uma mulher cumprirem sua função de 
perpetuar a espécie. Esses sinais externos da saúde genética são bem conhecidos. Mulheres 
preferem homens altos e fortes, capazes de conseguir alimento para a prole e manter os leões longe 
da caverna. Homens escolhem mulheres de quadris largos e seios bem torneados, o que lhes 
garantirá herdeiros possantes como eles. Assim que os homens e as mulheres se tornam maduros 
sexualmente, começam a procurar por sinais de boa compleição genética e de fertilidade, e também 
aprendem a exibir esses atributos. Mas a beleza, por si só, está longe de explicar como elegemos 
nossos parceiros, seja para nos acompanhar por toda a vida, seja para um namoro, seja para uma 

Nabor Goulart 

 

 
ELE YIN, ELA YANG 
 
O gaúcho Alexandre Perin,  de 28 anos, é o oposto da namorada, 
Mariane Batista, de 33 anos. Alexandre pode ser classificado entre os 
tipos genéticos como "diretor". Analista de sistemas, sempre foi 
habilidoso com números. 
Mariana encarna o tipo genético da "negociadora". Formada em 
geografia, trabalha como funcionária pública, é comunicativa e adora 
lidar com pessoas. Ele é focado, pragmático, racional. Ela é emotiva e 
intuitiva. "Os amigos nos chamam de Yin e Yang, pois é exatamente na 
diferença que nos complementamos", conta Alexandre. 
Os dois pretendem se casar no ano que vem. 
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noite de sexo. Uma série de pesquisas recentes indica que a atração romântica e sexual é 
despertada não apenas pela beleza, mas também por mecanismos mais complexos. São processos 
que envolvem os cinco sentidos, o sistema hormonal e, principalmente, a predisposição genética 
peculiar de cada ser humano. É evidente que elementos como o charme pessoal e a inteligência 
contam muito na escolha de um parceiro. Essas qualidades, porém, só se revelam mais tarde. Elas 
só são descobertas e avaliadas depois que um casal passa pelo estágio crucial da descoberta da 
atração mútua. 

 
Quanto mais se estudam os genes, mais se atribuem a eles um papel decisivo na escolha de 

nossos parceiros amorosos. A antropóloga e pesquisadora americana Helen Fisher, da Universidade 
Rutgers, de Nova Jersey, considerada uma das maiores autoridades em comportamento amoroso, 
avaliza essa teoria e está prestes a lançar um livro sobre ela. Helen relaciona as características de 
comportamento à predominância de determinados tipos de hormônios e neurotransmissores no 
organismo. A produção dessas substâncias é controlada pelo sistema endócrino, que funciona de 
acordo com o perfil genético de cada ser humano. Ela sustenta que há, basicamente, quatro tipos de 
personalidade. Indivíduos com predominância de dopamina seriam os exploradores; de serotonina, 
os construtores; de estrógeno, os negociadores; e de testosterona, os diretores. "Todos nós somos 
uma combinação dos quatro tipos, mas um deles se expressa com mais destaque em nossa 
personalidade", disse Helen a VEJA. Para chegar a esses quatro perfis humanos, a psicóloga 
submeteu um questionário baseado em sua teoria a assinantes da agência americana de namoro 
pela internet Chemistry.com. Após avaliar 20.000 respostas, ela concluiu que os negociadores, com 
altos níveis de estrógeno, se sentem mais atraídos pelos diretores, ricos em testosterona. Já os 
exploradores e construtores sentem mais desejo por pessoas do seu próprio grupo (veja qual o seu 
tipo ideal no teste preparado por Helen para VEJA). 

Prosaico como possa parecer, o cheiro – não o dos perfumes, mas aquele que o corpo exala 
naturalmente – também serve como um filtro na escolha do parceiro ideal. Entre os muitos genes que 
influenciam o funcionamento do sistema imunológico está o chamado complexo de 
histocompatibilidade (MHC, na sigla em inglês). Esse grupo de genes, presente em todas as espécies 
de mamífero, codifica as proteínas que agem no sistema imunológico. Quando essas proteínas são 
secretadas via suor, deixam um odor característico. No caso de o MHC dos pais ser muito parecido, 

 
 
 
PARCERIA INABALÁVEL 
 
A paranaense Flávia Betini, 32 anos, e o paulistano Álvaro 
Pereira, 53, representam o típico perfil genético de 
"construtores". Pessoas com essa característica costumam ser 
companheiros leais, são sociáveis e constroem relações 
estáveis. Parceiros no amor e no trabalho, Flávia e Álvaro são 
proprietários de uma clínica de estética em São Paulo. Ele é 
cirurgião vascular. Ela, dermatologista. Conheceram-se num 
congresso de medicina, há quatro anos, e logo começaram a 
namorar. A distância – ela morava em Curitiba e ele em São 
Paulo – foi facilmente administrada pelo casal. 

Paulo Vitale 
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há risco de a gravidez ser interrompida. Pesquisas com ratos provaram que, ao cheirarem a urina uns 
dos outros, eles evitam copular com os que têm MHC semelhante. Um estudo da Universidade de 
Lausanne, na Suíça, mostrou que o mesmo ocorre com humanos. Os autores do trabalho pediram a 
um grupo de mulheres que cheirasse camisetas usadas por homens durante duas noites, sem a 
influência de desodorantes ou perfumes, e apontasse qual odor mais lhe agradava. As mulheres 
preferiram o cheiro de homens com o conjunto de genes ligado ao sistema imunológico diferente do 
seu. O MHC está presente também na saliva. Em conseqüência disso, os beijos trocados entre 
homens e mulheres, sem que eles saibam, podem atuar como um teste para verificar se o MHC de 
cada um é adequado a um relacionamento que inclua a constituição de uma prole. "É como se a 
evolução direcionasse as espécies a formar casais capazes de gerar descendentes 
imunologicamente mais aptos", explica a geneticista Maria da Graça Bicalho, coordenadora do 
Laboratório de Imunogenética da Universidade Federal do Paraná. Aos poucos, o estudo dos genes 
mostra como nos movemos para eleger o parceiro ideal. 
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Anexo 6 

 

PLANILHA DE CONTROLE DO PLANEJAMENTO DAS AULAS À LUZ DOS OBJETIVOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS DA PESQUISA 

 
Aula n. 2 Datas das aulas – 01, 03, 07, 08, 15 e 17 de julho de 2008. 
Unidade 1 Tema: Namoro 
 
1. Gênero 

 
Reportagem: A Genética da Paixão  
Revista: Veja 
Data: 21 de maio de 2008 
Páginas: 86 – 89 
Autora: Roberta de Abreu Lima 
 

 
2. Objetivo  
2.1 Geral 
 
 
2.2 Específicos 

 
 
Potencializar a proficiência em leitura dos alunos do oitavo ano. 
 
Exercitar habilidades relacionadas à evocação dos pressupostos cognitivos e 
contextuais/interacionais propostos por Van Dijk e Kintsch (2004). 
 

 
3. Questões 
 

 
Pressupostos cognitivos e interacionais 
 

a) Realização de inferências e leitura de implícito s;  
1. Há um fundamento científico que sustenta toda a argumentação da autora.  
a) Qual é?  
b) Que expressões, frases, palavras evidenciam esse eixo de sentido?   
c) Com base nos argumentos usados pela autora, identifique o que permitiu a ela 
unir dois eixos de sentido tão distintos como paixão e  ciência. 

 
b) Evocação de conhecimento de mundo;  
1. Ao explicitar uma teoria científica para tratar da questão da paixão, a autora não 
aborda outras explicações existentes, porém, pertencentes ao senso comum. Que 
explicações seriam essas?  
 
c) Esquemas cognitivos;  
1. Ao longo da reportagem são apresentadas opiniões de três profissionais - David 
Buss, Helen Fisher e Maria da Graça Bicalho. Com que objetivo a autora as 
apresenta? Em que posição social esses profissionais se encontram? Que valor é 
atribuído a eles? 

 
d) Capacidade de atenção, observação, imaginação e criação;  

Atenção e observação:  
1. Roberta de Abreu Lima, autora da reportagem, afirma que, ao se apaixonar, o 
ser humano apresenta reações adversas a de animais racionais. Em que 
argumentos sustenta essa afirmação?  
 
2. Na reportagem “A genética da paixão” a autora faz uma comparação entre o ser 
apaixonado e um indivíduo drogado. Enumere os comportamentos comuns entre 
ambas as situações referidas pela autora. 
 
1. De acordo com o estudioso David Buss, a beleza é o principal critério de 
escolha de um parceiro amoroso. De acordo com a teoria da evolução, por que as 
pessoas dão tanta importância ao aspecto físico? 
 
Imaginação e criação: 
Como o texto em questão é informativo e não ficcional, seria uma artificialidade 
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focalizá-lo sob outra premissa. Por isso, não foi formulada questão neste critério. 
 
e) Posicionamento crítico;  
1. Ao expor um estudo que está se desenvolvendo na área acadêmica, o qual 
tem por objetivo tentar encontrar a razão das escolhas dos parceiros amorosos, a 
autora atribui um valor específico à ciência. Atualmente, pode-se afirmar que os 
estudos científicos estão dando conta de todos os fenômenos da realidade?  
 
2. Por que, na sociedade atual, há uma valoração evidente da ciência em 
contraponto à sabedoria do senso comum? Em sua opinião, o conhecimento 
popular não pode ser considerado como ciência? 
 
3. A heterossexualidade não é discutida no texto, ou seja, não é cogitado o tipo 
de relação amorosa entre pessoas do mesmo sexo, sendo que o 
homossexualismo está cada vez mais explícito no contexto global. Por que não é 
feita alusão a esse tipo de relacionamento? De que forma o heterossexualismo é 
retratado na reportagem? Exemplifique com passagens do texto.  

 
f) Leitura (aqui, em sentido lato ) e apropriação de conhecimento;  

1. O texto refere, de modo reincidente, à teoria da evolução das espécies e à 
genética. A partir dos argumentos usados pela autora, o que é possível conhecer 
acerca dessas teorizações? 
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Anexo 7 

 

Propaganda do Boticário  
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Anexo 8 

 

PLANILHA DE CONTROLE DO PLANEJAMENTO DAS AULAS À LUZ DOS OBJETIVOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS DA PESQUISA 

 
Aula n. 3 Datas das aulas – 22, 24 de julho e 04, 05 de agosto de 2008. 
Unidade 1 Tema: Namoro 
 
1. Gênero 

 
Propaganda: O Boticário  
 

 
2. Objetivo  
2.1 Geral 
 
 
2.2 Específicos 

 
 
Potencializar a proficiência em leitura dos alunos do oitavo ano. 
 
Exercitar habilidades relacionadas à evocação dos pressupostos cognitivos e 
contextuais/interacionais propostos por Van Dijk e Kintsch (2004). 
 

 
1. Questões 
 

 
  Pressupostos cognitivos e interacionais 
 

a) Realização de inferências e leitura de implícito s;  
1. Ambos os anúncios se constroem estabelecendo o que chamamos de  
intertexto com contos clássicos. Preencha o quadro a seguir considerando 
cada um dos anúncios. 

 
Propaganda  Intertexto estabelecido 

Itens convergentes Itens atualizados  
 
Anúncio 1 

 
 

 
 

 
Anúncio 2 

  
. 
 

 
Agora responda: Que relações há entre a atualização feita nos contos e o 
gênero do texto, ou seja, uma propaganda do Boticário? Por que o anunciante 
se valeu dessas estratégias?  

 
b) Evocação de conhecimento de mundo;  
1. O slogan do anúncio é o seguinte: “Você pode ser o que quiser”. Ao 
escolher esse slogan, a empresa acredita na sua capacidade de obter a 
atenção dos leitores. Por que a aposta num slogan como esse? Por que as 
pessoas se sentiriam atraídas a comprar um produto a partir desse enunciado 
(sem mencionar todo o conjunto da propaganda)? 

 
c) Esquemas cognitivos;  
1. Branca de Neve e Chapeuzinho Vermelho são contos clássicos. Como 
esses contos clássicos se estruturam?  

 
2. Vimos, no filme Uma linda mulher, a evocação a outros dois contos 
clássicos:  Cinderela e  Rapunzel. Por que esses contos clássicos 
permanecem no ideário popular universal ao longo de tanto tempo? O que 
neles causa encantamento a ponto de motivas reescrituras como o filme e as 
propagandas do Boticário?  

 
d) Capacidade de atenção, observação, imaginação e criação;   
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Atenção e observação:  
1. A mensagem que a propaganda quer transmitir aos leitores é a que traduz o 
poder da conquista, isto é, aquela pessoa que usar o produto do Boticário terá 
em suas mãos o poder de conquistar alguém. Enumere os itens constituintes 
do anúncio que traduzem essa mensagem. 

 
Imaginação e criação: 
2. Que outros contos clássicos poderiam ter sido usados pela empresa para 
essa finalidade? Imagine as atualizações que seriam possíveis nos contos que 
você mencionar.  

 
e) Posicionamento crítico;  

1. Pode-se observar que as modelos do anúncio são mulheres bonitas, 
consideradas pela sociedade como pertencentes ao padrão de beleza ideal. 
Assim como neste anúncio, em tantos outros trabalhos, como novelas, filmes 
e desfiles, há uma valoração explícita desse padrão de beleza. Em sua 
opinião, por que é dada tanta importância à beleza? Pessoas que se 
encontram fora desse padrão não têm capacidade para executar esses 
trabalhos? E que conseqüências essa exclusão pode causar? 

 
2. Na sua opinião, que tipo de mulheres seriam mais suscetíveis a esses 
anúncios do Boticário? Por quê? 

 
f) Leitura (aqui, em sentido lato ) e apropriação de conhecimento;  
1. Pensemos sobre: 
a) Por que Chapeuzinho Vermelho usa um capote da cor vermelha?  
b) Por que Branca de Neve é encantada com uma maçã?  
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Anexo 9 

 

 

Soneto de fidelidade 
 
De tudo, ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 
Que mesmo em face do maior encanto 
Dele se encante mais meu pensamento. 
 
Quero vivê-lo em cada vã momento 
E em seu louvor hei de espalhar meu canto 
E rir meu riso e derramar meu pranto 
Ao seu pesar ou seu contentamento. 
 
E assim, quando mais tarde me procure 
Quem sabe a morte, angústia de quem vive 
Quem sabe a solidão, fim de quem ama 
 
Eu possa me dizer do amor (que tive): 
Que não seja imortal posto que é chama 
Mas que seja infinito enquanto dure. 
 
Vinicius de Moraes 
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Anexo 10 

 

Técnica de criação de soneto 

 

 

 
 
 

 
1. Escolha uma palavra bonita: a) amor  

 
2. Escolha três palavras que rimem com ela: c) cor  

e) sabor  g) calor 
 

3. Escolha uma palavra que tenha relação com a primeira, mas que não rime com ela: b) 
felicidade  

 
4. Escolha três palavras que rimem com a palavra 3: d) lealdade  f) amizade  h)verdade  

 
5. Escolha uma palavra que tenha relação com a palavra 3, mas que não rime com elas: i) 

carinho  
 

6. Escolha duas palavras que rimem com a palavra 5: l) vinho  n) ninho  
 

7. Escolha uma palavra que tenha relação com a palavra 5, mas que não rime com ela: j) 
alegria   

 
8. Escolha duas palavras que rimem com a palavra 5: m) dia   o) guia  

 
 

Agora, monte as rimas, colocando as palavras conforme as letras, nos final das linhas a seguir. 
Depois, preencha as linhas, formando os versos e o soneto como um todo. Dê um título ao poema. 
 
_____________________________________________amor  (a) 
_________________________________________felicidade (b) 
______________________________________________cor (c) 
__________________________________________lealdade (d) 
 
____________________________________________sabor (e) 
__________________________________________amizade (f) 
____________________________________________ calor (g) 
__________________________________________verdade (h) 
 
___________________________________________carinho (i) 
___________________________________________alegria (j) 
___________________________________________ vinho  (l) 
 
_____________________________________________dia  (m) 
___________________________________________ninho  (n) 
____________________________________________guia (o) 
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Anexo 11 

 
 
 
 
 
“É raro encontrar pessoas que viveram sua adolescência nos anos 80 que não 
conheçam Christiane F. e parte de sua história. A saga da garota alemã que se 
prostitui para sustentar o vício em heroína era leitura quase obrigatória para a 
chamada geração saúde.”  

 

Renato Beolchi 

 
Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e 

Prostituída – Brasil) é um filme alemão de 1981, baseado no livro homônimo, escrito pelos jornalistas 
Kai Hermann e Horst Hieck, que narra a história da personagem principal Christiane F., uma 
adolescente consumidora de drogas. Com o sucesso do livro, o qual virou best seller68  e com a 
comoção da opinião pública pelo drama vivido pela jovem Christiane, o diretor Ulrich Edel resolveu 
transformar a história da garota e dos jovens da Estação Berlin Zoologischer Garten de Berlim em 
filme, explicitando uma história de vida “obscura” composta de ilusão, traição, transgressão moral e 
violência, onde a personagem parece transitar a todo instante pelo dilema entre vida e morte. 

No ano de 1968 Christiane F. mudou-se para Berlim junto com sua família. Em 1974, aos 12 
anos de idade, começou a fumar cannabis69 e consumir medicamentos como Valium (composto 
químico usado como sedativo e relaxante muscular), entre outros, o que funcionou como uma porta 
de entrada para o uso de drogas consideradas mais pesadas (aliás, pode-se constatar que, em geral, 
pessoas viciadas em drogas como cocaína, heroína ou crack iniciaram o seu percurso fumando 
maconha; é a trajetória que se traça da droga considerada leve à mais pesada, uma vez que aquela 
já não supre as necessidades do viciado). Aos 13 anos Christiane F. passou a usar heroína. Para 
sustentar seu vício entrou para o mundo da prostituição, alternativa essa comum entre garotas e 
garotos usuários de entorpecentes, uma vez que o retorno financeiro é a curto prazo. Atualmente, aos 
46 anos, Christiane F. continua usando drogas. Ela tem Hepatite C (doença incurável) e problemas 
circulatórios. Os médicos, além de afirmarem que, devido aos seus problemas circulatórios, ela pode 
ter uma crise a qualquer momento, dizem também que seu estado é irreversível. 

 
Por que assistir a esse filme? 

 
O objetivo principal de levar este filme à instituição escolar e compartilhá-lo com os alunos é 

mostrar como se pode trabalhar a prevenção do uso de entorpecentes através da informação sobre 
as dimensões avassaladoras que o uso de drogas pode assumir. É de fundamental importância o 
diálogo entre professores e alunos sobre esse assunto tão atual e presente na vida das pessoas, 
principalmente dos jovens brasileiros.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
68 Best-seller é um livro que é considerado como extremamente popular entre os leitores e é incluído na lista dos 
mais vendidos. Um best-seller é considerado “literatura de massa” e inclui necessariamente o consumo. 
Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Bestseller. Acesso em 24 de agosto de 2008. 
69 Cannabis é o género botânico de algumas plantas, das quais a mais famosa é a Cannabis sativa, da qual se 
produz o haxixe e a maconha. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Cannabis. Acesso em 24 de agosto de 
2008. 
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Anexo 12 

 

PLANILHA DE CONTROLE DO PLANEJAMENTO DAS AULAS À LUZ DOS OBJETIVOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS DA PESQUISA 

 
Aula n. 1 Datas das aulas – 25, 28 de agosto e 01, 02 e 04 de setembro de 2008. 
Unidade 2 Tema: Drogas 
 
1. Gênero 

 
Filme: Eu, Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída.  
Título Original: Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. 
Gênero: Biografia/Drama. 
Tempo de Duração: 138 minutos 
Ano de Lançamento (Alemanha): 1981 
Direção: Uli Edel 
Roteiro: Uli Edel (roteiro), Kai Hermann (livro), Horst Rieck (livro), Herman Weigel. 
 

 
2. Objetivo  
2.1 Geral 
 
 
2.2 Específicos 

 
 
Potencializar a proficiência em leitura (entendida, aqui, em sentido lato) dos alunos do 
oitavo ano. 
 
Exercitar habilidades relacionadas à evocação dos pressupostos cognitivos e 
contextuais/interacionais propostos por Van Dijk e Kintsch (2004). 
 

 
3. Questões 
 

 
Pressupostos cognitivos e interacionais 
 

a) Realização de inferências e leitura de implícito s;  
1. Após freqüentar a discoteca Sound e conhecer o grupo de jovens com quem 
viria a fazer amizade, Christiane decidiu usar drogas. De que forma o convívio 
com essa turma e principalmente com Detlev influenciou na decisão de Christiane 
em relação ao uso de entorpecentes? 
 
2. Há falas constantes das personagens com relação a seu domínio sobre o 
vício: a possibilidade de o abandonarem quando quisessem. O percurso da trama 
confirma ou refuta esse domínio? Explique. 
 
b) Evocação de conhecimento de mundo;  
1. O avanço do consumo de anfetaminas para a heroína e o aumento da 
freqüência de uso dessa droga (ela chegava a “se picar” três vezes ao dia), fez 
Christiane passar por uma mudança significativa de comportamento. Exemplifique 
algumas dessas mudanças e explique o motivo dessa transformação. 
 
2. Embora a história seja narrada pelo ponto de vista da personagem, fica 
evidente a natureza das relações familiares. Que implicações há entre essas 
relações e o vício de Christiane? Como as relações familiares contribuem para 
evitar ou para alimentar o vício dos adolescentes hoje? 
 
c) Esquemas cognitivos;  
1. A história acontece em ambientes que convergem para o uso de drogas. 
Descreva esses espaços sociais e explique por que, neles, o uso da droga é 
favorecido. 
 
2. O uso de drogas lembra um ritual. Que componentes fazem parte desse ritual? 
Os rituais mudam de uma droga para a outra? Por quê? 

 
d) Capacidade de atenção, observação, imaginação e criação;   
Atenção e observação: 
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1. O filme expõe a vida de uma adolescente consumidora de drogas desde o início 
do vício e mostra a ação destruidora que esse consumo pode assumir. De que 
forma o uso abusivo de entorpecentes abalou a vida de Christiane F.? 
 
Imaginação e criação: 
2. A história se passa em Berlim na década de 1980. Caso acontecesse em 
Florianópolis, em tempos atuais, que mudanças haveria nos espaços e na 
caracterização dos jovens? Que ambientes freqüentariam? Com que recursos 
poderiam contar para se livrarem do vício? 
 
e) Posicionamento crítico;  
1. No filme os colegas de Christiane e ela própria parecem ser pessoas não 
pertencentes à elite socioeconômica; são jovens que não possuem um trabalho 
formal e, em visto disso, recorrem à prostituição para sustentar seu vício. Muitas 
pessoas defendem a idéia de que é somente esse tipo de gente que traz a droga 
para as ruas e a utiliza, uma vez que o ambiente em que vivem é mais suscetível 
às transgressões morais. Pode-se afirmar que é somente a ala desprivilegiada 
economicamente da sociedade quem financia o tráfico e consome 
entorpecentes? Justifique sua resposta. 
 
2. Quem alimenta o vício dos jovens na modernidade? Que tipo de interesses 
socioeconômicos há por trás do tráfico e da venda de drogas? A quem interessa 
manter jovens no vício? Por que os jovens especificamente? 
 
f) Leitura (aqui, em sentido lato ) e apropriação de conhecimento;  
1. O comportamento de Christiane e das pessoas com quem interage ao longo do 
filme caracterizam um modelo econômico da década de 80. De que forma esse 
sistema é retratado no filme? Exemplifique com cenas de que você consegue 
recordar.   
 
2. Há mudanças significativas nesse sistema do século XX ao século XXI? 
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Anexo 13 

 

Capitalismo, sistema econômico, político e social no qual os agentes econômicos 
(empresários), proprietários dos meios de produção permitem que esta produção seja comercializada 
num mercado, onde as transações são de natureza monetária. 

Comumente definido como um sistema de organização de sociedade baseado na 
propriedade privada dos meios de produção e propriedade intelectual, e na liberdade de contrato 
sobre estes bens (livre-mercado). Capitalismo é o nome que se dá às atitudes econômicas 
decorrentes naturalmente numa sociedade que respeita a propriedade privada e a liberdade de 
contrato. As pessoas, quando sujeitas a estas condições, com o intuito de satisfazer seus desejos 
e/ou necessidades, tendem espontaneamente a dirigir seus esforços no sentido de acumular capital, 
o qual é então usado como moeda de troca a fim de adquirir os serviços e produtos desejados. Como 
se percebe, o nome veio a calhar, pois informa diretamente uma das principais características 
imanentes, que é o acúmulo de capital (embora nenhum indivíduo seja obrigado legalmente a 
acumulá-lo). O capital, por sua vez, pode ser adquirido e/ou expandido basicamente pelo trabalho 
produtivo e o comércio, mas como o primeiro também pode se enquadrar na classificação de 
comércio, a rigor e em última instância, o acúmulo se dá pelo comércio voluntário. O Capitalismo, 
segundo seus defensores, é o meio mais eficiente e eficaz de prosperidade, desenvolvimento e 
eliminação de pobreza nas sociedades, devido ao seguinte argumento central: cada indivíduo, por 
depender basicamente do seu próprio esforço, por ter direito a acumular e desfrutar dos produtos 
gerados por este esforço, por ter de assumir e colocar em risco seu próprio patrimônio, é altamente 
motivado a utilizar seus recursos (materiais e intelectuais) da melhor forma (mais eficiente) possível, e 
a melhor possível é a que gera maior riqueza para a sociedade, já que os indivíduos dependem de 
transações voluntárias.70 
 

O comércio de drogas hoje 
 

O tráfico internacional de drogas cresceu espetacularmente durante os anos 80, até atingir, 
atualmente, uma cifra anual superior a US$ 500 bilhões. Esta cifra supera os proventos do comércio 
internacional de petróleo; o narcotráfico é o segundo item do comércio mundial, só sendo superado 
pelo tráfico de armamento. Estes são índices objetivos da decomposição das relações de produção 
imperantes: o mercado mundial, expressão mais elevada da produção capitalista, está dominado, 
primeiro, por um comércio da destruição e, segundo, por um tráfico declaradamente ilegal. 

 Na base do fenômeno encontra-se a explosão do consumo e a popularização da droga, 
especialmente nos países capitalistas desenvolvidos, que é outro sintoma da decomposição. O tráfico 
de drogas foi sempre um negócio capitalista, por ser organizado como uma empresa, estimulada pelo 
lucro. Na medida em que a sua mercadoria é a autodestruição da pessoa, o consumo expressa a 
desmoralização de setores inteiros da sociedade. Os setores mais afetados são precisamente os 
mais golpeados pela falta de perspectivas: a juventude condenada ao desemprego crônico e à falta 
de esperanças e, no outro exemplo, os filhos das classes abastadas que sentem a decomposição 
social e moral.71  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
70 Disponível no site http://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo. Acesso em 01 de setembro de 2008. 
71 Disponível no site http://www.passeiweb.com/saiba_mais/voce_sabia/narcotrafico_comercio. Acesso em 01 de 
setembro de 2008. 
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Anexo 14 

 
 

DROGAS 
 

A palavra droga vem da palavra francesa drogue, que significa “seca”, “alguma coisa seca”. O 
conceito mais comum que é usado para se referir a uma droga “[...] toda substância que provoca 
alterações psico-químicas no organismo, ou seja, alterações nos sentidos e no funcionamento do 
organismo”. É importante notar que a palavra droga pode ter vários sentidos, não se restringindo 
apenas ao fato de ser algo ilegal e prejudicial à saúde. Vários medicamentos que têm a função de 
combater enfermidades específicas, como a aspirina, por exemplo, podem ser considerados como 
drogas, porém usadas para fins medicinais.  

As drogas podem ser classificadas em três tipos: depressoras, alucinógenas e estimulantes. 
As depressoras alteram o processamento de captação das informações pelo cérebro, dificultando e 
atrasando esse mecanismo, a exemplo de álcool, ópio, morfina. As alucinógenas tendem a 
despersonalizar os usuários, como a maconha, LSD, heroína etc. As estimulantes provocam o 
aumento do processamento cerebral, resultando em situações de êxtase e grande agitação, como 
cocaína, crack, ecstasy, anfetaminas, cafeína etc.  

Embora algumas drogas sejam lícitas, tais como as bebidas alcoólicas e o cigarro, aceitas no 
âmbito da lei, provocam os mesmos danos à saúde das pessoas, além de gerarem o vício de seus 
usuários, agindo da mesma forma que as drogas ilícitas. Entre os principais motivos que levam uma 
pessoa ao uso de drogas estão influência de amigos, problemas familiares, desejo de fuga, 
curiosidade, busca por situações prazerosas, dependência etc. 

 
 

ÁLCOOL 
 

 
 

É a substância química mais utilizada pela humanidade. Atua no sistema nervoso central 
como depressor de muitas ações, provocando mudanças no desempenho e no comportamento da 
pessoa, tais como euforia, excitação, confusão, letargia, coma e morte. Seu consumo é admitido e 
incentivado pela sociedade; pode se tornar um problema de saúde pública quando o consumo for 
excessivo e pode causar acidentes de trânsito, violência associada a episódios de embriaguez, além 
de desenvolver dependência. 
 

ANFETAMINAS 
 

 
 

Anfetaminas são substâncias químicas produzidas em laboratório e consideradas como 
estimulantes, já que provocam o aumento da atividade cerebral do indivíduo, deixando o usuário 
eufórico, ofegante e “elétrico”. Esse aumento do processo cerebral é totalmente nocivo para a saúde, 
já que leva o usuário a extrapolar seus próprios limites, podendo causar danos irreparáveis ao 
cérebro. Quando esse ciclo de euforia acaba, o usuário se sente debilitado, fraco e depressivo, vê-se 
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obrigado a voltar a consumir novas e maiores doses da droga, criando, assim, um processo de 
dependência.  

Essas drogas podem ser consumidas através de comprimidos, por via oral, podem ser, ainda, 
diretamente injetadas na corrente sanguínea, ou, também, podem ser ingeridas sob a forma de pó ou 
dissolvidas em bebidas alcoólicas. Os maiores usuários das anfetaminas geralmente são estudantes, 
caminhoneiros, pilotos e atletas, que buscam a melhora de desempenho em suas atividades, já que 
as anfetaminas aceleram o cérebro e provocam a perda de sono.  

Além de afetar o cérebro humano, as anfetaminas causam dilatação da pupila, aumento das 
pulsações e da pressão cardíaca. Essas drogas possuem efeitos tão fortes que alguns delírios e 
alucinações causados por elas podem levar o usuário ao suicídio por razões ilusórias, como uma 
perseguição imaginária, por exemplo. 
 

BOA NOITE CINDERELA 
 

 
 

As drogas denominadas “Boa Noite Cinderela”, também conhecidas como drogas do estupro 
ou rape drugs, são geralmente GHB (ácido gama-hidroxibutírico), Ketamina (Special K) e Rohypnol 
(Flunitrazepam). Esse conjunto de drogas possui a característica de atacar o sistema nervoso central, 
provocando amnésia nas pessoas durante o período de intoxicação. Essas drogas são bastante 
perigosas quando combinadas com o álcool, gerando grandes períodos de total inconsciência. 

 
CAFEÍNA 

 

 
 

A cafeína é considerada a droga lícita mais consumida no mundo. O composto pode ser 
classificado como droga porque é utilizado como um estimulante cardíaco e diurético, além de deixar 
as pessoas mais eufóricas e causar dependência física e psicológica, agindo de forma semelhante a 
anfetaminas e à cocaína, porém com um grau de intensidade bem menor. 

 
CIGARRO 
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O cigarro acarreta sérios prejuízos a seus usuários; é atualmente o maior problema de saúde 

pública mundial. Semelhante ao gás que sai do escapamento dos carros, o monóxido de carbono 
pode ser o mais letal de todos os elementos, pois é responsável pela diminuição de oxigênio para os 
órgãos dos fumantes. A fumaça depositada nos pulmões é composta de nicotina e alcatrão, sendo 
este último cancerígeno. O cigarro pode causar doenças do coração, hemorragias cerebrais, doenças 
pulmonares e câncer de pulmão. 

 
COCAÍNA 

 

 
 

A cocaína é uma das drogas ilegais mais consumidas e mais fortes e perigosas do mundo. O 
uso da cocaína provoca passageira euforia, excitação, sensação de onipotência, falta de apetite, 
insônia e um ilusório aumento de energia. Esses sintomas de euforia, quando passam, geram ao 
usuário uma enorme depressão, resultando em uma busca maior por outras e maiores quantidades 
da droga.  

Altas doses de cocaína podem resultar em convulsões, taquicardia, depressão do centro 
neural respiratório e depressão vasomotora. Overdose geralmente provoca arritmias cardíacas, 
convulsões epilépticas generalizadas e depressão respiratória com asfixia, levando o indivíduo à 
morte em menos de três horas.  

Embora seja proibida em todo o mundo, a cocaína é a droga que mais gera dinheiro. Só nos 
EUA foram vendidos 35 milhões de dólares do produto em 2003. 

 
CRACK 

 

 
 

O crack pode ser tanto aspirado quanto fumado. Por ser uma droga barata atrai usuários de 
baixa renda e, pelo efeito durar pouco, faz com que as pessoas a usem em grandes quantidades, o 
que torna o vício maior. Seus efeitos psicológicos são euforia, sensação de poder e aumento da auto-
estima. Os efeitos físicos são: aceleração do ritmo cardíaco, calafrios, pupilas dilatadas, pressão alta, 
ansiedade, falta de apetite e paranóia. Ela pode matar por overdose.  

O crack é considerado uma das drogas mais fortes, pois, além de manter o organismo em 
ritmo acelerado, também tem altos poderes viciantes. 
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ECSTASY 
 

 
 

O ecstasy é uma droga feita em laboratório (sintética). O meio mais comum de consumo do 
ecstasy é por via oral, através de comprimidos, porém a droga também pode ser injetada ou inalada. 
Os efeitos do ecstasy duram em média, dez horas. O usuário passa a sentir uma grande sensação de 
bem-estar e prazer, além de uma vontade incontrolável de conversar. 

A droga provoca inúmeros malefícios, tais como boca seca, náusea, sudorese, aumento da 
freqüência cardíaca e da pressão arterial, hipertemia, depressão, dor de cabeça, visão turva, 
manchas roxas na pele, fadiga e insônia. O aumento da pressão sanguínea provoca o aumento da 
temperatura do corpo, que, em alguns casos, pode chegar até 42 graus, levando o usuário a uma 
profunda desidratação, tornando-se fatal. 

 O ecstasy é muito utilizado em festas e baladas, já que, além de provocar a sensação de 
bem-estar e sociabilidade, é um estimulante sexual, sendo denominado também de “pílula do amor”. 

 
HEROÍNA 

 

 
 

A heroína é uma das mais perigosas drogas existentes. A principal forma de consumo da 
droga é através da injeção intravenosa, também é possível inalar ou fumar. O uso da droga provoca 
no usuário sensações de intenso prazer, bem-estar e euforia. A heroína atua como uma substância 
depressora do sistema nervoso central, diminuindo consideravelmente as sensações de dor, fome, 
tosse e desejo sexual. O uso crônico da heroína pode ocasionar ruptura dos vasos sangüíneos, 
infecções bacterianas nas válvulas do coração, doenças do fígado e rins, pneumonias, além de 
tuberculose. Quando a droga é utilizada em grandes quantidades, provoca náuseas, vômitos e 
coceira pelo corpo, sendo que a mistura de uma pequena dose de heroína com álcool pode 
potencializar grandemente os efeitos da droga. 
 
 

LANÇA-PERFUME 
 

 
 

O lança-perfume é um solvente químico produzido sob pressão dentro de tubos; assim, 
quando ele entra em contato com o ar, evapora rapidamente. A inalação do lança-perfume provoca 
efeitos de euforia, bem-estar, vontade de rir e sensação de “estar voando”, e também ocasiona 
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aceleração da freqüência cardíaca, destruição irreversível de células cerebrais, alucinações, dores de 
cabeça, náuseas e depressão. 

 
MACONHA 

 

 
 

São diversos os efeitos que a maconha pode causar em seus usuários como danos na 
memória de curto prazo, pois o THC afeta o hipocampo, área responsável por guardar a memória 
recente e dificuldade em manter o raciocínio e a concentração. A maconha altera o ambiente químico 
do cérebro, deixando-o mais propenso a certas atividades e menos capaz de outras. Seus efeitos 
podem durar de duas a três horas.  

Em muitos países, a maconha é ilegal, inclusive no Brasil, mas há lugares onde a droga é 
legalizada e outros onde ela é utilizada somente com a finalidade de diminuir a dor causada por 
algumas doenças.  

O maior problema da maconha é o aumento do tráfico, a dependência que ela gera e os altos 
índices de criminalidade, pois o usuário sem dinheiro passa a praticar delitos para manter o vício, 
ocasionando diversos efeitos socioculturais. 

 
SKANK 

 

 
 

Resultado de alterações genéticas, o skank é uma droga produzida em laboratório feita 
através de vários cruzamentos de tipos de maconha, chegando a ser considerada como uma 
“supermaconha”. Por ser feita a partir da própria maconha, essa droga provoca os mesmos efeitos, 
porém potencializados: palidez, excitação, risos, depressão ou sonolência, aumento de apetite por 
doces, olhos avermelhados, dilatação das pupilas, alucinações etc. Os efeitos do skank podem ser 
cerca de sete vezes mais fortes do que os da maconha comum. A droga possui teores de até 40% de 
THC (tetraidrocanabinol), “fritando” o cérebro do usuário. Esses estímulos são tão intensos, que às 
vezes os danos causados no cérebro podem ser irreversíveis.  

O skank é caro se comparado com outras drogas, já que geralmente é importado da Europa; 
tende a ser consumido apenas por pessoas de classes sociais mais altas.72 

 
 
 
 
 

 

                                                      
72 Disponível no site http://mundoeducacao.uol.com.br/drogas/. Acesso em 01 de setembro de 2008. 



 

14 
 

14 

Anexo 15 

 

PLANILHA DE CONTROLE DO PLANEJAMENTO DAS AULAS À LUZ DOS OBJETIVOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS DA PESQUISA 

 
Aula n. 2 Datas das aulas – 09, 11, 15 e 16 de setembro de 2008. 
Unidade 2 Tema: Drogas 
 
1. Gênero 

 
Reportagem: Drogas  
Site: http://mundoeducacao.uol.com.br/drogas/ 
Data da pesquisa: 01 de setembro de 2008 
 

 
2. Objetivo  
2.1 Geral 
 
 
2.2 Específicos 

 
 
Potencializar a proficiência em leitura dos alunos do oitavo ano. 
 
Exercitar habilidades relacionadas à evocação dos pressupostos cognitivos e 
contextuais/interacionais propostos por Van Dijk e Kintsch (2004). 
 

 
3. Questões 
 

 
Pressupostos cognitivos e interacionais 
 

a) Realização de inferências e leitura de implícito s;  
1. O objetivo do texto é científico e não moralizante; ou seja, é um texto de 
informação e não diretamente de formação. Em que elementos é possível 
fundamentar essas características? 
 
b) Evocação de conhecimento de mundo;  
1. Na introdução deste texto, há uma breve alusão sobre os motivos pelos quais 
se dá o uso de drogas. Em aulas anteriores, vimos de que forma a relação familiar 
pode evitar ou alimentar o vício. Agora, estabeleça uma relação análoga com os 
fatores influência de amigos e curiosidade, mencionados na introdução do texto 
em estudo. 
  
c) Esquemas cognitivos; 
1. A estrutura do texto obedece a um rigor formal. O conteúdo, em cada tipo de 
droga, pode ser claramente dividido em duas partes. Quais? Associe essa divisão 
ao gênero textual em questão. 

  
d) Capacidade de atenção, observação, imaginação e criação;   

Atenção e observação:  
1. Na reportagem “A genética da paixão”, lida na unidade anterior, a autora fazia 
uma comparação entre o ser apaixonado e um indivíduo drogado. Após a leitura 
do texto intitulado Drogas, enumere alguns prováveis comportamentos comuns 
entre ambas as situações. 
 
Imaginação e criação: 
1. Discuta com seus colegas e proponha um conjunto de políticas públicas que 
poderiam contribuir para a redução no consumo de drogas no país. Crie o esboço 
de um projeto de lei que contenha essas mesmas políticas. 
 
e) Posicionamento crítico;  
1. Em sua opinião, que relação pode ser estabelecida entre o uso de 
entorpecentes e a educação recebida por um indivíduo? A falta de educação 
dentro do ambiente familiar ou do escolar possibilita o vício? Seria esse o 
principal motivo para o uso de drogas? Como lidar com essa realidade hoje? 

 
f) Leitura (aqui, em sentido lato ) e apropriação de conhecimento; 
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1. No texto, são apresentados alguns fatores que levam pessoas ao uso de 
drogas, como influência de amigos, curiosidade, entre outros. Contudo, faz-se 
necessário observar que esses fatores atuam como coadjuvantes em uma cena 
onde o protagonista (sistema socioeconômico) é um dos maiores – senão o maior 
- culpados. De que forma esse modelo pode contribuir para a criação e 
manutenção do vício? 
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Anexo 16 

 

Folder  AA 
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Anexo 17 

 

PLANILHA DE CONTROLE DO PLANEJAMENTO DAS AULAS À LUZ DOS OBJETIVOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS DA PESQUISA 

 
Aula n. 3 Datas das aulas – 29 de setembro e 02, 06 e 07 de outubro de 2008. 
Unidade 2 Tema: Drogas 
 
1. Gênero 

 
Texto: Alcoólicos Anônimos em sua Comunidade. 
Publicado, na língua portuguesa, com autorização pela JUNAAB – Junta de Serviços 
Gerais de Alcoólicos Anônimos do Brasil. 
Gênero: folder. 
Ano: 1996. 
 

 
2. Objetivo  
2.1 Geral 
 
 
2.2 Específicos 

 
 
Potencializar a proficiência em leitura dos alunos do oitavo ano. 
 
Exercitar habilidades relacionadas à evocação dos pressupostos cognitivos e 
contextuais/interacionais propostos por Van Dijk e Kintsch (2004). 
 

 
3. Questões 
 

 
Pressupostos cognitivos e interacionais 
 

a) Realização de inferências e leitura de implícito s;  
1. O folder em questão é constituído por um texto descritivo de formação, ou seja, 
o objetivo do texto, diferentemente da reportagem intitulada “Drogas” (lida na 
última aula), não é científico. Em que elementos é possível fundamentar essas 
características? 
 
b) Evocação de conhecimento de mundo;  
1. O álcool é considerado uma droga, pois provoca alterações no organismo, 
contudo é uma droga lícita, uma vez que sua comercialização e seu consumo são 
aceitos no âmbito da lei. Aponte os efeitos físicos, psíquicos e sociais causados 
pelo uso abusivo de álcool.  
  
c) Esquemas cognitivos; 
1. A estrutura do texto obedece a um rigor formal. O conteúdo pode ser dividido 
em quatro partes. Quais? Associe essa divisão ao gênero textual em questão. 
 

 
d) Capacidade de atenção, observação, imaginação e criação; 

 Atenção e observação:  
1. Há, na sociedade, opiniões divergentes com relação ao que seja alcoolismo. 
Cite-as e exponha a qual delas o A.A. está “filiado”. Justifique sua resposta com 
passagens do texto.  
 
Imaginação e criação: 
2. Imagine um mundo onde não houvesse bebidas alcoólicas. Enumere as 
características sociais desse ambiente e exponha quais as vantagens e 
desvantagens da inexistência desse tipo de bebida. 
 
e) Posicionamento crítico; 
1. Em 19 de junho de 2008 foi aprovada a Lei 11.705, a qual modificou o Código 
de Trânsito Brasileiro. Apelidada de "Lei seca", ela proíbe o consumo da 
quantidade de bebida alcoólica superior a 0,1 mg de álcool por litro de ar expelido 
no exame do bafômetro por condutores de veículos, ficando o condutor 
transgressor sujeito a pena de multa, a suspensão da carteira de habilitação por 
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doze meses e até a pena de detenção, dependendo da concentração de álcool 
por litro de sangue.  
Em sua opinião, a criação da “Lei seca” é suficiente para a redução de acidentes 
nas estradas brasileiras? Que outras medidas poderiam ser tomadas?  

 
f) Leitura (aqui, em sentido lato ) e apropriação de conhecimento; 
1. O texto afirma que a organização A.A. constitui uma irmandade. Relacione 
essa afirmação com: 
a) a preocupação dos redatores do folder em deixar clara o que a organização 
não  faz; 
b) a preocupação em registrar vínculos internacionais da irmandade; 
c) a divulgação de publicações da área e a natureza de tais publicações.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

22 

Anexo 18 

 

 
Não às drogas 

 
 

"Tudo começou quando eu tinha uns 14 anos e um amigo chegou com aquele papo de 
"experimenta, depois quando você quiser é só parar..." e eu fui na dele. Primeiro ele me ofereceu 
coisa leve, disse que era de "raiz", da terra, que não fazia mal, e me deu um inofensivo disco do 
Chitãozinho e Xororó e em seguida um do Leandro e Leonardo. Achei legal, uma coisa bem 
brasileira; mas a parada foi ficando mais pesada, o consumo cada vez mais freqüente, comecei a 
chamar todo mundo de "amigo" e acabei comprando pela primeira vez. Lembro que cheguei na loja e 
pedi: - Me dá um cd do Zezé de Camargo e Luciano. Era o princípio de tudo!  

Logo resolvi experimentar algo diferente e ele me ofereceu um cd de Axé. Ele dizia que era 
para relaxar; sabe, coisa leve... Banda Eva, Cheiro de Amor, Netinho, etc. Com o tempo, meu amigo 
foi me oferecendo coisas piores: É o Tchan, Companhia do Pagode, Asa de Águia e muito mais. Após 
o uso contínuo eu já não queria saber de coisas leves, eu queria algo mais pesado, mais desafiador, 
que me fizesse mexer os quadris como eu nunca havia mexido antes, então, meu amigo me deu o 
que eu queria, um cd do Harmonia do Samba. Minha bunda passou a ser o centro da minha vida, 
razão do meu existir. Eu pensava só nesta parte do corpo, respirava por ela, vivia por ela! Mas, 
depois de muito tempo de consumo, a droga perde efeito, e você começa a querer cada vez mais, 
mais, mais... Comecei a freqüentar o submundo e correr atrás das paradas. Foi a partir daí que 
começou a minha decadência. Fui ao show e ao encontro dos grupos Karametade e Só Pra 
Contrariar, e até comprei a Caras que tinha o Rodriguinho na capa. 

 Quando dei por mim já estava com o cabelo pintado de loiro, minha mão tinha crescido muito 
em função do pandeiro, meus polegares já não se mexiam por eu passar o tempo todo fazendo sinais 
de positivo. Não deu outra: entrei para um grupo de pagode. Enquanto vários outros viciados 
cantavam uma música que não dizia nada, eu e mais outros doze infelizes dançávamos alguns 
passinhos ensaiados, sorríamos e fazíamos sinais combinados. Lembro-me de um dia quando entrei 
nas lojas Americanas e pedi a Coletânea "As melhores do Molejão". Foi terrível!! Eu já não pensava 
mais!! Meu senso crítico havia sido dissolvido pelas rimas miseráveis e letras pouco arrojadas. Meu 
cérebro estava travado, não pensava em mais nada. Mas a fase negra ainda estava por vir. Cheguei 
ao fundo do poço, ao limiar da condição humana, quando comecei a escutar “popozudas, bondes, 
tigrões, motinhas e tapinhas”. Comecei a ter delírios, a dizer coisas sem sentido. Quando saía à noite 
para as festas pedia tapas na cara e fazia gestos obscenos. Fui cercado por outros drogados, 
usuários das drogas mais estranhas que queriam me mostrar o caminho das pedras... Minha 
fraqueza era tanta que estive próximo de sucumbir aos radicais e ser dominado pela droga mais 
poderosa do mercado: a droga limpa.  

Hoje estou internado em uma clínica. Meus verdadeiros amigos fizeram a única coisa que 
poderiam ter feito por mim. Meu tratamento está sendo muito duro: doses cavalares de Rock, Heavy, 
Progressivo, Reggae, MPB e Blues. Mas o médico falou que eu talvez tenha de recorrer ao Jazz, e 
até mesmo a Mozart e Bach.  

Queria aproveitar a oportunidade e aconselhar as pessoas a não se entregarem a esse tipo 
de droga. Os traficantes só pensam no dinheiro. Eles não se preocupam com a sua saúde, por isso 
tapam a visão para as coisas boas e te oferecem drogas. Se você não reagir, vai acabar drogado, 
alienado, inculto, manobrável, consumível, descartável, distante; vai perder as referências e definhar 
mentalmente. Em vez de encher a cabeça com porcaria, pratique esportes e, na dúvida, se não puder 
distinguir o que é droga ou não, faça o seguinte: 

 
*Não ligue a TV no domingo à tarde; 
*Não escute nada que venha de Goiânia ou do interior de São Paulo; 
*Não entre em carros com adesivos "Fui.....  
*Se te oferecerem um cd procure saber se o indivíduo foi ao programa da Hebe ou ao Sabadão do 
Gugu;  
*Mulheres gritando histericamente é outro indício;  
*Não compre um cd que tenha mais de seis pessoas na capa;  
*Não vá a shows em que os suspeitos façam passos ensaiados;  
*Não compre nenhum cd em que a capa tenha nuvens ao fundo;  
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*Não compre nenhum cd que tenha vendido mais de um milhão de cópias no Brasil, e  
*Não escute nada que o autor não consiga uma concordância verbal mínima.  

 
            Mas, principalmente, duvide de tudo e de todos.  
            A vida é bela!!!! Eu sei que você consegue!!! Diga não às drogas!!"  
 
 

 LUIZ FERNANDO VERISSIMO  
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Anexo 19 

 

PLANILHA DE CONTROLE DO PLANEJAMENTO DAS AULAS À LUZ DOS OBJETIVOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS DA PESQUISA 

 
Aula n. 4 Datas das aulas – 14, 16, 20, 21 e 23 de outubro de 2008. 
Unidade 2 Tema: Drogas 
 
1. Gênero 

 
Gênero: Crônica narrativa  
Título: “Diga não às drogas!” 
Site: http://www.clef.kit.net/lfv-drogas.htm 
Data da pesquisa: 26 de setembro de 2008 
 

 
2. Objetivo  
2.1 Geral 
 
 
2.2 Específicos 

 
 
Potencializar a proficiência em leitura dos alunos do oitavo ano. 
 
Exercitar habilidades relacionadas à evocação dos pressupostos cognitivos e 
contextuais/interacionais propostos por Van Dijk e Kintsch (2004). 
 

 
3. Questões 
 

 
Pressupostos cognitivos e interacionais 
 

a) Realização de inferências e leitura de implícito s;  
1. O humor, nesta crônica narrativa, está na associação entre dois tipos de 
comportamento sociais. Quais são eles? Por que essa associação cria o efeito de 
humor pretendido pelo autor? 

 
b) Evocação de conhecimento de mundo;  
1. Que elementos dos gêneros musicais enfocados pelo autor (mensagens 
transmitidas nas letras das músicas, composição dos grupos musicais, objetivos 
desses grupos) justificam o tratamento como “drogas”? 
 
2. Para depreciar um ou mais gêneros musicais, é preciso ter outros gêneros 
como modelos, isso parece evidente no texto. Explique essa afirmação, 
discutindo por que os gêneros tomados como modelo de boa música pelo autor 
têm status na sociedade. 
 
c) Esquemas cognitivos; 
1. O autor do texto apresenta os acontecimentos seguindo uma ordem linear 
semelhante àquela do caminho percorrido por um indivíduo que “entra” no mundo 
das drogas. Exponha as partes constituintes da narração e associe com o gênero 
textual em questão. 
 
d) Capacidade de atenção, observação, imaginação e criação;   

Atenção e observação:  
1. Após a leitura desta crônica e com base no filme “Christiane F.” e no texto 
científico intitulado “Drogas”, enumere e associe os efeitos causados num usuário 
pelo uso abusivo de heroína, por exemplo, e os efeitos causados nos indivíduos 
“viciados” nos grupos musicais citados no texto.  
  
Imaginação e criação: 
2. Imagine uma visão contraposta à do autor, ou seja, alguém que proponha uma 
associação entre gêneros musicais e drogas, mas que entenda como músicas de 
má qualidade aqueles gêneros apontados pelo autor como tratamento para o 
vício. Qual seria o percurso do vício nesse caso, ou seja, quais seriam as drogas 
mais leves e as drogas mais pesadas?  
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d) Posicionamento crítico; 
1. Exponha a sua opinião: você acha, assim como o autor, que as músicas dos 
grupos citados no texto são mesmo uma “droga”?  

 
e) Leitura (aqui, em sentido lato ) e apropriação de conhecimento; 
1. Já vimos em aulas anteriores que assuntos como vulgarização da mulher ou 
comércio de drogas estão intimamente relacionados com o sistema econômico 
vigente. Estabeleça, agora, uma relação análoga com produção e comercialização 
de músicas como “tigrão”, “tapinha”, entre outras.  
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Anexo 20 

 

Canos Silenciosos 

Lobão 

Composição: Indisponível 
 
 
Onda na madrugada, silêncio na batida 
Tá todo mundo se aplicando pra festa, 
Pra chegar na festa bem aplicadinho 
Movimento na esquina, todo mundo entra, todo mundo sai; 
sexo, drops, rock'n roll, adrenalina; 
diversões eletrônicas num poderoso hi-fi 
 
Oh! E a noite tá no sangue de hoje 
Deixa a noite rolar 
Oh! E a noite tá no sangue de hoje 
Deixa a noite rolar 
 
Canos silenciosos, nervosa calmaria 
Quando todo mundo pensava que ia se divertir pra cá 
É bem aí, é bem aí que o pânico todo se inicia 
Correria na esquina 
Ninguém mais entra, ninguém mais sai 
Homens, fardas, cassetetes, camburões 
Abusando da lei com suas poderosas credenciais 
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Anexo 21 
 
 

A Feira 

O Rappa 

Composição: O Rappa 

 

 
É dia de feira 
Quarta-feira 
Sexta-feira 
Não importa a feira 
É dia de feira 
Quem quiser pode chegar... 
 
Vem maluco, vem madame 
Vem Maurício, vem atriz 
Para comprar comigo... 
 
Vem maluco, vem madame 
Vem Maurício, vem atriz 
Para levar comigo... 
 
Tô vendendo ervas 
Que curam e acalmam 
Tô vendendo ervas 
Que aliviam e temperam... 
 
Mas eu não sou autorizado 
Quando o Rappa chega 
Eu quase sempre escapo 
Quem me fornece 
É que ganha mais 
A clientela é vasta 
Eu sei! 
Porque os remédios normais 
Nem sempre 
Amenizam a pressão 
Amenizam a pressão... 
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Anexo 22 

 
 
 
 
 
 
 
Legenda : 
I/I – Inferências e leitura de implícitos     S: Satisfatório 
CM – Evocação de conhecimento de mundo    PS: Parcialmente satisfatório 
EC – Ativação/ampliação de esquemas cognitivos   I: Insatisfatório 
A/O/I/C – Atenção, observação, imaginação, criação 
PC – Posicionamento crítico 
AC – Apropriação de conhecimento 
 
Campos:  
Categorias: Registrar a frequência numérica de acertos. 
ZDP/ZDR: Tal registro tem de considerar ANTES de sua mediação e DEPOIS de sua mediação. 
 
 
 
 
 
Legenda: 
I/I – Inf



 

1 
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I / I C M EC A/O/I/C PC AC Categorias  
 
Questões 

 
 
Conceito ZDR ZDI ZDR ZDI ZDR ZDI ZDR ZDI ZDR ZDI ZDR ZDI 

S 0 0 11 15 0 3 2 8 3 5 0 0 
PS 3 5 4 0 5 2 11 5 0 0 10 13 

 
1 

I 12 10 0 0 10 10 2 2 12 10 5 2 
S 3 6 8 8 3 5 15 15 0 0   
PS 0 7 7 7 8 10 0 0 0 0   

 
2 

I 12 2 0 0 4 0 0 0 15 15   
S 3 10     0 5     
PS 0 0     2 3     

 
 
 
 
Filme 1 

 
3 

I 12 5     13 7     
S 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13 0 6 
P S 2 10 2 10 0 3 1 5 0 0 0 5 

 
1 

 I 10 5 10 5 12 12 11 10 3 2 12 4 
S       0 0 0 0   
PS       8 7 10 15   

 
2 

I       4 8 2 0   
S       5 8 0 0   
PS       3 5 2 10   

 
 
 
 
Reportagem  

 
3 

I       4 2 10 5   
S 12 15 1 0 1 3 0 4 5 3 0 0 
PS 3 0 3 10 5 5 9 8 6 9 0 5 

 
1 

I 0 0 11 5 9 7 6 3 4 3 15 10 
S 0 0   3 6 3 6 0 3   
PS 6 5   3 4 3 2 6 0   

 
 
 
Propaganda  

2 
I 9 10   9 5 9 7 9 12   
S 11 15 5 8 0 0 3 3 8 8 1 0 
PS 2 0 8 7 9 10 7 7 1 0 2 5 

 
1 

I 2 0 2 0 6 5 5 5 6 7 12 10 
S 10 13 4 2 0 0 2 3 0 0 0 0 
PS 3 0 7 8 4 3 5 5 9 10 10 7 

 
 
 
Filme 2  

2 
I 2 2 4 5 11 12 8 7 6 5 5 8 
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erências e leitura de implícitos     S: Satisfatório 
CM – Conhecimento de mundo      PS: Parcialmente satisfatório 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

I / I C M EC A/O/I/C PC AC Categorias  
 
Questões 

 
 
Conceito ZDR ZDI ZDR ZDI ZDR ZDI ZDR ZDI ZDR ZDI ZDR ZDI 

S 5 8 5 6 0 3 6 6 5 11 0 0 
PS 4 4 4 7 2 5 2 6 8 4 3 3 

 
1 

I 6 3 6 2 13 7 7 3 2 0 12 12 
S       7 11     
PS       5 4     

 
 
Vulgarização 
científica  

2 
I       3 0     
S 7 10 5 5 8 9 1 8 7 8 0 8 
P S 1 0 6 8 4 7 7 7 5 7 3 5 

 
1 

 I 6 5 3 2 2 0 6 0 2 0 11 2 
S       2 4     
PS       5 6     

 
 
 
Folder  

2 
I       7 5     
S 0 0 1 4 0 0 6 7 6 10 0 4 
PS 13 15 7 11 8 8 1 5 9 5 6 8 

 
1 

I 2 0 7 0 7 7 8 3 0 0 9 3 
S   1 0   0 0     
PS   5 7   7 12     

 
 
 
Crônica 
 
 

 
2 

I   9 8   8 3     



 

2 
 

2 

Anexo 23 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 
 
 

Este questionário tem como finalidade a obtenção de informações a respeito de das 
aulas de leitura deste semestre. Por favor, responda com muita sinceridade; você não será 
avaliado nem positiva nem negativamente pelas respostas que der. Importa que haja 
franqueza em tais respostas. 

 
 
 

1) Você gostou de ler os textos e de ver os filmes sobre namoro e drogas?  
 ( ) Sim  ( ) Não 

 
2) De quais dos textos e filmes você mais gostou? Por quê? 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3) De quais textos e filmes você menos gostou? Por quê? 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
4) Como você acha que se saiu nas atividades sobre os textos e filmes? Justifique sua 

resposta. 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
5) O que você achou das aulas de leitura na escola deste semestre? O que poderia ter 

sido melhor?  
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


