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expressão registrada pela escrita e passa a 
compreender-se no mundo. 
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PEREIRA, Patrícia Vieira da Silva. O ato de ler: uma análise da prática da leitura em 
disciplinas do ensino médio. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de 
Educação da Universidade de Brasília, 2007. 

 

RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta estudo sobre o trabalho de leitura de textos desenvolvido em 

classes do ensino médio, observando aulas de Filosofia e Geografia em uma escola da rede 

pública de ensino do Distrito Federal. A pesquisa está norteada pela metodologia 

qualitativa e utilizou-se de pressupostos etnográficos para a geração de dados. A base 

teórica é formada pelos estudos do letramento, da leitura e da teoria dos andaimes. Na 

pesquisa, são analisados os fatores subjacentes ao trabalho com textos desenvolvido em 

sala de aula e, também, as estratégias adotadas pelos professores colaboradores para a 

realização das atividades de leitura, destacando a importância da interação em sala de aula 

tendo em vista a construção conjunta do conhecimento. Com este estudo, espera-se 

promover a reflexão de que a leitura permeia o ensino-aprendizagem em todas as 

disciplinas, sendo papel de todos os educadores contribuir para o processo de letramento de 

seus alunos, oferecendo acesso aos diversos textos que circulam na sociedade e propondo 

estratégias pedagógicas facilitadoras da compreensão textual. 

 

Palavras-chave: letramento; leitura; estratégias pedagógicas; andaimes; ensino médio. 
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PEREIRA, Patrícia Vieira da Silva.  The act of reading: an analysis of the practice of 
reading in high school disciplines. – Dissertation (Master in Education) – Faculty of 
Education, University of Brasília, 2007. 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis presents a study about text-reading work developed in high school classrooms, 

based in the observation of  Philosophy and Geography classes in a public school in the 

Federal District. The research has been guided by the qualitatite methodology, and it used 

ethnographic postulations for data production. The theoretical basis consists of studies on 

literacy, on  reading, and on the scaffolding theory.  The research analyses the underlying 

factors in the classroom work with texts,   and also the strategies adopted by teachers for 

reading activities, with special attention to the interaction between teachers and students in 

their common production of  knowledge. This study aims at promoting a reflection about 

the fact that the act of reading permeates both teaching and learning in all disciplines, and 

every teacher should strengthen the literacy of his or her students, by giving them access to 

various published texts and by creating pedagogical strategies which make it easier to 

understand texts.     

 

 

Key-words: literacy; reading; pedagogical strategies; scaffolding; high school.    
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CONVENÇÕES ADOTADAS PARA TRANSCRIÇÃO 

 

 
 

OCORRÊNCIAS SINAIS 
 

Professor (a) Pr 
Pesquisadora P 
Aluno (a) A 
Alunos (as) As 
Incompreensão de palavra ou segmento ( ) 
Hipótese do que se ouviu (hipótese) 
Truncamento / 
Entonação enfática MAIÚSCULAS 
Alongamento de vogal :, :: ou ::: (dependendo da duração) 
Silabação - 
Interrogação ? 
Pausas de menos de 5 seg (.) 
Pausas de mais de 5 seg (...) 
Falas simultâneas ou sobreposição de vozes [ ligando as linhas 
Unidade de tempo precisa (0.2) 
Comentário descritivo do pesquisador ((minúscula)) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde muito pequenos aprendemos a entender o mundo que 

nos rodeia. Por isso, antes mesmo de aprender a ler e a escrever 

palavras e frases, já estamos “lendo”, bem ou mal, o mundo que 

nos cerca. Mas este conhecimento que ganhamos de nossa 

prática não basta. Precisamos de ir além dele. Precisamos de 

conhecer melhor as coisas que já conhecemos e conhecer outras 

que ainda não conhecemos. 

Paulo Freire (2005, p. 71) 

 

Em sociedades letradas como a nossa, a escrita assume lugar indiscutivelmente 

privilegiado, pois necessitamos utilizá-la nas mais variadas situações de nosso cotidiano e 

prescindir de seu uso, hoje, é não participar efetivamente dessas sociedades nem cumprir o 

verdadeiro papel de cidadão. 

Como parte intrínseca das culturas letradas, a palavra escrita assume sentidos 

distintos dependendo das esferas sociais nas quais é utilizada, bem como de acordo com os 

sujeitos que dela se utilizam e os fins desses usos. 

Na família, por exemplo, a escrita pode assumir o papel de elemento aglutinador e 

fonte de lazer entre os membros, como acontece nas leituras compartilhadas entre pais e 

filhos na hora de dormir. Pode representar, também, instrumento de informação quando se 

realizam as leituras matinais das notícias dos jornais. Ainda nesse contexto, a palavra 

escrita pode ter um caráter meramente decorativo, uma vez que a razão de sua existência é 

servir de adereço das prateleiras. 

Já na escola, a existência da palavra escrita serve a um único fim: o ensino-

aprendizado do aluno, tornando-se ao mesmo tempo seu objeto e objetivo. Sendo a 

principal instituição social legitimadora da escrita, ou seja, a principal agência de 

letramento (KLEIMAN, 1995) da sociedade, à escola cabe a responsabilidade por 

promover o letramento da maioria da população. 
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Apesar da palavra escrita ser utilizada com um objetivo comum no contexto 

escolar, são muitos os significados que ela assume, haja vista as especificidades de cada 

área do conhecimento e de cada sala de aula, isto é, a heterogeneidade dos sujeitos 

envolvidos no processo educacional e as características especificas de cada disciplina 

curricular proporcionam a diversidade de usos da língua escrita. 

Na realidade, a escrita, sob a forma de textos, permeia quase todas as atividades do 

contexto escolar, mas, subjacente a essas atividades e ao modo como elas são realizadas 

estão fatores diversos como os conceitos de educação, sujeito, língua, leitura, enfim, 

concepções variadas sobre o mundo, bem como aspectos externos aos sujeitos envolvidos, 

como a estrutura física da instituição escolar. 

Assim, não se pode esperar que, havendo grande diversidade entre sujeitos e 

características distintas dentro de cada área do conhecimento, as atividades em torno dos 

textos escritos sejam idênticas. Do mesmo modo, não se pode conceber que o trabalho de 

leitura seja responsabilidade de um único professor: o de Língua Portuguesa, ou seja, da 

mesma forma que existe flexibilidade em relação à maneira como o trabalho com textos 

deve acontecer, deve haver consenso de que cada disciplina é responsável por aquele 

trabalho desenvolvido. 

De fato, apesar de estar presente em todas as salas de aula, o trabalho de leitura 

ainda é encarado como responsabilidade exclusiva do docente da cadeira de Língua 

Portuguesa. Em nossa experiência como professora da rede pública de ensino do Distrito 

Federal há sete anos, muitas foram as vezes que presenciamos colegas professores 

inconformados com o mau desempenho apresentado pelos alunos quando o trabalho 

desenvolvido em sala envolvia a atividade de leitura. Foram muitos, também, os momentos 

em que nós, professores de Língua Portuguesa, fomos responsabilizados por esse mau 

resultado. 

Na realidade, parece haver uma crença equivocada de que é dever único e exclusivo 

das aulas de Língua Portuguesa promover a leitura na escola. Pensar assim é realmente um 

equívoco e uma incoerência, afinal a escrita, por conseguinte a leitura, não está presente 

em todas as salas de aula? 
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Nada mais correto, então, do que afirmar que “todo professor é formador e também 

professor de leitura uma vez que, em sua respectiva área de domínio, utiliza textos na 

realização do trabalho pedagógico” (KLEIMAN E MORAES, 1999, p. 16). Isso nos leva a 

afirmar que não existe ninguém melhor do que o professor de Geografia, por exemplo, para 

desenvolver a leitura de um texto cujo tema envolva aspectos das características físicas de 

uma determinada região, ou do professor de Biologia para ajudar os alunos na 

compreensão de um texto que discorra acerca dos avanços da genética. Nada mais correto 

e mais justo. 

Tomando as palavras das autoras: 

[...] enquanto atividade social, a leitura compete a todos os professores. 
Ao professor de língua, porque deverá ajudar a desenvolver nas crianças 
– mais ainda naquelas que foram alfabetizadas abruptamente através de 
métodos puramente formais e analíticos – o prazer e a magia da palavra 
na obra literária. Aos demais professores, porque eles são o modelo de 
leitor do grupo profissional que representam: do geógrafo, do cientista, 
do matemático. (idem, ibidem, p.98-99). 

Foi com essa convicção – de que nós, professores, somos todos responsáveis por 

desenvolver a leitura na escola – que nos dispusemos a tentar compreender como é 

desenvolvido o trabalho de leitura no contexto de outras disciplinas, ou seja, como o 

professor de outras áreas trabalha com textos em sua sala de aula. Foi esse questionamento 

que nos motivou a iniciar esta investigação. 

Além de ter como tese o fato de sermos todos professores de leitura e, 

conseqüentemente, responsáveis por promover o processo de letramento dos alunos, o 

interesse de nossa pesquisa está no trabalho realizado no contexto do ensino médio, uma 

vez que a realidade brasileira divulgada por meio de pesquisas tais como as do Censo 

Escolar1, bem como as do INAF2, PISA3 e PNAD4, demonstra que grande parte dos 

                                                 
1 O Censo Escolar é uma pesquisa que coleta informações sobre a educação básica, abrangendo todos os seus 
níveis e modalidades cujo objetivo é retratar informações a respeito do número de matrículas, funções 
docentes, estabelecimentos de ensino, entre outras. Essa pesquisa é realizada anualmente pelo Ministério da 
Educação e divulgada pelo INEP- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. 
2 O INAF – Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional é uma pesquisa realizada pelo Instituto Paulo 
Montenegro (IPM) – ação social do IBOPE – em parceria com a ONG Ação Educativa cujo objetivo é 
focalizar as habilidades e práticas de leitura da população brasileira entre 15 e 64 anos. Os dados utilizados 
aqui se referem à 5ª edição do INAF, realizada em 2005. 
3 O Programa Internacional de Avaliação de Alunos – PISA é um teste internacional cujo objetivo é avaliar 
as habilidades escolares em leitura, matemática e ciências dos alunos na faixa etária de 15 anos. Esse teste é 
organizado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE e, no Brasil, está sob 
a responsabilidade do INEP. 
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estudantes, apesar de estarem na etapa final da educação básica, não apresentam plenos 

domínios da língua escrita. Ademais, é uma necessidade conhecer melhor o contexto do 

ensino médio, nível da escolarização pouco explorado por pesquisas que tratam da questão 

da escrita. 

O trabalho, então, está dividido da seguinte forma: 

No segundo capítulo, discutimos nossas opções metodológicas e descrevemos as 

etapas da investigação: a escolha dos colaboradores, a entrada em campo, os instrumentos 

utilizados para a geração dos dados e os obstáculos enfrentados durante o período 

exploratório. 

No capítulo 3, explicitamos a abordagem teórica que sustenta a nossa análise, 

dando enfoque aos estudos sobre o letramento, as concepções sobre leitura e a teoria dos 

andaimes. 

Em seguida, no capítulo 4, para conhecermos melhor o contexto do ensino médio, 

partimos para uma descrição detalhada do grupo de alunos que compunha as duas turmas 

pesquisadas. Tentamos com isso traçar um perfil sociocultural do estudante do ensino 

médio, entendendo ser esse um microcosmo da realidade nacional. Nessa descrição, 

buscamos comparar os dados encontrados com aqueles divulgados pelas pesquisas já 

mencionadas. 

Nos capítulos 5 e 6 encontra-se a análise dos dados. No primeiro, discutimos os 

fatores subjacentes ao trabalho de leitura de textos desenvolvido nas duas classes 

pesquisadas. No segundo, analisamos as estratégias adotadas pelos dois professores 

colaboradores para a realização do trabalho com os textos em sala de aula. 

Por fim, nas considerações finais, retomando o caminho percorrido, tecemos os 

comentários conclusivos. 

A seguir, então, passemos para o primeiro capítulo da pesquisa.  

                                                                                                                                                    
4 Pesquisa Nacional por amostragem de domicílios realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE. Os dados utilizados nesta pesquisa referem-se aos Indicadores Sociais 2005, ano base 
2004. 
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2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

É a reflexidade no fazer etnográfico que 
permite ao pesquisador perceber-se como 
um ator social que tem influência sobre 
seu objeto e, por sua vez, é por ele 
influenciado. 

(BORTONI-RICARDO, 2005, p. 217) 

 

2.1 Introdução 

Neste capítulo descrevemos nossas opções metodológicas para a construção da 

pesquisa, bem como traçamos todo o percurso percorrido para a realização da mesma. 

Buscamos, ainda, levar o leitor a compreender toda a dinâmica do processo de pesquisa por 

nós enfrentada. 

 

2.2 Explicitando as opções metodológicas: pesquisa qualitativa de cunho etnográfico 

Esta pesquisa encontra-se no âmbito do paradigma qualitativo de pesquisa, uma vez 

que compreendemos o caráter dinâmico do fenômeno educacional (LÜKKE E ANDRÉ, 

1986, p.5) e percebemos que esse paradigma, preocupado em considerar “todos os 

componentes de uma situação em suas interações e influências recíprocas”, é o que melhor 

se aplica ao nosso objeto de estudo. 

Assim, pretendendo analisar como o trabalho com o texto é desenvolvido nas salas 

de aula do ensino médio, optamos por adotar uma posição etnográfica, pois acreditamos 

ser tal posicionamento capaz de revelar a realidade explícita e implícita a esse trabalho. 

Corroborando nossas opções, Bortoni-Ricardo aponta que a etnografia destina-se ao 

desvelamento do que está dentro da “caixa preta” na rotina dos ambientes 
escolares, identificando processos que, por serem rotineiros, tornam-se 
“invisíveis” para os atores que deles participam. Dito em outras palavras, 
os atores acostumam-se tanto às suas rotinas que têm dificuldade de 
perceber os padrões estruturais sobre os quais essas rotinas e práticas se 
assentam ou – o que é mais sério – têm dificuldade de identificar os 
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significados dessas rotinas e a forma como se encaixam em uma matriz 
social mais ampla, matriz esta que as condiciona, mas é também por elas 
condicionada. (BORTONI-RICARDO, p. 2005, p. 237). 

 Da mesma opinião, André afirma que 

por meio de técnicas etnográficas de observação participante e de 
entrevistas, é possível documentar o não-documentado, isto é, desvelar os 
encontros e desencontros que permeiam o dia-a-dia da prática escolar, 
descrever as ações e representações dos seus atores sociais, reconstruir 
sua linguagem, suas formas de comunicação e os significados que são 
criados e recriados no cotidiano do seu fazer pedagógico. (ANDRÉ, 
2004, p. 41). 

A opção pela pesquisa de cunho etnográfico, então, está no fato de termos feito uso 

de alguns de seus instrumentos e procedimentos para a geração de nossos dados. Faz-se 

necessário ressaltar, então, que esta pesquisa não pretendeu ser uma etnografia, apenas 

utilizou-se de alguns de seus pressupostos. 

Adiante, discutiremos em que medida essa opção metodológica mostrou-se a mais 

indicada para a realização do nosso trabalho. 

 

2.3 Pesquisa de cunho etnográfico 

A pesquisa de cunho etnográfico, segundo Bortoni-Ricardo, “tem sempre caráter 

interpretativo e se inicia com algumas perguntas exploratórias, postuladas com base na 

leitura especializada, na experiência de vida e no senso comum do pesquisador” 

(BORTONI-RICARDO, 2005, p. 237).  

Juntamente com as perguntas exploratórias, e depois de formulados os objetivos 

geral e específicos do trabalho, a pesquisa etnográfica exige que se estabeleça uma 

asserção geral – correspondendo ao objetivo geral – e subasserções – que correspondem 

aos objetivos específicos.  

 Essas asserções funcionam como hipóteses que o pesquisador formula ao iniciar o 

seu trabalho de pesquisa e que servem como baliza do caminho a ser seguido. À medida 

que a pesquisa avança, as respectivas asserções, e também os objetivos, podem ser 

reformulados para melhor se ajustarem aos conhecimentos que o pesquisador vai 

adquirindo no próprio desenvolvimento da investigação.  
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Foi a possibilidade de construção ao longo de todo o processo de pesquisa que 

tornou possível este trabalho haja vista a pouca experiência da pesquisadora e os 

obstáculos encontrados no percurso da investigação. Ao entrar em campo com as asserções 

postuladas e, no entanto, tendo a possibilidade de conhecer melhor o objeto estudado, 

algumas asserções foram reformuladas de acordo com as evidências que se faziam 

presentes. 

Com o auxílio das asserções, então, o pesquisador evita “aprisionar” a realidade 

encontrada dentro de conhecimentos pré-estabelecidos, pois, ele, a qualquer momento, 

pode e deve rever suas idéias iniciais, seu referencial teórico, de acordo com aquilo que vai 

se revelando diante de seus olhos. 

 

2.3.1 Perguntas exploratórias 

As perguntas exploratórias que nortearam nossa pesquisa foram as seguintes: 

• Como é desenvolvido o trabalho com textos em disciplinas do ensino médio? 

• Quais são as estratégias adotadas pelos professores para trabalhar com os 

textos? 

• Quais os fatores que influenciam esse trabalho? 

2.3.2 Objetivo Geral 

A partir dessas perguntas, formulamos o nosso objetivo geral: 

Analisar como é desenvolvido o trabalho com textos em disciplinas do ensino 

médio no sentido de colaborar para o processo de letramento dos alunos. 

 

2.3.3 Objetivos específicos 

Para atingirmos o objetivo geral, guiamo-nos pelos seguintes objetivos específicos: 
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1. Analisar quais são os fatores que influenciam o trabalho com o texto em sala de 

aula. 

2. Analisar qual a concepção de leitura dos professores participantes. 

3. Analisar quais são as estratégias adotadas pelos professores para trabalhar com 

os textos em sala de aula. 

Além desses objetivos específicos, no capítulo três da pesquisa procuramos traçar o 

perfil sociocultural dos estudantes das duas turmas pesquisadas como forma de 

compreender melhor o universo pesquisado e de, certa maneira, dar voz a esses estudantes 

dentro da pesquisa. 

 

2.3.4 Asserção Geral 

 O trabalho com texto tenderá a colaborar para o processo de letramento dos alunos 

caso haja amplo acesso a diversos textos em sala de aula e as estratégias pedagógicas 

adotadas não estejam focadas, apenas, na utilização de estratégias como recursos externos5 

e sim naquelas estratégias que estiverem orientadas para a construção conjunta do 

conhecimento. 

2.3.5 Subasserções 

1. O trabalho com o texto está diretamente influenciado por questões como: 

material (uso exclusivo do livro didático, falta de recursos), tempo (festas, atividades 

extras, cumprimento do programa), concepção de leitura do professor. 

2. Prevalecem no discurso e na prática pedagógica do professor concepções em que 

a leitura não é concebida como uma atividade de interação. 

3. O trabalho com textos em sala de aula priorizará a utilização de estratégias 

pedagógicas como recursos externos. 

 

                                                 
5 O conceito de estratégias pedagógicas será explicado no capítulo 3. 
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2.3.6 Relação entre objetivos e asserções 

Estabelecendo a relação entre objetivos e asserções, temos: 

Quadro 1 - Relação entre objetivos e asserções 

OBJETIVO GERAL ASSERÇÃO GERAL 

Analisar como é desenvolvido o trabalho com 
textos em disciplinas do ensino médio no 
sentido de colaborar para o processo de 
letramento dos alunos. 

 

O trabalho com texto tenderá a colaborar para o 
processo de letramento dos alunos caso haja 
amplo acesso a diversos textos em sala de aula e 
as estratégias pedagógicas adotadas não estejam 
focadas, apenas, na utilização de estratégias 
pedagógicas como recursos externos e sim 
naquelas estratégias que estiverem orientadas 
para a construção conjunta do conhecimento. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SUBASSERÇÕES 

1. Analisar quais são os fatores que  
influenciam o trabalho com o texto em sala 
de aula. 

 

1. O trabalho com o texto está diretamente 
influenciado por questões como: material (uso 
exclusivo do livro didático, falta de recursos), 
tempo (festas, atividades extras, cumprimento 
do programa), concepção de leitura do 
professor. 

2. Analisar qual é a concepção de leitura dos 
professores participantes. 

2. Prevalece no discurso e na prática pedagógica 
do professor concepções em que a leitura não 
é concebida como uma atividade de 
interação. 

3. Analisar quais são as estratégias adotadas 
pelos professores para trabalhar com os textos 
em sala de aula.   

3. O trabalho com textos em sala de aula 
priorizará a utilização de estratégias 
pedagógicas como recursos externos. 

 

2.4 Os primeiros contatos  

Esta seção tem por objetivo relatar como ocorreram os primeiros contatos com os 

sujeitos da pesquisa, bem como nossas primeiras impressões. 

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede de ensino pública de Brasília, 

instituição em que a pesquisadora é docente da área de Língua Portuguesa no turno 

noturno. 
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Para a escolha dos sujeitos colaboradores solicitamos à vice-diretora da escola, à 

época, que agendasse com alguns professores uma conversa para que pudéssemos propor a 

parceria. 

Após essa conversa, decidimos observar as aulas de dois professores que se 

mostraram solícitos e dispostos a colaborar, um professor de Geografia e uma professora 

de Filosofia, respectivamente, Lucas e Ana6. 

Ficou acordado, então, que faríamos algumas observações exploratórias a fim de 

conhecer melhor o universo a ser analisado. Foram observadas, no ano de 2005, sete aulas, 

sendo três realizadas na turma do professor Lucas (duas realizadas na 3ª série B e uma na 

2ª série D) e quatro nas aulas na turma da professora Ana (duas na 2ª série B e duas na 2ª 

série A), no turno matutino da escola. A escolha das turmas para essa observação 

exploratória foi aleatória, baseando-se na disponibilidade de horários dos professores e da 

pesquisadora. 

Esse período exploratório foi importante no sentido de nos aproximarmos dos 

sujeitos participantes da pesquisa. No entanto, não forneceu indícios de como era realizado 

o trabalho com textos nessas aulas. 

Terminado esse período de observações exploratórias, e também o período letivo, 

ficou acertado que retomaríamos a pesquisa no início do ano de 2006 e que ficaríamos em 

campo durante dois bimestres letivos. 

Iniciado o ano letivo, mudanças ocorridas no quadro de professores da escola 

fizeram com que novos rumos direcionassem a pesquisa, pois nossa idéia inicial era dar 

continuidade às observações feitas em 2005 realizando a pesquisa nas turmas de 3ª série 

formadas por alunos das turmas de 2ª série já conhecidas, uma vez que esses alunos já 

estavam cientes da presença da pesquisadora ali.  

No entanto, não foi possível dar continuidade às observações nessas turmas porque 

o professor de Geografia ficou encarregado de ministrar aulas no período vespertino e, 

como não há turma de 3ª série nesse turno, decidimos que a pesquisa enfocaria turmas de 

1ª série também. Esse fato acabou por enriquecer o trabalho, pois proporcionou uma 

                                                 
6 Nomes fictícios. 
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análise mais abrangente do ensino médio, com foco na série inicial e final desse ciclo de 

ensino. 

Após esse novo delineamento das séries a serem observadas, conversamos com os 

dois professores participantes da pesquisa para definirmos uma turma de cada série nas 

quais faríamos as observações das aulas. O critério utilizado para a escolha dessas turmas 

baseou-se nos horários em que essas aulas eram ministradas haja vista os outros 

compromissos que a pesquisadora mantinha e, também, o fato de ser necessário deslocar-se 

à escola em três turnos distintos: matutino, para a observação das aulas de Filosofia, 

vespertino para as observações das aulas de Geografia e noturno para o trabalho como 

regente de turmas de Língua Portuguesa. 

O ano letivo na rede pública de ensino do Distrito Federal teve início no dia vinte 

de fevereiro de 2006, seguido pelos feriados do carnaval. Desse modo, ambos os 

professores acharam mais conveniente darmos início às observações na primeira quinzena 

do mês de março, pois, assim, contaríamos com a freqüência dos alunos já regularizada. 

Isso decidido, no dia sete de março fizemos nossa primeira incursão na aula do 

professor Lucas e no dia oito do mesmo mês na aula da professora Ana. 

 

2.5 As observações iniciais 

No primeiro dia de observação, em ambas as aulas, os professores apresentaram a 

pesquisadora aos alunos, dizendo a eles que se queria conhecer como era o trabalho 

naquela sala. Foi dito, também, que a pesquisadora cursava o Mestrado na Universidade de 

Brasília e que fazia parte do quadro docente da escola. 

 Essa explicação parece não ter sido suficientemente clara para os alunos, pois em 

diversos momentos do período em campo os estudantes perguntavam à pesquisadora 

quando ela daria aulas a eles, confundindo o papel da pesquisadora com aquele 

desenvolvido por estudantes de graduação que realizam seus estágios de conclusão de 

curso nessas salas de aula do ensino médio. 
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Ao surgirem questionamentos dessa natureza, a pesquisadora aproveitava para 

explicar melhor o papel por ela desempenhado ali e, também, para manter um diálogo mais 

próximo com os estudantes. 

Vale ressaltar que a curiosidade dos alunos em relação ao papel da pesquisadora 

naquele contexto decorreu, também, de o período de observação ter sido prolongado, 

permanecendo a pesquisadora em campo mais tempo do que o que fora anunciado. O 

prolongamento do período de observação será abordado na seção 2.7. 

 

2.6 Procedimentos e Instrumentos de Pesquisa: a observação participante 

A observação participante foi utilizada na medida em que compreendemos que 

nesse tipo de observação “o pesquisador se torna parte da situação observada, interagindo 

por longos períodos com os sujeitos, buscando partilhar o seu cotidiano para sentir o que 

significa estar naquela situação” (ALVES-MAZZOTTI & GEWANDSZNAJDER, 2001, 

p. 166).  

Sendo nosso objetivo analisar como acontece o trabalho com o texto: os fatores que 

influenciam nesse trabalho e as estratégias adotadas pelos professores, acreditamos que 

esse tipo de observação, por permitir “reconstruir os processos e as relações que 

configuram a experiência escolar diária” (ANDRÉ, 2004, p.41), foi o mais indicado aos 

nossos propósitos. 

Na observação participante, o pesquisador é parte fundamental do processo de 

pesquisa e principal instrumento na coleta das informações e, para realizar tal tarefa, deve 

possuir algumas habilidades que serão destacadas a seguir: 

a) ser capaz de estabelecer uma relação de confiança com os sujeitos; b) 
ter sensibilidade para pessoas; c) ser bom ouvinte; d) formular boas 
perguntas; e) ter familiaridade com as questões investigadas; f) ter 
flexibilidade para se adaptar a situações inesperadas; e g) não ter pressa 
de identificar padrões ou atribuir significados aos fenômenos observados. 
(MILLES E HUBERMAN, 1984; SANDAY, 1984; YIN, 1985, apud 
ALVES-MAZZOTTI & GEWANDSZNAJDER, 2001, p.167). 
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Na mesma perspectiva, André (2001, p. 60-61) afirma que a sensibilidade do 

pesquisador é uma característica indispensável nas pesquisas qualitativas. De acordo com a 

autora, o pesquisador 

precisa usar a sua sensibilidade especialmente no período de coleta de 
dados, quando deve estar atento às variáveis relacionadas ao ambiente 
físico, às pessoas, aos comportamentos, a todo contexto que está sendo 
estudado. Além disso ele também vai ter que recorrer às suas intuições, 
percepções e emoções para explorar o máximo possível os dados que for 
obtendo. Mais ainda, ele terá que manter uma constante atitude de 
vigilância para detectar o peso de suas preferências pessoais, filosóficas, 
religiosas e políticas, no decorrer de toda investigação. (idem, ibidem). 

Atender a todas as exigências que se requer de um pesquisador não é tarefa simples 

quando se é inexperiente. É preciso ficar atento a elas, sem que esse comportamento, de 

certo modo “controlado”, seja um obstáculo para o estabelecimento de uma relação 

propícia ao desenvolvimento do trabalho. 

Desde o início do planejamento desta pesquisa estava claro que nosso papel de 

observador participante interferiria o menos possível no contexto, uma vez que o propósito 

do trabalho era analisar como os professores trabalhavam com o texto, ou seja, na nossa 

concepção, para saber como as atividades aconteciam, não era permitido que houvesse a 

interferência de uma outra pessoa. Nossa intenção era compreender a realidade como ela se 

apresentava, sem que o olhar enviesado de um profissional de Língua Portuguesa 

modificasse o modo como o trabalho de leitura desenvolvido por outros profissionais era 

realizado. 

No entanto, manter essa distância não foi tarefa fácil. Em muitos momentos nos 

perguntávamos se realmente não deveríamos interceder e realizar, conjuntamente com os 

professores, um trabalho que fosse baseado nas concepções que julgamos mais eficientes 

quando se pretende trabalhar com textos. 

A decisão por manter o papel de observador participante, contudo, prevaleceu, pois 

acreditávamos que era necessário, primeiramente, ter subsídios sobre o contexto em 

questão, para, futuramente, partir para um trabalho conjunto. 
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2.6.1 Os questionários 

Como um dos instrumentos de coleta de dados utilizamos o questionário, que foi 

aplicado tanto aos professores colaboradores quanto aos alunos das duas turmas 

pesquisadas. Com esse instrumento, buscamos obter informações que julgamos relevantes 

para nossa análise. 

O questionário aplicado aos alunos continha questões fechadas acerca de 

informações sobre seus hábitos em relação ao uso de materiais impressos, computador e 

televisão, assim como outras relativas ao grau de escolarização de seus pais. As questões 

abertas, por sua vez, faziam menção ao trabalho desenvolvido em sala de aula pelos 

professores. Nesses questionários, mantivemos a identidade dos alunos em sigilo a fim de 

preservá-los e de, com isso, possibilitar que esses se expressassem sem receio de serem 

avaliados e para a elaboração de algumas das questões, tivemos como referência o 

questionário aplicado aos alunos avaliados pelo PISA, na avaliação cujo foco era o 

letramento em leitura, realizado em 2000. 

As questões abertas, a princípio, não faziam parte do projeto, pois nosso objetivo 

com o questionário era apenas o de traçar um breve perfil do estudante do ensino médio e, 

para tanto, as questões fechadas eram suficientes. Contudo, no decorrer das observações, 

percebemos que esse instrumento poderia ser uma fonte de coleta de informações que 

abrangesse também aspectos relacionados ao contexto de sala de aula. Assim, elaboramos 

três questões para que os alunos refletissem a respeito do trabalho desenvolvido em sala de 

aula pelos professores7. 

Ao todo foram respondidos cinqüenta e quatro questionários, sendo vinte e três da 

turma de 1ª série e trinta e um da turma de 3ª série.  Primeiramente aplicamos um 

questionário aos alunos da 1ª série no dia vinte e seis de junho de 2006, mas percebendo 

algumas falhas de elaboração que tornaram as questões ambíguas, o reformulamos a fim de 

que não houvesse dúvidas quanto às respostas dadas pelos alunos. A nova aplicação do 

instrumento ocorreu no dia quatro de julho do mesmo ano. Já os estudantes da 3ª série 

responderam ao questionário no dia trinta e um de julho de 2006. 

                                                 
7 Os modelos de questionário encontram-se nos Anexos. 
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É necessário observar que os questionários aplicados às duas turmas apresentam 

distinções em relação às questões abertas, uma vez que a turma de 3ª série teve, no 

decorrer do ano, aulas com dois professores diferentes, fato esse que será explicado na 

seção 2.7. Optamos, então, por deixar claro no questionário que as perguntas faziam 

referência ao trabalho desenvolvido por ambos. 

Com relação aos questionários aplicados aos professores, também optamos por 

utilizar questões fechadas e abertas. Nas questões fechadas, procuramos obter informações 

de cunho pessoal: idade, tempo de magistério, preferência com relação à leitura e, também, 

questões sobre os próprios alunos. Nas questões abertas, os professores responderam 

acerca de seu trabalho desenvolvido em sala de aula. 

 

2.6.2 As entrevistas 

Alves-Mazzotti & Gewandsznajder afirmam que, na pesquisa qualitativa, o 

pesquisador pretende, por meio da entrevista, “compreender o significado atribuído pelos 

sujeitos a eventos, situações, processos ou personagens que fazem parte de sua vida 

cotidiana” (2001, p. 168). 

Entrevistando, individualmente, os professores sujeitos da pesquisa, procuramos 

analisar seu posicionamento acerca do trabalho com o texto e checar interpretações feitas 

pela pesquisadora, esclarecendo aspectos que não ficaram claros durante as observações 

realizadas e outros apresentados nas respostas fornecidas no questionário. Essas entrevistas 

foram gravadas em áudio, de acordo com a aceitação dos participantes. 

 

2.7 Imprevistos e soluções 

Nesta seção procuramos fazer uma explanação acerca dos imprevistos encontrados 

durante o período de investigação e as ações tomadas para solucioná-los. Com isso, 

esperamos esclarecer aos leitores os porquês de determinadas atitudes e os rumos que 

nossa jornada tomou. 
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Iniciamos esse esclarecimento justificando nossa permanência em campo. Nosso 

projeto inicial de pesquisa estipulou que o período em campo de dois bimestres letivos 

seria tempo suficiente para compreendermos o universo pesquisado e para a coleta das 

informações. Entendíamos também, que esse período estipulado era o suficiente para uma 

pesquisa que não se propunha a ser propriamente uma etnografia, onde a permanência em 

campo do pesquisador deve ser longa. 

Entretanto, a dinâmica escolar não é algo rígido e acabado, mas um contexto vivo e 

em constante (re) configuração em que os atores envolvidos precisam estar aptos a 

adaptarem-se a novas situações. A pesquisadora, como parte integrante dessa dinâmica, 

necessitou saber ser flexível ao novo. A flexibilidade do pesquisador diante do inesperado 

é o que se espera na observação participante, ainda que nem sempre seja fácil tal 

adaptação. 

Um dos fatores novos, o mais significativo deles, com o qual nos deparamos e que 

contribuiu para a nossa permanência em campo e para novas delineações da pesquisa, foi a 

substituição de um dos professores participantes. 

Isso se deu na nossa sétima observação realizada na aula de Filosofia, quando a 

professora Ana deixou a regência de suas turmas para assumir a coordenação pedagógica 

do turno matutino. Essa substituição de professores é fato recorrente na rede de ensino 

pública do Distrito Federal uma vez que a função do coordenador é exercida por um 

professor, escolhido entre aqueles pertencentes ao quadro da escola. Geralmente a escolha 

é feita com base na experiência do docente candidato ao cargo e ao bom relacionamento 

que esse mantém com o corpo docente. 

Atendendo a essas características, a professora Ana decidiu aceitar a indicação de 

seus colegas ocorrendo, com isso, a necessidade de substituí-la por outro professor. 

Mesmo diante desse fato, resolvemos que não deveríamos abandonar as 

observações na turma de terceira série com as quais já estávamos trabalhando e decidimos 

dar continuidade à pesquisa, se não houvesse nenhum impedimento por parte do novo 

professor regente. 

Após uma conversa em que pudemos expor nossos objetivos e papel desempenhado 

nas aulas de Filosofia e não existindo rejeição por parte do novo professor, aqui 
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denominado de Pedro, continuamos nossas observações. Desse modo, os professores 

colaboradores desta pesquisa passaram a ser três: Lucas, Ana e Pedro. 

Além da substituição de um dos sujeitos da pesquisa, outros fatores contribuíram 

para que estendêssemos nossa permanência em campo. Entre esses fatores estão o período 

de afastamento do professor Lucas, que gozou sua licença-prêmio por assiduidade8 durante 

os meses de agosto e setembro.  

Outros fatos que colaboraram para que algumas observações não se realizassem e, 

conseqüentemente, houvesse a necessidade de a pesquisadora estender o período de 

observações, foi a ocorrência de manifestações estudantis nos dias e horários das aulas; as 

constantes mudanças nos horários e dias das aulas que observávamos, fazendo com que a 

pesquisadora, muitas vezes, fosse à escola em dia e horário cuja aula não aconteceria e, 

também, programações extraclasse, típicas do contexto escolar, como festas e passeios, que 

coincidiam com os horários das nossas observações. 

Devido a essas circunstâncias, achamos que seria mais prudente continuar em 

campo observando as aulas para evitarmos chegar a conclusões precipitadas sobre o 

trabalho com textos desenvolvido pelos professores. 

Assim, realizamos, durante o período de março a novembro de 2006, vinte e duas 

observações das aulas de Geografia, totalizando quarenta e quatro aulas, e vinte 

observações das aulas de Filosofia, no total de quarenta aulas. 

É importante ressaltar que a metodologia de cunho etnográfico mostrou-se bastante 

eficiente para nossos propósitos, uma vez que, por ter caráter interpretativo, ela busca 

desvendar e entender a realidade, sem se prender a um molde pronto e acabado no qual a 

realidade é que precisa se ajustar às necessidades da pesquisa e do pesquisador. Uma vez 

que a pesquisa progride é possível rever suas perspectivas.  

 Desse modo, valendo-nos dos pressupostos da abordagem etnográfica, entendemos 

que os ajustes fizeram parte dessa dinâmica e que analisar a realidade requer do 

                                                 
8  Conforme Arts. 87 a 89 da Lei Federal nº 8.112/1990, recepcionada no âmbito distrital pelo art. 5º da Lei 
Distrital nº 197/1991, ao servidor da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal será 
devida a Licença-prêmio por Assiduidade após cada qüinqüênio, 5 (cinco) anos, ininterruptos de exercício, 
com a remuneração do cargo efetivo. 
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pesquisador uma prontidão para rever suas metas, idéias e, principalmente, suas 

expectativas em relação ao objeto de estudo. 

Dito isso, foi fundamental para esta pesquisa formular e ter a possibilidade de 

reformular nossas asserções acerca do objeto de estudo. Foi essa, também, uma das 

vantagens da opção pela perspectiva etnográfica. 

Uma de nossas asserções que necessitaram ser reformuladas dizia respeito às 

estratégias utilizadas pelos professores ao trabalhar com textos em sala de aula. A princípio 

tínhamos em mente que nosso foco estaria na observação das estratégias de interação face 

a face utilizadas pelos docentes para a realização dessas atividades.  

Contudo, no decorrer do período exploratório, precisamos rever nossos conceitos 

acerca do termo estratégia, uma vez que as estratégias que esperávamos encontrar não 

aconteciam. No capítulo sobre a abordagem teórica, explicitaremos o que estamos 

entendendo como estratégias nesta pesquisa, mas desde já esclarecemos que a opção 

fundamentou-se na análise da realidade a nossa volta. 

 

2.8 Os sujeitos 

Nesta seção, descreveremos o perfil dos professores participantes da pesquisa. Já 

com relação aos alunos das duas turmas pesquisadas, traçaremos, no capítulo três, seu 

perfil sociocultural, com o intuito de retratar, mesmo que de forma micro, o estudante do 

ensino médio do ensino público brasileiro. 

Como mencionado anteriormente, esta pesquisa contou com a colaboração de três 

professores, o professor de Geografia, Lucas, a professora de Filosofia, Ana e o professor 

substituto de Filosofia, professor Pedro. 

Iniciaremos a descrição pelo professor Lucas. Mestre em Educação na área de 

Gestão e Políticas Públicas pela Universidade de Brasília e graduado em Geografia pelo 

Centro Universitário de Brasília – CEUB, o professor Lucas, quarenta e quatro anos, 

possui vasta experiência na profissão, pois leciona há vinte e um anos. 
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No questionário, perguntamos a todos os professores sobre suas experiências 

enquanto leitores com o intuito de conhecer melhor o universo da cultura letrada em que 

esses estão envolvidos, uma vez que acreditamos que as concepções dos sujeitos têm 

grande influência no trabalho por eles desenvolvido. 

Com relação a essas questões, o professor Lucas revelou ser um leitor que lê com 

bastante freqüência e que suas leituras giram em torno de jornais, revistas, livros de 

literatura, técnicos e didáticos. Afirmou, também, que geralmente esses materiais são 

adquiridos por meio de compra, empréstimos de amigos e assinatura de jornais e revistas. 

Segundo o professor, o tempo destinado para essas leituras depende da sua disponibilidade 

e necessidade. 

O segundo docente é a professora Ana. Especialista na área de recursos humanos, 

graduada em Filosofia e Sociologia pela Universidade de Brasília, essa professora de trinta 

e sete anos possui vinte e um de magistério. 

Sobre seus hábitos de leitura, Ana afirmou ser uma pessoa que lê com muita 

freqüência e, entre os tipos de materiais impressos sugeridos no questionário (jornais, 

revistas, livros de literatura, livros técnicos, livros didáticos, livros religiosos e/ou auto-

ajuda), apenas os livros religiosos não foram escolhidos por ela. A professora ainda 

acrescentou que realiza a leitura de textos de grandes filósofos e pensadores gregos. 

A forma como esses materiais são adquiridos, segundo a professora, é a compra e, 

assim como o professor Lucas, a professora Ana afirmou que essas leituras são realizadas 

em dias e horários diversos, dependendo de sua disponibilidade e necessidade. 

O professor Pedro é nosso último colaborador a ser descrito. Com especialização e 

graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria- UFSM, esse professor 

tem quarenta e três anos e dezesseis anos de profissão.  

Assim como os demais, Pedro alegou ser um leitor que lê com muita freqüência, 

sendo que essas leituras giram em torno de livros, revistas e livros didáticos. Também 

como os outros dois professores, respondeu que essas acontecem em dias e horários 

diversos. Com relação ao modo como esses materiais de leitura são adquiridos, o professor 

afirmou ser por meio de compra e empréstimo de bibliotecas. 
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A partir dessa breve descrição, podemos concluir que os professores colaboradores 

mantêm amplo acesso à cultura letrada. Diferentemente de muitos educadores, os três 

docentes têm a oportunidade de ter a atividade de leitura fortemente presente em suas 

vidas. 

Esse fato, por si só, poderia ser o indício de que a leitura, em suas salas de aula, 

também assumiria papel destacado, já que um dos requisitos para que o contato entre texto 

e alunos seja o menos penoso possível é o professor ser leitor, gostar e praticar a leitura 

(LAJOLO, 1985). Veremos, na análise dos dados, capítulos 5 e 6, se há vínculo entre as 

atividades de leitura em suas classes e os hábitos de leitura desses professores. 

A seguir, iniciaremos a discussão teórica que sustenta esta pesquisa. 
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3 ORIENTAÇÃO TEÓRICA DA PESQUISA 

 

A principal tarefa da escola é ajudar o aluno a desenvolver 
a capacidade de construir relações e conexões entre os 
vários nós da imensa rede de conhecimento que nos enreda 
a todos. 
 

(KLEIMAN e MORAES, 1999, p. 91) 

 

3.1 Introdução 

Neste capítulo, apresentamos a fundamentação teórica deste trabalho. Para tanto, 

teremos como principais interlocutores para os estudos do letramento: Kleiman (1995, 

2005), Ribeiro (2004), Soares (2004a, 2004b), Sousa (2003, 2006), Street (2003) e Tfouni 

(2002); da leitura: Alliende & Condemarín (2005), Bortone (2004a, 2004b), Kleiman 

(1997, 2004a, 2004b), Kleiman & Moraes (1999), Koch & Elias (2006), Freire (2005), 

Foucambert (1989), Marcuschi (1998) e Silva (1984, 1996, 1997, 1998). Faremos, 

também, uma breve definição do que venha a ser texto e gêneros textuais: Bazerman 

(2005), Bortone (2004a), Coroa (2004), Kleiman & Moraes (1999) e Marcuschi (2005). 

Para discorremos acerca do papel do professor no ensino-aprendizagem dos textos, 

recorremos à teoria dos andaimes. Sobre essa teoria, nos apoiaremos em Bortoni-Ricardo 

& Fernandes de Sousa (2006), Blom & Gumperz (1998) Cazden (1988); e à Kleiman 

(2004) e Passeggi (1998, 1999). Para a explanação acerca do conceito de estratégia 

pedagógica buscamos suporte em: Araújo (1991), Libâneo (1994), Pilleti (2004), Veiga 

(1991), e Tacca (2006). Além do aparato teórico mencionado acima, recorreremos a 

algumas pesquisas nacionais, como as do SAEB, INAF, IBGE e internacional como o 

PISA, para amparar nossa discussão, assim como fizemos no capítulo anterior. 

Entendendo que o trabalho de leitura será facilitado caso haja estratégias de ensino-

aprendizagem que propiciem a interação entre os sujeitos para a construção conjunta da 

compreensão leitora, e tendo como objeto o trabalho com textos desenvolvidos por 

professores da área de Geografia e Filosofia, surgiu a necessidade de optarmos por um 

quadro teórico onde a análise desse trabalho pudesse ser acessível a leitores e professores 

de qualquer área do conhecimento. 
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Antes, porém, de passarmos para as discussões relacionadas acima, faremos uma 

breve menção aos conceitos de texto e gêneros textuais. 

3.2 Texto, gênero e tipos textuais: breve definição 

Ao abordarmos as questões relativas ao trabalho com o texto na sala de aula, faz-se 

necessário situarmos o que estamos tomando como texto. Em seguida, também é preciso 

que se estabeleçam as concepções de tipos e gêneros textuais nas quais estaremos nos 

apoiando neste trabalho. 

Para Kleiman e Moraes  

texto (do latim textus, tecido) é toda construção cultural que adquire um 
significado devido a um sistema de códigos e convenções: um romance, 
uma carta, uma palestra, um quadro, uma foto, uma tabela são 
atualizações desses sistemas de significados, podendo ser interpretados 
como textos. (KLEIMAN E MORAES, 1999, p. 62) 

 No mesmo sentido, Coroa (2004, p.38) define texto como “uma unidade lingüística 

que faz sentido” e que “sempre que nos manifestamos lingüisticamente, o fazemos por 

meio de textos mesmo que esses textos sejam tão curtos e simples como uma palavra ou 

tão longos e complexos quanto um livro de seiscentas páginas (COROA, 2004, p. 7).  

Na concepção de Bortone (2004a, p. 13), “o texto é uma unidade de linguagem em 

uso. Isto é, uma ocorrência lingüística para ser texto precisa ser percebida pelo leitor como 

um todo significativo, ter coerência”.  

Nesta pesquisa, o trabalho com o texto realizado pelos professores do ensino médio 

visando a colaborar para o processo de letramento dos alunos, observará as atividades com 

o texto escrito. 

Após conceituarmos texto, é essencial definir gênero textual, pois é por meio dele 

que a comunicação verbal - oral ou escrita – acontece. De acordo com Marcuschi “é 

impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum gênero, assim como é 

impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum texto” (2005, p. 22, grifos do 

autor). Segundo o autor essa é a visão da maioria dos autores que tratam a língua em  
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seus aspectos discursivos e enunciativos, e não em suas peculiaridades 
formais. Esta visão segue uma noção de língua como atividade social, 
histórica e cognitiva. Privilegia a natureza funcional e interativa e não o 
aspecto formal e estrutural da língua. Afirma o caráter de indeterminação 
e ao mesmo tempo de atividade constitutiva da língua, o que equivale a 
dizer que a língua não é vista como um espelho da realidade, nem como 
um instrumento de representação dos fatos. Nesse contexto teórico, a 
língua é tida como uma forma de ação social e histórica que, ao dizer, 
também constitui a realidade, sem contudo cair num subjetivismo ou 
idealismo ingênuo [...] (idem, ibidem). 

 

 Nessa perspectiva, “os gêneros textuais se constituem como ações sócio-

discursivas para agir sobre o mundo e dizer o mundo, constituindo-o de algum modo” 

(idem, ibidem) 

Ainda de acordo com Marcuschi,  

[...] os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente 
vinculados à vida cultural e social. Fruto de trabalho coletivo, os gêneros 
contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia-
a-dia. São entidades sócio-discursivas e formas de ação social 
incontornáveis em qualquer situação comunicativa [...] 
[...] surgem emparelhados a necessidades e atividades sócio-culturais, 
bem como na relação com inovações tecnológicas, o que é facilmente 
perceptível ao se considerar a quantidade de gêneros textuais hoje 
existentes em relação a sociedades anteriores à comunicação escrita. 
(MARCUSCHI, 2005, p. 19). 

O autor também afirma que é a necessidade de uso de uma certa tecnologia “e suas 

interferências nas atividades diárias” (MARCUSCHI, 2005, p. 20) que organizam novos 

gêneros. Ou seja, as necessidades de uso da tecnologia originaram, por exemplo, o gênero 

textual carta eletrônica ou bate-papo por computador. 

Isso significa dizer que a escola deve valorizar os novos gêneros textuais que 

surgem na sociedade, entendendo a inclusão desses novos gêneros como um processo 

natural. Deve, também, incorporar esses novos gêneros às atividades desenvolvidas a fim 

de manter diálogo com o contexto social mais amplo do qual todos fazemos parte. 

Para Bazerman, a variedade de situações da vida moderna exige que leitores e 

escritores tenham “complexos conhecimentos sociais e institucionais das atividades que os 

gêneros medeiam” (2005, p. 84). Segundo o autor: 

interpretar a correspondência mais simples do tipo que oferece cartões de 
crédito requer uma compreensão, entre outras coisas, do sistema postal, 
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da propaganda e das malas diretas, de promessas feitas, dos sistemas 
modernos de bancos, das transações internas, do pagamento de cheques e 
da concorrência entre os vários fornecedores de crédito”. (idem, ibidem). 

 

Também relacionando o conhecimento de gêneros textuais às necessidades dos 

sujeitos, Coroa (2004, p.7-8) afirma que de acordo com a situação e a finalidade, os textos 

realizam gêneros textuais. A autora explica, ainda, que esse é um aprendizado que ocorre à 

medida que vamos desenvolvendo nossas habilidades lingüísticas. Os gêneros, segundo 

Coroa, são: 

enunciados relativamente estáveis, apesar de não serem estáticos. São 
estáveis porque podemos ver neles o que têm de igual e o que têm de 
diferente em relação a outros textos. Não são estáticos porque, além de 
também variarem em muitos aspectos, os textos são produtores de 
significações que podem mudar de situação para situação. (COROA, 
2004, p. 10). 

Para estabelecermos as diferenças entre gêneros e tipos textuais, recorremos à 

definição proposta por Marcuschi. Segundo o autor 

usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de seqüência 
definida pela natureza lingüística de sua composição {aspectos lexicais, 
sintáticos, tempos verbais, relações lógicas}. Em geral, os tipos textuais 
abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas como: narração, 
argumentação, exposição, descrição, injunção. (MARCUSCHI, 2005, 
p.22, grifos do autor). 

 Já a expressão gênero textual é utilizada de maneira propositalmente vaga para 
 

referir os textos materializados que encontramos em nossa vida diária e 
que apresentam características sócio-comunicativas definidas por 
conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. Se 
os tipos textuais são apenas meia dúzia, os gêneros são inúmeros. Alguns 
exemplos de gêneros textuais seriam: telefonema, sermão, carta 
comercial, carta pessoal, romance, bilhete, reportagem jornalística, aula 
expositiva, reunião de condomínio, notícia jornalística, horóscopo, 
receita culinária, bula de remédio, lista de compras, cardápio de 
restaurante, instruções de uso, outdoor, inquérito policial, resenha, 
edital de concurso, piada, conversação espontânea, conferência, carta 
eletrônica, bate-papo por computador, aulas virtuais e assim por diante. 
(MARCUSCHI, 2005, p. 22-23, grifos do autor). 

 No relatório elaborado pelo PISA há uma distinção entre textos contínuos e textos 

não-contínuos que será destacada neste trabalho, pois entendemos que a classificação 

proposta ajuda a elucidar os conceitos tratados nesta seção, uma vez que, como já 

mencionado, o PISA é uma avaliação externa e, como tal, serve de parâmetro para a 
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realização de políticas educacionais que repercutem no trabalho pedagógico desenvolvido 

pela escola.  

 De acordo com esse documento, os textos contínuos “são compostos em sentenças 

que, por sua vez, são organizados em parágrafos. Estes podem ser articulados em estruturas 

ainda maiores, como seções, capítulos ou livros” (KIRSCH et al, 2004, p. 27). Esses tipos 

de textos podem ser: narração, exposição, descrição, argumentação, instrução (ou 

injunção), documento ou registro (destinados a padronizar ou conservar informações) e 

hipertexto. Por hipertexto, o PISA define um “conjunto de fragmentos de textos conectados 

entre si de forma que as unidades podem ser lidas em diferentes seqüências, permitindo ao 

leitor seguir vários caminhos até a informação” (idem, ibidem, p. 28). 

 Já os textos não-contínuos, são classificados no documento “por meio de descrições 

cotidianas dos formatos desses textos” (KIRSCH et al, 2004, p.27). Exemplos desses tipos 

de textos são: quadros e gráficos, tabelas e matrizes, diagramas, mapas, formulários, 

folhetos de informação, comunicações e peças de publicidade, comprovantes e 

certificados. 

 Assim, devemos compreender que a diversidade de práticas sociais que temos em 

uma sociedade como a nossa faz surgir novos gêneros textuais. Na escola, então, devem 

surgir as oportunidades para que os alunos convivam com o maior número possível desses 

gêneros a fim de ampliar suas habilidades de leitura. 

 

3.3 Considerações acerca do letramento 

Ao abordamos o conceito de letramento, termo ainda desconhecido por grande 

parte dos profissionais da educação, é necessário distinguirmos as duas perspectivas 

subjacentes a essa concepção. 

 A primeira o vê como sinônimo de desenvolvimento cognitivo, isto é, aponta que o 

desenvolvimento da linguagem e do pensamento se dá após o acesso aos textos escritos. 

Assim, ser letrado significa possuir esse desenvolvimento (MATENCIO, 1994). Já a 

segunda conceitua o letramento como advento das multiplicidades sociais e culturais. 
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Desse modo, havendo diferentes sociedades e, consequentemente, formas distintas de se 

conceber a escrita, muitos são os tipos de letramento. 

Essa segunda perspectiva, mais abrangente, surgiu como uma tentativa de se 

separar, dentro dos estudos relacionados à escrita, aquilo que mantém uma conotação 

individual daquilo que é de caráter social, configurando a teoria do letramento como 

prática social. (KLEIMAN, 1995). Tal teoria procura focalizar a escrita em sua 

pluralidade, compreendendo os seus usos e impactos sociais. 

Em contrapartida, na primeira perspectiva, o letramento está encerrado em uma 

visão reducionista na qual a escrita está a serviço das capacidades individuais dos sujeitos, 

isto é, o aspecto social que permeia as práticas e usos da escrita não é distinguido nessa 

visão de letramento. 

Na teoria do letramento como prática social, a alfabetização, tão comumente 

confundida como sinônimo de letramento, é vista apenas como um tipo de prática. Por 

prática de letramento, entende-se ser aquela cujas bases estão pautadas no uso da escrita. 

Sendo assim, a alfabetização passa a ser conceituada como um tipo de letramento 

de caráter individual, uma vez que abrange tão somente aspectos relacionados a aquisição 

de uma habilidade, a de ler e escrever, ou seja, trata-se de uma tecnologia de decodificação 

e codificação de fonemas e grafemas. 

Já o letramento é um conceito utilizado para investigar aspectos individuais e 

sociais relacionados à escrita. Nesse sentido, envolve aqueles sujeitos ditos alfabetizados, 

como também aqueles que não possuem a tecnologia da escrita, os denominados 

analfabetos, pois estes também estão envolvidos em práticas sociais mais amplas 

permeadas pela escrita. 

Na realidade, Street (2003) define o letramento em dois modelos, um denominado 

autônomo e outro ideológico. No modelo autônomo o letramento é visto como uma técnica 

que possibilita aos sujeitos, de posse da tecnologia da escrita, fazer o que desejarem com 

esse dito letramento, pois esse modelo supõe que, de forma autônoma, o letramento terá 

“efeitos sobre outras práticas cognitivas e sociais.” (idem, p.4). É o que postula, também, a 

perspectiva onde o letramento é visto como sinônimo de desenvolvimento cognitivo. 
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Diferentemente, no modelo ideológico, as práticas de letramento nunca são vistas 

com neutralidade, uma vez que ao conceito agregam-se princípios epistemológicos 

socialmente construídos (idem, ibidem). Esse modelo, então, é mais amplo que o primeiro, 

revelando toda a dimensão social embutida em qualquer prática de letramento. Nesse caso, 

temos o modelo de letramento que segue a perspectiva que o coloca como prática social. 

Diante disso, enquanto é possível classificar um sujeito em alfabetizado e 

analfabeto utilizando o critério de se possuir ou não a mecânica da escrita, não se pode 

estabelecer o letrismo ou iletrismo, pois mesmo não estando de posse dessa mecânica da 

escrita o sujeito pode participar de eventos de letramento, ou seja, eventos mediados pela 

língua escrita. 

Um exemplo de participação de pessoas analfabetas em eventos de letramento é o 

caso dos sujeitos adultos que fazem uso da escrita por meio de outras pessoas, solicitando 

que leiam cartas ou as redijam. Podemos citar, também, crianças que ainda não sabem ler e 

escrever, mas compartilham da leitura de estórias infantis com seus pais. 

É nesse sentido que Tfouni (2002) afirma não haver o letramento “grau zero” 

(idem, p. 23). Segundo a autora, é preciso considerar que existem graus ou níveis de 

letramento, que serão determinados pelas práticas sociais nas quais os sujeitos estão 

envolvidos, devendo o conceito ser entendido em termos de um “continuum” (idem, p. 25). 

Ribeiro (2004) também corrobora essa consideração que vê a análise do letramento 

em relação aos seus níveis e graus. De acordo com a autora, “saber ler e escrever não é 

uma questão de tudo ou nada, mas uma competência que pode ser desenvolvida em 

diversos níveis” (idem, p. 15). 

Relacionar a abordagem do letramento a níveis e graus, no entanto, não é unânime 

entre os estudiosos do assunto. Para Kleiman 

o letramento é um processo em curso na vida dos membros das comunidades da 
sociedade contemporânea. Um sujeito participa dos eventos de letramento dos 
grupos a que pertence, de forma diferenciada, mais centralmente ou mais 
perifericamente, independentemente ou não. Nessa perspectiva, portanto, não faz 
sentido falar em níveis de letramento dos sujeitos. (Parecer qualificação do Projeto 
de Pesquisa, grifos nossos).  
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Assim, de acordo com a autora, há maneiras diferentes de participar dos eventos de 

letramento, de forma mais central ou mais periférica, mas não se pode definir que um 

sujeito tem um nível ou grau de letramento mais elevado que outro, uma vez que são 

muitas as formas em que pode se dar a participação em uma prática letrada.  

Por outro lado, essa mesma autora, ao considerar o letramento como um processo, 

identifica a sua tese com as demais que o vêem como um continuum, como um fenômeno 

aberto e em constante transformação. 

É nesse sentido de continuidade, de diferentes tipos, usos e impactos sociais, que a 

perspectiva do letramento como prática social fundamenta nossa pesquisa, pois, 

considerando-o como um processo que acompanha o sujeito no decorrer de sua vida, 

interessa-nos analisar como o trabalho desenvolvido com estudantes do ensino médio pode 

colaborar para o seu processo de letramento. 

Ressaltamos, no entanto, que não descartamos a idéia de que o letramento pode ser 

analisado em termos de níveis ou graus, pois entendemos que essa classificação, 

geralmente utilizada por pesquisas que aferem as habilidades de leitura e escrita da 

população, permite que enxerguemos como são latentes os problemas relacionados ao uso 

competente da escrita. 

Ademais, por trás desta pesquisa cujo objetivo é analisar o trabalho com o texto no 

contexto do ensino médio, etapa da escolarização em que se pressupõe alunos que tenham 

alcançado nível ou grau elevado de letramento, há a preocupação com a incidência de 

alunos que, apesar de concluintes da educação básica, apresentam graves problemas em 

relação ao uso da escrita. Esse assunto será retomado na próxima seção. 

Ainda dentro da perspectiva do letramento como prática social, Barton et al (apud 

SOUSA, 2003) definem a natureza do letramento em seis proposições, a saber: 

1. O letramento é melhor entendido como um conjunto de práticas 
sociais; essas podem ser compreendidas como eventos que são mediados 
pelos textos escritos. 

2. Há diferentes letramentos associados a diferentes domínios sociais. 

3. As práticas de letramento são padronizadas por instituições sociais e 
relações de poder. Alguns letramentos são mais dominantes, são mais 
visíveis, e influenciam mais que outros. 
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4. As práticas de letramento são direcionadas e encaixam-se em metas 
sociais amplas e em práticas culturais. 

5. O letramento é historicamente situado. 

6. As práticas de letramento transformam-se e novas práticas são 
frequentemente acionadas por meio de processos de aprendizagem formal 
e informal. 

Os autores complementam afirmando que as práticas de letramento são processos 

sociais que envolvem “valores, atitudes, sentimentos e relacionamentos sociais”(idem, 

p.143). Além disso, definem que as práticas de letramento serão melhor compreendidas se 

analisadas dentro das relações entre pessoas, grupos ou comunidades, do que como 

propriedades individuais. 

Em nossa investigação, então, entendemos que o trabalho com o texto realizado em 

salas de aula do ensino médio envolve práticas de letramento situadas, de diferentes tipos. 

Consideramos, também, que são práticas de letramento dominantes visto que a escola é 

considerada a maior agência de letramento que existe na sociedade. 

As relações entre as práticas de letramento e o processo de escolarização serão 

tratadas na próxima seção. 

 

3.4 O letramento e a realidade brasileira 

Em um país como o Brasil, onde existem graves problemas sociais, o acesso à 

cultura letrada é privilégio de poucos. Para aqueles que nascem em um ambiente familiar 

de letramento, tornar-se um leitor e inserir-se nessa cultura é, praticamente, uma 

conseqüência natural, uma vez que o acesso a materiais para leitura e o convívio com 

leitores mais experientes que incentivem esse hábito são fatores que contribuem para a 

formação do sujeito leitor. 

Contudo, fazer parte de um ambiente familiar infenso a esse é o mais comum em 

nossa sociedade. São poucos aqueles que podem contar com experiências de letramento em 

seus lares, haja vista as necessidades cotidianas de sobrevivência que dificultam o acesso a 

livros, revistas, jornais, entre outros tipos de materiais impressos. 
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Desse modo, o contexto familiar letrado, um dos aliados para a formação do sujeito 

leitor e da inserção do sujeito na cultura letrada, não faz parte no universo da maioria da 

população brasileira, o que se constitui como uma espécie de ciclo vicioso, em que a 

maioria da população tende a reproduzir esse ambiente e a contribuir, desse modo, para a 

formação de uma sociedade que apresenta sérios problemas em relação ao uso da escrita. 

Algumas pesquisas confirmam essa afirmação e revelam índices pouco animadores 

com relação ao letramento do povo brasileiro. Mesmo estando essas pesquisas amparadas 

em concepções que compreendem o letramento em termos de níveis e graus e não como 

um processo que prevê modos e práticas diferentes de uso da escrita e, além disso, sendo 

pesquisas que classificam os sujeitos por meio de critérios nem sempre claros, acreditamos 

que seus resultados devem ser amplamente divulgados e, mais do que isso, devem 

proporcionar reflexão e mudança. 

 Uma dessas pesquisas é o INAF – Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional – 

realizado pelo Instituto Paulo Montenegro – IPM, que é o braço social do IBOPE – 

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, em parceria com a ONG Ação 

Educativa, cujo objetivo é focalizar as habilidades e práticas de leitura da população 

brasileira entre 15 e 64 anos de idade. 

Nos resultados da 5ª edição do INAF, realizada em 2005, verificou-se que somente 

26% da população pesquisada tem pleno domínio das habilidades de escrita, ou seja, de 

acordo com essa pesquisa, uma pequena parcela dos entrevistados consegue ler textos mais 

longos, localizar e relacionar mais de uma informação, comparar vários textos, identificar 

fontes. No outro extremo, 7% dos pesquisados, estão aqueles denominados analfabetos, 

isto é, pessoas que não conseguem realizar tarefas simples que envolvem decodificação de 

palavras e frases. 

Além desses dois extremos de classificação estabelecidos pelo INAF, há uma 

classificação intermediária: os alfabetizados de nível rudimentar – aqueles que conseguem 

ler títulos ou frases, localizando uma informação bem explícita (30% da população 

entrevistada) e os alfabetizados de nível básico – parcela da população participante da 

pesquisa que consegue ler um texto curto, localizando uma informação explícita ou que 

exija uma pequena inferência (38%). 
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Ainda com relação ao número de analfabetos, o IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística considerou, no censo realizado em 2000, que 10,6% da população 

entre 15 e 64 anos de idade são analfabetos. 

Os resultados apontados pelo INAF e pelo IBGE, assim como outros amplamente 

divulgados pela mídia, são, antes de tudo, preocupantes, haja vista a importância assumida 

pela escrita em sociedades letradas como a nossa, onde ela se constitui o meio utilizado 

pelos indivíduos para o desempenho de suas atividades cotidianas profissionais e 

domésticas e, principalmente, por ser um instrumento que nos proporciona o exercício da 

cidadania e do poder. 

Apoiados em Kleiman (1995), mencionamos anteriormente que a escola é a maior 

agência de letramento da sociedade, isto é, a instituição encarregada de introduzir 

formalmente os sujeitos no mundo da escrita. Ainda segundo a autora, o letramento 

proposto por essa instituição é aquele que segue o modelo autônomo, ou seja, que segue a 

perspectiva de cunho individual, vinculado à alfabetização e que, portanto, é de alcance 

restrito. 

Seguindo essa linha, o letramento fornecido pela escola pauta-se em práticas que 

são necessárias somente ao contexto escolar, fornecendo aos estudantes aquilo que lhes 

será útil apenas em termos de escolarização. Sendo tão reduzido assim, esse tipo de 

letramento proporcionado pela escola como imaginar que a população amplie suas 

competências em relação aos usos da escrita já que é por meio dessa instituição que grande 

parte dos brasileiros e brasileiras têm acesso ao universo letrado? 

Apesar disso, a escola constitui-se como a única fonte de acesso à cultura escrita de 

muitos brasileiros, cabendo a ela, solitariamente, a responsabilidade por promover o 

letramento de pessoas que, em outras esferas sociais, têm pouca, ou quase nenhuma, 

oportunidade de fazer uso efetivo da palavra escrita. Ou seja, nas palavras de Silva (1997, 

p. 52) “o acesso ao ler significa ter acesso à escola e nela obter conhecimentos necessários 

à participação no mundo da escrita”. 

Isto é, enquanto o acesso à cultura letrada no âmbito familiar é algo quase exclusivo 

das pessoas pertencentes às classes mais favorecidas, o acesso à escrita por meio da escola 

é certo, uma vez que se constitui como parte integrante desse contexto. Além disso, há de 
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se destacar que o ingresso à educação formal escolar não se configura, nas últimas décadas, 

como um entrave social. 

Alguns autores vêem de forma positiva o letramento realizado pela escola. Soares 

(2004a, 2004b) afirma que o letramento realizado na e pela escola poderá habilitar os 

sujeitos a participarem de práticas sociais mais amplas fora do contexto escolar, 

estabelecendo uma relação direta entre o processo de escolarização e as práticas sociais de 

letramento. 

Segundo a autora, de maneira significativa pesquisas vêm demonstrando que “[...] 

quanto mais longo for o processo de escolarização, quanto mais indivíduos participarem de 

eventos e práticas escolares de letramento, mais bem-sucedidos são os eventos e práticas 

sociais que envolvem a leitura e a escrita” (SOARES, 2004a, p.111). Ou seja, apesar de 

distinguir dois tipos de letramento, um escolar e outro social, e de conceber que as práticas 

de letramento realizadas em âmbito escolar são peculiares a esse universo, sua perspectiva 

vê positivamente os reflexos das práticas de letramento escolares na vida social dos 

indivíduos. 

Para entender a visão da autora há de se compreender que, ao relacionar as 

atividades escolares influenciando as práticas sociais mais amplas, nas quais os alunos 

estarão envolvidos fora do contexto escolar, não se está incluindo qualquer tipo de 

atividade permeada pela escrita. De acordo com seu pensamento, os eventos e práticas 

escolares de letramento habilitarão os sujeitos a envolverem-se efetivamente em práticas 

sociais letradas caso possibilitem, de alguma forma, ultrapassar a visão individualista 

reducionista do letramento. 

Apesar de imprescindível, é preciso destacar que o acesso à escola não 

necessariamente tem significado a efetiva participação no mundo da escrita, pois o índice 

de pessoas que não possuem plenas habilidades de uso da escrita ainda é alto, o que pode 

ser comprovado pelos dados de pesquisas como os já relatados. Ou seja, apesar de ser a 

maior e mais importante agência de letramento, a escola não tem fornecido condições para 

que os sujeitos adquiram e ampliem suas habilidades em relação ao uso da escrita. 

Os resultados de avaliações externas que, segundo Villas Boas (2004, p. 18), são 

exames externos ao contexto escolar “com o papel de monitorar, credenciar e oferecer 



  

 

46

indicadores de desempenho para os sistemas de ensino do país”, como os do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB9 e do Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos – PISA, revelam que os alunos brasileiros têm mau desempenho em 

relação à leitura e à escrita. 

O SAEB, responsável por realizar testes nacionais para medir a compreensão de 

leitura e habilidades matemáticas de alunos da 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e da 3ª 

série do ensino médio, verificou, nos resultados preliminares do teste realizado em 

novembro de 2003, que, dos estudantes de 4ª série, apenas 4,8% apresentavam 

desempenho adequado em relação às habilidades de leitura estipuladas para esta série; dos 

alunos de 8ª série, o índice sobe para 9,3% e para os que cursavam a 3ª série do ensino 

médio o percentual foi de 6,2%. 

Além do SAEB, outro sistema de avaliação externa responsável por verificar as 

habilidades de leitura dos nossos estudantes é o PISA, organizado pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE. O PISA, que no Brasil está sob a 

responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP, é um 

teste internacional cujo objetivo é avaliar alunos na faixa dos 15 anos, idade em que se 

pressupõe o término da educação básica obrigatória na maioria dos países, e verificar se 

esses adquiriram conhecimentos e habilidades escolares em leitura, matemática e ciências. 

Além desse conhecimento escolar, o PISA focaliza as capacidades dos alunos “em refletir 

sobre seus conhecimentos e suas habilidades e de aplicá-los de forma a enfrentar desafios 

da vida real [..]” (KIRSCH et al, 2004, p.13). 

De acordo com os estudos de Machado (2005, p.160-161), os resultados do teste de 

avaliação de letramento em leitura realizado em 2000 pelo PISA mostram que os 

estudantes brasileiros dessa faixa etária apresentam dificuldades em relação à leitura. Entre 

as principais dificuldades estão aquelas relacionadas à recuperação de informações 

contidas nos textos. A falta de familiaridade dos alunos com textos não-contínuos, isto é, 

textos como gráficos, tabelas, mapas, formulários, também foi um aspecto que influenciou 

no desempenho dos estudantes brasileiros. 

                                                 
9 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que acontece desde 1990, teve nova estrutura 
definida em 2005 e passou a ser denominado Prova Brasil. Em 2005, a Prova Brasil foi realizada em escolas 
públicas de 5.398 municípios de todas as unidades da Federação e avaliou 3.306.378 alunos de 4ª e 8ª série 
do ensino fundamental, a partir de provas de língua portuguesa (com foco em leitura) e matemática. 
(conforme Bortoni-Ricardo, 2006). 
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É necessário levarmos em consideração que muitos dos jovens brasileiros que se 

enquadram nessa faixa etária ainda se encontram cursando o ensino fundamental, enquanto 

os alunos dos países desenvolvidos já estão no nível médio, revelando uma maior 

experiência com textos em relação àqueles.  

O outro aspecto que merece reflexão quanto ao mau desempenho dos alunos 

brasileiros é o fato de termos uma tradição escolar onde a leitura é trabalhada mais 

sistematicamente tendo como referência os textos clássicos literários nas aulas de Língua 

Portuguesa, por conseguinte, a pouca familiaridade dos alunos na escola com textos que 

fujam a esse padrão. 

Nesse sentido, é necessário analisar o contexto das demais disciplinas do currículo 

a fim de compreender como o trabalho com textos, que fogem às características daqueles 

denominados clássicos, acontece. 

Em nossa próxima seção, estabeleceremos as bases teóricas que amparam nosso 

trabalho com relação à concepção de leitura. 

 

3.5 O ato de ler: a contribuição da Lingüística e da Pedagogia 

A discussão toma como ponto de partida os estudos de Koch e Elias (2006), que 

classificam o conceito de leitura segundo a concepção de sujeito, língua e texto que o 

permeia. Desse modo, a leitura pode ser concebida como uma atividade de 

reconhecimento, isto é, nessa concepção, o ato de ler representa a atividade de 

reconhecimento do sentido das palavras e estruturas do texto, como um ato mecânico de 

decifração de um código.  

Nessa abordagem de cunho estruturalista, o leitor é alguém que está assujeitado 

pelo sistema e que vê o dito apenas no dito, sem ir além das linhas do texto, enquanto a 

língua é concebida como um instrumento de comunicação e o texto como produto de um 

emissor a ser decifrado por um receptor. 

Segundo as autoras, existe também uma abordagem em que a leitura é entendida 

como uma atividade de reprodução do sentido, ou seja, estando o foco dessa atividade no 
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pensamento do autor, cabe ao sujeito-leitor captar e reproduzir suas idéias, que passam a 

ser o próprio texto. Nesse caso, a língua passa a ser entendida como a representação do 

pensamento do autor e o sujeito como aquele que possui controle absoluto de suas ações. 

Diferentemente das duas abordagens citadas, a autoras definem e defendem uma 

terceira vertente em que a leitura é definida como atividade de produção de sentido. Isso 

significa que, dentro dessa perspectiva, o ato de ler não se restringe aos aspectos 

superficiais do texto e ao pensamento do autor representado por meio das pistas 

lingüísticas deixadas. Nessa abordagem, o sentido está na interação entre autor-texto-leitor, 

não sendo possível concebê-lo fora dessa tríade.  

Nesse sentido, então, o sujeito-leitor assume papel ativo de co-construtor do sentido 

no texto e pelo texto, cuja definição é o de ser o próprio lugar da interação e constituição 

desses sujeitos.  

Assim, as autoras conceituam a leitura como  

uma atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos, que 
se realiza evidentemente com base nos elementos lingüísticos presentes na 
superfície textual e na sua forma de organização, mas requer a mobilização 
de um vasto conjunto de saberes no interior do evento comunicativo. 
(idem, p. 10-11). 

Comparado aos modelos onde a leitura é vista como uma atividade de 

reconhecimento e reprodução, o modelo interativo revela-se o mais indicado para 

conceituar o ato de ler, haja vista sua abrangência e o reducionismo dos demais. Todavia, 

concepções cujo foco da leitura está voltado para a mera atividade mecânica e passiva 

ainda estão presentes em nossas salas de aula. 

Nas aulas de Língua Portuguesa, por exemplo, é muito comum encontrarmos a 

leitura sendo realizada com fins “gramaticalescos” em que os textos são utilizados como 

exercícios de fixação de regras gramaticais. Há comumente, também, atividades de leituras 

que são realizadas sem que o aluno possa expressar sua opinião e refletir sobre o texto. 

Essas práticas são frutos de um ensino tradicional que persiste em nossas escolas. 

Interessa-nos entender, contudo, como os professores de outras áreas concebem o ato de ler 

em suas aulas. Ressaltamos que não estamos interessados em comparar a leitura realizada 
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nas aulas de Língua Portuguesa e nas demais disciplinas, pois entendemos que, existindo 

especificidades diferentes, os objetivos do ato de ler serão diversos. 

 No entanto, estando a leitura, equivocada e tradicionalmente, vinculada como 

obrigação a ser cumprida nas aulas de Língua Portuguesa, e, ainda, sabendo que muitos 

dos professores que estão exercendo suas atividades em sala de aula tiveram sua formação 

vinculada a uma pedagogia tradicional de ensino, é importante saber o que eles entendem 

pelo ato de ler, uma vez que essa concepção terá reflexos em sua prática pedagógica. 

Kleiman (1997, p.20-23) descreve algumas das concepções de leitura existentes 

na escola. A primeira é aquela que concebe a leitura como decodificação, que consiste em 

um ato mecânico onde o que se busca é apenas informações superficiais, bastando, para 

isso, um passar de olhos pelo texto. Outra concepção, que em nada contribui para a 

formação de leitores proficientes, é a que a vê como avaliação, ou seja, pretende-se com 

esse tipo de leitura verificar aspectos relacionados à forma: se o aluno lê com a pronúncia 

adequada, se respeita a pontuação.  

Além das duas concepções citadas, a autora ainda levanta a questão da existência 

da concepção autoritária de leitura, em que a única interpretação possível é a do professor. 

Desse modo, a leitura desconsidera o leitor como elemento essencial na construção do 

sentido de um texto. Nesse tipo de concepção, perde-se, ao se desconsiderar os significados 

atribuídos ao texto pelos alunos, a oportunidade de construção conjunta dos sentidos, pois 

é dessa interação que emergem as idéias, as dúvidas e as oportunidades de compreensão. 

Para darmos continuidade à discussão sobre o conceito de leitura, buscamos em 

Kleiman (2004a, 2004b) apoio para a concepção interacionista. Segundo a autora, abordar 

a leitura sob uma perspectiva de interação é entendê-la dentro de uma dimensão “mais 

aberta à criação de sentido”, ou seja, desloca-se o sentido que anteriormente estava preso 

ao texto e ao autor desse texto e coloca-o no centro, como resultado da interação entre o 

sujeito-leitor, que traz consigo conhecimentos diversos, e o texto. 

Isso significa afirmar que abordar a leitura dentro de uma perspectiva interacionista 

é estabelecer que a interação está no fato de os vários níveis de conhecimento do leitor, 

sejam eles lingüísticos, textuais e de mundo, interagirem com o texto na e para a produção 

de um sentido (KLEIMAN, idem). Esse conhecimento, que é prévio à leitura, é construído 
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e reconstruído em cada ato de leitura e estará vinculado às experiências de vida do leitor, 

seu meio social, suas crenças e valores. 

Buscando a visão da Pedagogia, Freire (2005) situa o ato de ler como uma atividade 

que pressupõe participação ativa do leitor, ou seja, igualmente à perspectiva interacionista, 

a leitura não está na decifração de palavras em um texto. Segundo o autor, a “real leitura” 

(idem) acontece quando o sujeito-leitor ultrapassa o exercício de decifração de algo escrito 

por outrem e passa a construir a relação entre essa leitura e o mundo. Essa leitura seria, 

então, crítica e emancipadora, uma vez que pressupõe um movimento de desvelamento da 

realidade implícita ao texto. 

Seguindo o caminho traçado por Freire, Silva (1996, p. 51) afirma que a leitura 

crítica é aquela em que as palavras do texto são apenas um primeiro nível, uma espécie de 

estágio para se alcançar a verdadeira leitura. Assim, partindo-se desse primeiro nível, o 

leitor reage ao texto lido questionando-o, problematizando-o e criticando-o. 

Nessa concepção de leitura crítica, então, pretende-se ir além da construção de um 

sentido para o objeto lido, isto é, constituindo-se como uma prática social o ato de ler 

direciona-se para a conscientização e transformação da realidade. 

Para Silva (1984, 1996), como num projeto, a leitura crítica exige do leitor três 

movimentos que se configuram como o ato de constatar, cotejar e transformar. No primeiro 

movimento, o leitor constata o objeto lido, ou seja, como uma primeira impressão, decifra 

seu conteúdo. Em seguida, no ato de cotejar, o leitor passa a questionar e refletir sobre esse 

objeto e parte, então, para o ato de transformar que é a ação sobre esse conteúdo, isto é, um 

modo ao mesmo tempo de agir e de transforma-se. 

Segundo o pedagogo francês Jean Foucambert (1989), o ato de ler deve ser 

encarado como um modo de ser questionado pelo mundo e por si mesmo, de atribuir 

significado ao objeto lido. Assim, o autor destaca que a verdadeira leitura não é aquela que 

assume uma função utilitária de servir como instrumento de comunicação entre um 

receptor e um emissor, uma vez que, para essa função, há meios que se demonstram mais 

eficazes, como é o caso da televisão, por exemplo. 

Para Foucambert, o ato de ler deve extrapolar o caráter instrumental e utilitário para 

ser entendido como a atividade de inserção na estrutura social e de poder, que é o tipo de 
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atividade capaz de atender às exigências de um mundo em constante transformação. 

Assim, conceber a leitura dentro dessa perspectiva é entender que é necessário mais do que 

a mera decifração da escrita para que haja a verdadeira leitura. Mais do que isso, é entender 

que a leitura, nessa dimensão, passa a ser a porta de acesso para a prática da democracia, 

uma vez que possibilita a entrada dos sujeitos no universo da informação que acompanha o 

poder (idem, p. 25). 

Ademais, o autor expõe que a leitura que se configura de forma mecânica é tão 

somente uma ação direcionada para uma política de alfabetização, a qual já não atende 

mais as demandas sociais. Já a leitura realizada tendo como foco a superação desse modelo 

mecanicista a fim de que os sujeitos possam, além de ler e escrever, atender suas 

necessidades sociais, está voltada para uma política de “leiturização” (idem, p. 33). 

 

 3.5.1 A compreensão leitora: a interação entre diversos conhecimentos no ato de ler 

Na seção anterior, vimos que a leitura, seja dentro da perspectiva da Lingüística ou 

de acordo com a visão dos pedagogos, não pode ser concebida como um ato mecânico e 

isolado, uma vez que a todo ato de ler estão implícitos e interagindo entre si diversos 

conhecimentos, socialmente construídos que, juntos, permitem que a compreensão do 

objeto lido seja atingida. É segundo essa visão que Foucambert (1989) menciona que, para 

se compreender um texto, é necessário que interajam entre si 80% de informações 

provenientes do próprio leitor e 20% de informações do próprio texto.  

Koch & Elias (2006) e Kleiman (2004b) definem esses conhecimentos que entram 

em cena no ato de ler semelhantemente. Para as autoras, esses conhecimentos são de três 

ordens: conhecimentos lingüísticos, conhecimentos enciclopédicos ou de mundo e 

conhecimentos interacionais e textuais. 

Por conhecimentos lingüísticos, Koch & Elias (2006) identificam o conhecimento 

gramatical e lexical, ou seja, o material linguístico que se encontra na superfície do texto. 

No mesmo sentido, Kleiman (2004b) afirma que o conhecimento lingüístico engloba todo 

o conhecimento acerca do vocabulário e regras e usos da língua. 
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O conhecimento enciclopédico ou de mundo é definido como os aspectos gerais e 

amplos sobre o mundo até questões provindas das experiências pessoais dos sujeitos 

(KOCH & ELIAS, 2006). Igualmente para Kleiman (op. cit.), o conhecimento de mundo 

abrange desde conhecimentos específicos, como os que possui um físico, por exemplo, até 

conhecimentos denominados simples e corriqueiros. 

Ainda segundo essa autora, os conhecimentos adquiridos de acordo com nossas 

experiências em uma dada sociedade são conhecimentos estruturados e parciais sobre um 

assunto, evento ou situação típicos, pois estão ordenados e incluem apenas o que é mais 

genérico e previsível das situações (idem, p. 22) e cita como exemplo o conhecimento que 

temos sobre aquilo que está implícito em ir ao médico ou assistir a uma aula. Esse 

conhecimento que está armazenado em nossa memória e que é típico de nossa cultura 

recebe o nome de esquema. Koch & Elias (2006), por sua vez, denominam de frames, 

modelos episódicos ou modelos de situação. 

Com relação ao conhecimento textual, Kleiman (2004b) define como o conjunto de 

noções e conceitos sobre o texto e diz respeito aos tipos de textos e sua forma de 

organização.  

Segundo Koch & Elias (2006, p. 45-54), há, ainda, o conhecimento interacional, o 

qual envolve as formas de interação por meio da linguagem. Dentro dessa categoria de 

conhecimento, as autoras descrevem: 

• O conhecimento ilocucional: permite-nos reconhecer os objetivos ou 
propósitos pretendidos pelo produtor do texto, em uma dada situação; 

• O conhecimento comunicacional: quantidade de informação 
necessária, numa situação comunicativa concreta, para que o parceiro 
seja capaz de reconstituir o objetivo da produção do texto; seleção da 
variante lingüística adequada a cada situação de interação; adequação do 
gênero textual à situação comunicativa; 

• Conhecimento metacomunicativo: aquele que permite ao locutor 
assegurar a compreensão do texto e conseguir a aceitação pelo parceiro 
dos objetivos com que é produzido, utilizando-se de vários tipos de ações 
lingüísticas configuradas no texto por meio de sinais de articulação ou 
apoios textuais; 

• Conhecimento superestrutural ou sobre gêneros textuais: tipo de 
conhecimento que nos permite a identificação de textos como exemplares 
adequados aos diversos eventos da vida social. 
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Corroborando a discussão, Alliende & Condemarín (2005) afirmam que, intrínsecos 

à compreensão de um texto, estão aspectos derivados do próprio emissor, do texto e do 

receptor (idem, p.113). Segundo os autores, os fatores que influenciam a compreensão 

leitora relacionados com o emissor se referem “ao conhecimento dos códigos manejados 

pelo autor, os seus esquemas cognitivos, o patrimônio cultural e as circunstâncias em que o 

texto foi produzido” (op. cit.). 

Resumidamente, passamos a descrever cada um desses conhecimentos: 

• Conhecimento dos códigos manejados pelo autor: o leitor deve 
compreender que o código utilizado pode referir-se a um determinado 
tema ou objeto e ser específicos como códigos históricos, geográficos, 
filosóficos, entre outros. Conhecer, então, as peculiaridades do código 
utilizado pelo autor, é relevante para a facilitação da compreensão leitora. 

• Conhecimento dos esquemas cognitivos do autor: sob o ponto de vista 
da teoria do conhecimento, o que cada autor escreve é formado por 
esquemas cognitivos, que, por sua vez, são compartilhados por grande 
número de sujeitos que os manejam de um modo semelhante. Assim, 
aquilo que está escrito em um texto está inserido em esquemas que são 
dados como conhecidos, permitindo ao autor elaborar textos incompletos 
entre si, pois parte-se do princípio de que eles serão do conhecimento do 
leitor. Caso não seja, haverá prejuízo na compreensão. 

• Conhecimento do patrimônio cultural do autor: são os conhecimentos 
de mundo que fazem parte do universo do autor. 

• Conhecimento das circunstâncias da escrita: relativo à época, o lugar 
em que o texto foi escrito. Nesse caso, os autores ressaltam que é possível 
prescindir desse tipo de conhecimento e citam como exemplo o conto A 
Cinderela, que pode ser entendido independente de se conhecer seu autor 
ou origem. 

Com relação aos fatores da compreensão leitora derivados do texto, Alliende e 

Condemarín (2005) afirmam que esses podem ser divididos em físicos, lingüísticos e 

referenciais ou do conteúdo e que o conjunto desse fatores pode determinar a legibilidade 

de um texto. 

A legibilidade física está relacionada “ao tamanho e clareza das letras, da cor e da 

textura do papel, da qualidade da tela, do comprimento das linhas, da fonte empregada, do 

entrelinhamento, da variedade tipográfica, etc”. (idem, p.115). A legibilidade lingüística 

engloba aspectos do léxico, ressaltando que um vocabulário dificulta a compreensão da 

estrutura morfossintática das orações, isto é, a compreensão leitora pode ficar 

comprometida caso haja excesso de orações com estruturas sintáticas complexas, com 
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muitos elementos subordinados, ou longas e complicadas demais. Por outro lado, os 

autores apontam que a supersimplificação das orações também pode ser um obstáculo para 

que o leitor compreenda um texto.  

Além desses dois elementos, que estão voltados para o nível oracional, os autores 

destacam os elementos que fazem parte da estrutura textual e que também são responsáveis 

pela legibilidade: o intratexto – elementos que dão unidade e estrutura a um escrito, isto é, 

todos os elementos que constituem o contexto interno de cada um dos componentes do 

texto (idem, p. 121).  

De acordo com essa linha, a compreensão intratextual consiste em (idem, ibidem): 

captar o texto como um todo; dar-se conta do que o texto é, uma 
curiosidade, uma piada, uma carta, um conto, uma notícia, etc.; 
captar as partes que formam o todo – fatos, episódios, momentos, 
princípios, demonstrações, etc; ver as relações que as partes 
estabelecem entre si; ver as estruturas que surgem dessas 
relações.(ALLIENDE & CONDEMARÍN, 2005, p. 121) 

Outro elemento da estrutura textual responsável pela legibilidade citado pelos 

autores é a intertextualidade, que é conceituada como “um conjunto de relações que um 

texto estabelece com outros ou o conjunto dos traços de um texto que remetem a outros 

textos” (conf. Barthes, 1974 apud ALLIENDE e CONDEMARÍN, 2005, p. 121). Os 

autores ainda ressaltam que, sempre que um leitor compreende aquilo que lê, essa 

compreensão é intertextual, já que esse está fazendo relações entre o texto lido e outros 

textos. 

Outra contribuição importante para estabelecermos os aspectos envolvidos na 

compreensão dos textos é a que nos dá Marcuschi (1998), que aborda as condições em que 

operam os processos de compreensão, tanto nos textos orais como nos escritos. 

Segundo esse autor, existem sete condições básicas para que a compreensão textual 

se estabeleça. São elas (idem, p.51): 

1. condição de base textual: existência de um sistema lingüístico de 
domínio comum e suficiente aos propósitos dos interactantes; 

2. condição de conhecimentos relevantes partilhados; 
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3. condição de coerência: como um dos fatores condicionantes 
necessários à compreensão, a coerência temática (que não deve ser 
confundida com a coesão superficial) é construída tanto na produção 
como na recepção do texto. 

4. condição de cooperação: a compreensão se dá como uma atividade 
interacional em situações concretas e reais de recepção e produção, 
exigindo contratos e negociações bilatérias que se evidenciam na 
colaboração mútua que, mesmo quando violada, deve preservar vias de 
acesso relevantes. 

5. condição de abertura textual: na medida em que a compreensão se 
submete à condição (4), o texto transforma-se numa proposta de sentido 
com características de abertura estratégica, ou seja, com n possibilidades 
interpretativas dentro de alternativas mutuamente aceitáveis. 

6. condição de base contextual: a condição (5) cria uma indeterminação 
que as condições (2) e (4) resolvem apenas parcialmente. Por isso, é 
necessária outra condição que requer a presença de contextos suficientes 
situados num tempo e espaço, definidos tanto para a produção como para 
a recepção. 

7. condição de determinação tipológica: se a condição (6) exige 
contextualização, ainda não determina a qualidade textual, que só ocorre 
em se considerando o tipo de texto, pois cada tipo carrega em si 
condições restritivas específicas, tanto de contextualização como de 
indeterminação agindo conjuntamente com as condições (5) e (6). 

Para Marcushi, então, a compreensão de um texto deve atender a todas essas 

exigências enumeradas anteriormente. Para que isso aconteça de forma eficiente, faz-se 

necessário que o leitor do texto conjugue todos os seus conhecimentos prévios a fim de ler 

além da superficialidade textual. 

Para nos auxiliar também a discorrer acerca dos aspectos relacionados à 

compreensão no ato de ler, buscamos apoio em Bortone (2004a), para quem a 

compreensão textual só é realizada com competência quando o leitor consegue atingir as 

quatro dimensões ou propriedades do texto (idem, p. 13). 

Segundo a autora, a primeira dimensão ou propriedade do texto refere-se ao 

contexto, o qual abrange tanto a intencionalidade como a informatividade. O primeiro 

aspecto relaciona-se às intenções do produtor do texto como produzir emoções- rir, chorar, 

enternecer-se, sentir medo, hesitação; persuadir o leitor – convencê-lo de alguma idéia ou 

passar uma determinada informação – ensinando, explicando, instrumentalizando. (idem, 

p. 13).  
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O segundo aspecto, a informatividade, “que são informações novas ou já 

conhecidas que um texto traz” (idem, p. 14), está relacionada a um dado momento 

histórico, refletindo seus costumes, conceitos e visões de mundo da época. Além disso, a 

quantidade de informações novas trazidas em um texto tem grande influência na sua 

compreensão. 

A segunda dimensão que o leitor precisa atingir para a realização da compreensão 

textual é aquela que faz parte da construção do próprio texto, que é a coesão – as estruturas 

coesivas responsáveis pela progressão textual; o vocabulário do texto e a coerência – que é 

a organização dos elementos responsáveis pela progressão textual de modo a desenvolver o 

tema em uma seqüência lógica, com começo, meio e fim. 

Na terceira dimensão, Bortone destaca o infratexto, isto é, “tudo aquilo que está 

abaixo da superfície do texto, e que é decisivo para sua coerência” (idem, p. 14). São as 

informações implícitas que completam o sentido do texto, são as inferências que vamos 

construindo durante a leitura. 

Com relação à quarta dimensão, a autora destaca o intertexto, que são “marcas e ou 

referências a textos anteriormente lidos” (idem, p.15), isto é, a intertextualidade. 

Como vimos nesta seção, é necessário lançar mão de vários conhecimentos a fim de 

se obter a leitura competente, ou seja, aquela leitura onde há compreensão. No contexto de 

sala de aula, mesmo quando a leitura é realizada em turmas do ensino médio, etapa final da 

educação básica, percebemos que a ausência desses conhecimentos pelos leitores 

compromete a compreensão do texto e pode se tornar um obstáculo para o trabalho 

pedagógico. 

Desse modo, a figura do professor como o leitor mais experiente desse contexto 

surge como aliado da compreensão textual, pois é ele quem deve suprir as eventuais 

carências desses conhecimentos. Isso significa dizer que o professor deve estabelecer uma 

metodologia que seja eficiente para o trabalho de leitura de textos realizado em sua 

disciplina. Abordaremos o papel do professor no ensino-aprendizagem da leitura nas 

seções seguintes. 
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3.6 Conceituando andaimes 

Denomina-se andaime o auxílio visível ou audível que um membro mais experiente 

de uma determinada cultura pode dar a um aprendiz (BORTONI-RICARDO & 

FERNANDES DE SOUSA, 2006, p.168). Introduzido pelo psicólogo norte-americano 

Jerome Bruner, a esse conceito está subjacente a noção de zona de desenvolvimento 

proximal, a ZDP, do psicólogo russo Vygotsky, e o conceito de pistas de contextualização. 

Segundo a teoria sociocultural de língua e aprendizagem de Vygotsky, a ZDP  

é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros 
mais capazes (VIGOTSKI, 1998, p.112). 

De acordo com Vygotsky, o conceito de ZDP é um instrumento eficaz para se 

compreender o estado de desenvolvimento mental de uma criança, pois, por meio dele, é 

possível definir funções que ainda não amadureceram, conhecer os processos mentais que 

já estão maduros e foram completados, bem como aqueles que ainda estão por se 

desenvolver. 

O outro conceito subjacente à teoria dos andaimes é o de pistas de contextualização 

que, segundo Blom & Gumperz (1998, p. 100), “são todos os traços lingüísticos que 

contribuem para a sinalização de pressuposições contextuais”, podendo aparecer “sob 

várias manifestações lingüísticas, dependendo do repertório lingüístico, historicamente 

determinado, de cada participante”. Os autores ainda afirmam que os significados das 

pistas de contextualização são transmitidos como parte do processo interativo, não 

podendo ser discutidos fora de determinado contexto. 

Desse modo, entende-se que é nas interações entre os sujeitos que a teoria dos 

andaimes se estabelece, ou seja, é interagindo com o outro que há a possibilidade de se 

criar andaimes a fim de se auxiliar um aprendiz. 

No trabalho realizado em sala de aula, o processo de andaimagem é realizado pelo 

professor, isto é, o participante mais experiente do contexto, mas também pode acontecer 

nas relações entre alunos, quando um colega interage com outro a fim de auxiliá-lo. 
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Nesse sentido, no trabalho de leitura desenvolvido em sala de aula, cabe ao 

professor o papel de construtor de andaimes que facilitem a compreensão textual, visto 

que, nesse contexto, é ele o leitor mais experiente.  

 

3.6.1 A construção de andaimes: professor, o facilitador da leitura 

Sendo o professor o “co-responsável pelo ensino e encaminhamento da leitura” 

(SILVA, 1984, p. 33) na escola, é necessário que se saiba como esse encaminhamento é 

realizado, ou seja, como o professor, desempenhando o papel de facilitador da 

aprendizagem, constrói andaimes a fim de atingir aos objetivos da leitura.  

 Nesse sentido, Kleiman (2004) afirma que é necessário que se desenvolva, no 

contexto da sala de aula, estratégias que imitem o comportamento de um leitor proficiente. 

Essas estratégias servirão de suporte temporário até que o aluno, por si só, seja capaz de 

executá-las.  

 O trabalho com o texto em sala de aula, de acordo com Passeggi (1999, p. 224), é 

caracterizado por uma relação triádica na qual estão inseridos professor, texto e aluno. A 

autora afirma (PASSEGGI, 1998, p. 150; 1999, p.225 ) que essa relação tem como ponto 

de partida um texto-fonte, que deve ser apresentado pelo professor e adquirido pelo aluno. 

“Ao conjunto de proposições verbalizadas, oralmente, pelo professor e pelo aluno, na 

interação em sala de aula, a partir do texto-fonte, dá-se o nome de texto-mediador”.(idem, 

p. 151, grifo da autora). 

Passeggi (1999, p. 224) demonstra essa relação triádica de sala de aula a partir do 

triângulo pedagógico que segue: 

 
 

Texto 

Professor Aluno 
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Ainda segundo a autora,  

 a explicação praticada pelo professor, em sala de aula a partir do livro 
didático, realiza-se oralmente através das atividades de reformulação com 
direcionamento explicativo, pois o professor (explicador) deve tornar o 
texto acessível ao aluno (explicatário) (...). (PASSEGGI, 1998, p. 150). 

 Passeggi aborda o papel das atividades de reformulação do texto-fonte na sala de 

aula afirmando que, na passagem do texto-fonte para o texto-mediador, o professor faz 

reformulações parafrásticas onde o enunciado é moldado e reformulado segundo “suas 

intenções e a diversidade das circunstâncias de enunciação” (idem, ibidem, p. 153). 

Segundo Bortoni-Ricardo & Fernandes de Sousa (2006), esse trabalho de 

andaimagem deve envolver estratégias que possam ajudar o aluno a reconceptualizar seu 

raciocínio, a ampliá-lo, a transitar do plano teórico para o empírico, e serve para aproximar 

o conhecimento novo ao universo referencial do aluno (estabelecendo as necessárias 

relações entre conhecimento novo e conhecimento interiorizado). Essas estratégias são 

localmente criadas e atendem às circunstâncias daquele momento interacional. 

Para Cazden (1988, p. 124), essas estratégias não devem ser utilizadas como um 

recurso que emite um parecer de correção ou incorreção a respeito daquilo que os alunos 

dizem na interação, mas sim se constituir como um meio de “induzir o aprendiz a um novo 

modo de contemplar, categorizar, e inclusive reconceptualizar os fenômenos [...]”. 

No entanto, é necessário ressaltar que as estratégias adotadas em sala de aula para a 

realização do trabalho de leitura podem ser tomadas com sentidos diversos, diferentemente 

de como são concebidas na teoria dos andaimes, isto é, como parte de um processo 

interacional. 

Desse modo, é importante discutirmos o conceito de estratégia, assunto da próxima 

seção. 

 

3.7 Conceituando estratégias 

O vocábulo estratégia é definido no dicionário Houaiss como “1. planejamento de 

operações de guerra; 2. planejamento de uma ação para conseguir um resultado.” Essa 
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segunda acepção é comumente utilizada no discurso educacional: estratégias de ensino, 

estratégias de estudo, estratégias de leitura, entre outras. 

No entanto, na literatura encontramos esse mesmo termo sendo denominado de 

diferentes maneiras pelos teóricos do campo da Didática. Essa constatação é corroborada 

por Tacca (2006) que afirma que as estratégias pedagógicas podem ser definidas pelos 

manuais de didática como métodos e técnicas. Já Araújo (1991) afirma existir uma certa 

“ambigüidade e fluidez” em relação à utilização desses conceitos. 

Tomando dois manuais de didática, o primeiro de título Didática Geral, de 

Claudino Piletti e o segundo denominado Didática, de José Carlos Libâneo, verificamos 

que realmente não há consenso sobre essa questão entre ambos os autores. 

Na obra de Piletti (2004) são identificados vários elementos presentes no aspecto do 

como ensinar. São eles: estratégias, técnicas, métodos e procedimentos. Ao conceituar 

estratégias, o autor as define como “a descrição dos meios disponíveis pelo professor para 

atingir os objetivos específicos” (idem, p. 102). 

Ainda segundo Piletti, há diferenças entre método e técnicas, sendo o primeiro “um 

caminho que leva até certo ponto, sem ser o veículo de chegada, que é a técnica” (idem, p. 

102-103). Já com relação aos procedimentos de ensino, o autor lança mão da seguinte 

definição: “maneira de efetuar alguma coisa. Consiste em descrever as atividades 

desenvolvidas pelo professor e as atividades desenvolvidas pelos alunos”. (idem, p. 103). 

Esse mesmo autor afirma que aos métodos tradicionais vincula-se uma concepção 

de ensino que mantém laços com a Pedagogia Tradicional e que os métodos novos são 

aqueles relacionados a uma visão renovada de educação. 

Entre os métodos e técnicas tradicionais apontados pelo autor, a aula expositiva e a 

técnica de perguntas e respostas são os exemplos típicos. Já para exemplificar os métodos e 

técnicas novos o autor cita o métodos Montessori, Centros de Interesse, método de solução 

de problemas, método de projetos, trabalhos em grupos, unidades didáticas, estudo do meio 

e método psiconegético. 

Para Libâneo, o como do processo de ensino refere-se aos métodos, ou seja, “meios 

para alcançar objetivos gerais e específicos do ensino [...] englobando as ações a serem 



  

 

61

realizadas pelo professor e pelos alunos para atingir os objetivos e conteúdos” (LIBÂNEO, 

1994, p. 149). 

De acordo com esse autor, para a eficácia do processo de ensino o professor deve 

conjugar objetivos, conteúdos e métodos de ensino, sendo que os métodos são 

determinados pela relação objetivos-conteúdos. 

Atendendo a esse triângulo, os métodos passam a ser classificados em dois grupos: 

métodos que atendem ao aspecto externo (os conteúdos de ensino) e métodos que atendem 

ao aspecto interno (as condições mentais dos alunos para assimilação dos conteúdos) 

(idem, ibidem). 

Os métodos de ensino que atendem ao aspecto externo são indicados pelo autor 

como o método de exposição pelo professor ou aula expositiva, método de trabalho 

relativamente independente do aluno, método de elaboração conjunta (ou conversação) e 

método de trabalho em grupos. Já os métodos selecionados segundo os aspectos internos 

são assim agrupados pelo autor: passos ou funções didáticas e procedimentos lógicos e 

psicológicos de assimilação da matéria. 

Libâneo (idem, ibidem) define os métodos que atendem ao aspecto externo da 

seguinte forma: 

Exposição verbal ou aula expositiva: valiosa desde que o aluno não assuma uma 

posição passiva; não pode deixar de ser significativo e ter relação com o conhecimento 

prévio dos alunos. 

Método de trabalho independente:  “tarefas dirigidas e orientadas pelo professor, 

para que os alunos as resolvam de modo relativamente independente e criador.” (idem, p. 

163). Pode acontecer na forma de: tarefa preparatória ( os alunos escrevem e pensam, 

colhem dados sobre o que vai ser trabalhado – serve para verificar o conhecimento prévio 

dos alunos sobre o tema); tarefas de assimilação (exercícios de aprofundamento e aplicação 

dos temas – estudo dirigido, solução de problemas – servem para preparar os alunos para 

revisar conhecimentos e assimilar a solução correta) tarefas de elaboração pessoal 

(exercícios nos quais os alunos produzem respostas surgidas do seu próprio pensamento). 

Uma forma comum do método independente é o estudo dirigido. 
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Método de elaboração conjunta: “a elaboração conjunta é uma forma de interação 

ativa entre o professor e os alunos visando a obtenção de novos conhecimentos, 

habilidades, atitudes e convicções, bem como a fixação e consolidação de conhecimentos e 

convicções já adquiridos.” (idem, p. 167). “A elaboração conjunta supõe um conjunto de 

condições prévias: a incorporação pelos alunos dos objetivos a atingir, o domínio de 

conhecimentos básicos ou a disponibilidade pelos alunos de conhecimentos e experiências 

que, mesmo não sistematizados, são pontos de partida para o trabalho de elaboração 

conjunta.” (idem, ibidem). 

Ainda segundo o autor, a forma mais típica do método de elaboração conjunta é a 

conversação didática ou aula dialogada. “Mas não consiste meramente em respostas dos 

alunos às perguntas do professor, numa conversa fechada em que os alunos pensem e 

falem o que o professor já pensou e falou [...]” (idem, p. 168) 

Além de Libâneo e Piletti, encontramos em Veiga (1991) os termos técnica e 

métodos abordados da seguinte forma: 

Os métodos têm seus nexos com as técnicas de ensino as quais colocam 
os métodos em ação. Estas são consideradas como componentes 
operacionais que se prendem aos métodos de ensino, que por sua vez 
estão vinculados a um ideário pedagógico. (VEIGA, 1991, p. 79) 

A autora ressalta que há de se desmistificar as concepções que vêem os métodos e 

as técnicas como sinônimos e que o fundamental na seleção das técnicas a serem utilizadas 

em sala é a intenção de seus usos. 

Semelhante a essa idéia, Araújo (1991) afirma que anterior à discussão de alguns 

desses conceitos é necessário “discutir o lugar que as técnicas de ensino devem ocupar 

como elemento componente do processo pedagógico” (idem, p. 13). 

Nesse contexto, a discussão em torno da nomenclatura se esvazia e perde sentido, 

pois seja definida como técnica, método ou estratégia de ensino, há uma dimensão mais 

abrangente daquilo que se refere ao como se realiza o processo de ensino.  

Nessa perspectiva, Libâneo (1994) aponta que as estratégias de ensino “decorrem 

de uma concepção de sociedade, da natureza da atividade prática humana no mundo, da 

compreensão da prática educativa numa determinada sociedade” (idem, p. 151). 
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Ao relacionar outros fatores além do próprio objetivo e conteúdo de ensino, 

Libâneo amplia a dimensão do processo de ensino, incluindo nesse processo o contexto 

social mais amplo nos quais estão inseridas as ações realizadas no âmbito educacional. 

Por sua vez, Piletti (2004), ao descrever em seu manual quais são os fatores que 

devem ser considerados ao selecionar-se uma determinada estratégia, aponta aspectos tais 

como: objetivos educacionais, tipo de aprendizagem, condições físicas, tipos de aluno e 

experiência didática do professor, deixando de incluir as relações que se estabelecem dos 

sujeitos entre si e destes com o mundo. Nesse sentido, as escolhas feitas pelos professores 

parecem não ter relação com suas concepções enquanto sujeito social. 

Dito isso, entendemos que às estratégias realizadas em sala de aula relacionam-se 

fatores mais abrangentes que determinam a sua escolha e o modo como elas se 

concretizam, ou seja, não há estratégia por si, há, contudo, estratégias que são dependentes 

das concepções daqueles que as utilizam. 

Na concepção de Tacca, a compreensão do processo de ensino-aprendizagem deve 

ser feita a partir das relações sociais estabelecidas no cenário educativo, ou seja, nas 

interações estabelecidas entre professores e alunos. Segundo a mesma autora, a essas 

interações estão subjacentes 

 concepções, crenças, história de vida e outros aspectos emergentes no 
processo relacional, que geram as escolhas e opções a serem, 
necessariamente, feitas. Por exemplo, as concepções do professor sobre 
educação, sobre quem são e como pensam os alunos e quais são suas 
possibilidades são sem dúvida um grande balizador da forma como as 
relações são constituídas com eles e de como e por que objetivos, 
conteúdos e métodos são selecionados. (TACCA, 2006, p.46-47) 

Ainda segundo a autora, conceituar as estratégias pedagógicas fora do âmbito das 

interações estabelecidas entre professores e alunos é entendê-las como “recursos externos 

de que lança mão o professor para manter o aluno ativo e, assim, motivado para aprender” 

(idem, p.48). Por sua vez, o enfoque em que as relações sociais estabelecidas estão 

“acopladas, enraizadas” às estratégias pedagógicas conceitua-as como “recursos 

relacionais que orientam o professor na criação de canais dialógicos, tendo em vista 

adentrar o pensamento do aluno, suas emoções, conhecendo as interligações impostas pela 

unidade cognição-afeto” (idem, ibidem). 
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Nas palavras da autora: 

Assim sendo, não é possível pensar o processo de aprendizagem fora de 
uma relação entre pessoas, cujo eixo não seja o processo dialógico. 
Entende-se que a participação ativa em sala não está na seqüência das 
ações empreendidas, mas na possibilidade de as pessoas que 
compartilham esse espaço expressarem seus pensamentos e ouvirem a 
comunicação do outro, tendo em vista uma construção conjunta do 
conhecimento. (TACCA, 2006, p.49 ) 

Assim, temos um conceito amplo de estratégias, direcionado para a construção 

conjunta do conhecimento realizada por meio da interação em sala de aula. São essas as 

reais estratégias pedagógicas definidas por Tacca e apontadas, em certa medida, por 

Libâneo ao levar em conta os aspectos sociais imbricados nesse processo. 

Segundo Tacca, a trilogia objetivos-conteúdos-métodos não é suficiente para a boa 

prática pedagógica (idem, p.45). Ela explica esse fato pois, apesar de estarem bem 

formulados os objetivos, muitas vezes eles “podem ficar comprometidos no desenrolar da 

situação pedagógica” e, assim, outros aspectos acabarem por definir o processo de ensino-

aprendizagem. 

Além disso, não se pode atribuir aos métodos a responsabilidade pela boa ação 

pedagógica, uma vez que novos métodos e técnicas sempre surgem de acordo com as 

necessidades e acabam, também, por não solucionar os problemas que acontecem na sala 

de aula quando do ensino-aprendizagem. 

Assim, entendendo que o fazer pedagógico deve estar voltado para os modos de se 

dirigir o ensino-aprendizagem do educando sem perder de vista que o processo de ensino-

aprendizagem só se concretiza nas interações e relações sociais que se estabelecem no 

contexto e, compreendendo que o trabalho de leitura realizado em sala de aula se 

beneficiará de atividades onde professores e alunos possam, juntos, construir o sentido do 

texto, passamos a dividir em duas categorias as estratégias pedagógicas: estratégias como 

recursos externos e estratégias interacionais de andaimagem, que serão utilizadas no 

capítulo 6 de análise dos dados. 

As primeiras serão aquelas estratégias apontadas pelos manuais de didática, onde a 

construção conjunta do conhecimento não é o mais relevante aspecto a ser considerado. Já 
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as estratégias da segunda categoria consideram que a construção conjunta, por meio da 

interação entre alunos e professores, é o fator de maior importância.  

No capítulo seguinte, então, nossa explanação trata do contexto do ensino médio e 

nele traçaremos o perfil sociocultural dos alunos pertencentes às duas turmas pesquisadas. 
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4 O ENSINO MÉDIO: UM CONTEXTO A CONHECER 

 

[...] o espaço pedagógico é um texto para 
ser constantemente “lido”, interpretado, 
“escrito” e “reescrito”. 

(Paulo Freire, 1996, p. 97,) 

4.1 Introdução 

Para situarmos melhor o leitor no contexto do ensino médio, discorremos, neste 

capítulo, acerca das características desse nível de ensino. 

Nas seções seguintes, então, procuraremos fazer um recorte desse universo 

relatando um breve histórico de sua implementação, bem como suas características 

principais anunciadas nas diretrizes curriculares.  

Quanto ao contexto de pesquisa, focalizaremos, com base nas respostas dadas pelos 

alunos nos questionários, o perfil sociocultural do estudante do ensino médio. Para tanto, 

estabeleceremos comparações entre os números revelados por nossa pesquisa e os dados 

fornecidos pelo Ministério da Educação, por meio do Censo Escolar, bem como outros 

apresentados por pesquisas tais como as do INAF, PISA e PNAD-IBGE. Além disso, 

buscaremos apoio em nossas notas de campo realizadas durante o período de observação. 

Por meio dessas comparações, pretendemos minimizar o caráter meramente 

descritivo desta análise, possibilitando fornecer uma visão mais ampla do ensino médio, 

contexto esse que merece ser mais pesquisado e conhecido por todos nós. 

 

4.2 Percurso histórico 

Ao longo de sua história, o ensino médio esteve dividido entre a educação 

acadêmica e o ensino profissional. Existia a “formação de caráter propedêutico, destinada a 

preparar o educando para acesso a níveis superiores de ensino, e uma formação de caráter 

técnico-profissional” (RAMOS, 2004, p. 38) 
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Na verdade, a criação do ensino médio ocorreu para atender à necessidade de 

implantação de um curso que conferisse o grau de bacharel, indispensável à entrada no 

nível superior, sendo, por esse motivo, criado, durante o período regencial, o Imperial 

Colégio Pedro II (GOMES, 2000, p. 17). Tratava-se de um curso de caráter propedêutico. 

Nessa época, segundo Gomes (idem, ibidem) “não se podia falar sequer de sistema 

ou sistemas educacionais brasileiros, mas de um arquipélago de estruturas”, que tinham por 

objetivo servir de ponte às poucas instituições superiores existentes. 

Gomes também destaca que, em meio a inúmeras reformas que instituíram novas 

perspectivas para o ensino médio (Reforma Benjamin Constant, de 1890, que incluía 

disciplinas científicas e estabelecia a seriação, mas que não foi executada; Reforma 

Epitácio Pessoa , de 1901, a qual introduziu o curso de Bacharelado em Ciências e Letras 

dos 10 aos 16 anos de idade; a Reforma Rivadávia Corrêa, de 1911, que desoficializou o 

ensino; a Reforma Carlos Maximiliano, de 1915, cujos objetivos foram reoficializar o 

ensino e reformar o Colégio Pedro II; a Reforma Rocha Vaz, de 1925, que seguiu em 

direção à organização geral da educação), o ensino profissionalizante foi se firmando como 

a escola destinada aos filhos dos trabalhadores, sendo reservada “explicitamente pela lei e 

até pela recente Constituição de 1937, às pessoas de baixo nível sócio-econômico” 

(GOMES, 2000, p. 18). 

No entanto, ainda segundo Gomes (2000, P. 19-21), foi somente a partir da 

Revolução de 1930 que houve a verdadeira organização da educação brasileira, sobretudo 

com a criação das Leis Orgânicas de Gustavo Capanema. Nesse período, os 

questionamentos a respeito das finalidades do ensino médio e de suas relações com o 

trabalho, juntamente com o fato de, em meio às inúmeras reformas ocorridas até então, 

surgir, também, o ensino profissionalizante que se destinava às classes trabalhadoras, 

emerge a questão do dualismo no ensino médio, isto é, o fato de se ter uma educação 

média profissionalizante e uma educação média de formação geral. 

Esse mesmo autor afirma (idem, ibidem) que os períodos que se sucederam foram 

marcados por uma alternância entre as prioridades da educação média no Brasil. Nessa 

época, várias reformas validavam o ensino médio direcionando-o ora em relação ao ensino 

profissionalizante, ora no sentido do ensino geral e, muitas vezes, mantendo o dualismo. 
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Em 1931, a Reforma Francisco Campos manteve o dualismo, existindo escolas 

profissionalizantes e a escola acadêmica, sendo esta oposição reforçada com a Reforma de 

1942, de Gustavo Capanema. Entretanto, apesar de estar destinada às classes sociais mais 

abastadas, a urbanização favoreceu a entrada das classes médias urbanas nas escolas de 

ensino médio acadêmico, fato esse que resultou em um ensino que não conseguia preparar 

os alunos nem para o trabalho e nem para o ingresso no ensino superior, pois a abertura do 

ensino às classes médias gerou, também, a popularização do magistério, ocasionando, 

juntamente com outros fatores sociais, declínio na qualidade da educação. 

As divergências entre o ensino profissionalizante e acadêmico continuaram nos 

períodos seguintes, pois por mais que a igualdade de direitos estabelecida pela Lei da 

Equivalência tenha permitido ao estudante do ensino profissionalizante acesso ao ensino 

superior, não fornecia as vantagens do curso acadêmico, que era dedicado à educação geral 

exigida pelos exames vestibulares. 

Com a Reforma de 1971, na forma da Lei nº 5.692, tornou-se obrigatório o sistema 

unitário, onde estavam integrados o ensino profissionalizante e a preparação para o 

trabalho a todos os alunos do ensino médio. Entretanto, houve um descontentamento 

quanto a essa obrigatoriedade por parte da sociedade e, em 1982, o dualismo entre ensino 

acadêmico e profissionalizante voltou a fazer parte do cenário da educação brasileira. 

A partir da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que rege o sistema de ensino atual, respondendo aos 

desafios de aumentar a média de escolaridade da sua população, ficou estabelecido que 

a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores.  (BRASIL, 1999, p. 57). 

Além disso, a lei confere novo status ao ensino médio, pois este passa a compor, 

juntamente com a educação infantil e o ensino fundamental, o quadro da educação básica 

brasileira, sendo considerada como 

etapa do processo educacional que a Nação considera básica para o 
exercício da cidadania, base para o acesso às atividades produtivas, para o 
prosseguimento nos níveis mais elevados e complexos de educação e para 
o desenvolvimento pessoal [...] (BRASIL, 1999, p.22). 
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 No que concerne especificamente ao ensino médio, a LDB afirma, em seu art. 35, 

que:  

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 
mínima de três anos, terá como finalidades: 
        I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de 
estudos; 
        II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores; 
        III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo 
a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
        IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de 
cada disciplina. (BRASIL, 1999, p. 61) 
 

Segundo Ramos (2004, p. 38),  

a consolidação dessas finalidades do ensino médio, como etapa final da 
educação básica, supera o modelo em vigor no Brasil desde 1971, que 
admitia dois percursos relativos à formação escolar em nível secundário: 
uma formação de caráter propedêutico, destinada a preparar o educando 
para acesso a níveis superiores de ensino, e uma formação de caráter 
técnico-profissional. 

No entanto, 

a possibilidade de o ensino médio preparar o educando para o exercício 
de profissões técnicas, porém, foi admitida pelo parágrafo 2º. do artigo 36 
da lei, desde que assegurada a formação básica. Ao mesmo tempo, a 
educação profissional foi tratada em capítulo à parte, nos artigos 39 a 41, 
como prática educativa a que todos os cidadãos podem ter acesso, 
devendo integrar-se às diferentes formas de educação, de trabalho, à 
ciência e à tecnologia. (RAMOS, 2004, p.38).  

Diante da possibilidade de preparação para o exercício de profissões técnicas 

estabelecida pela LDB, regulamenta-se, por meio do Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 

1997, a educação profissional. Nesse Decreto, em seu artigo 2º, fica determinado que: 

Art. 2º A educação profissional será desenvolvida em articulação com o 
ensino médio ou em modalidades que contemplem estratégias de 
educação continuada, podendo ser realizada em escolas do ensino regular, 
em instituições especializadas ou nos ambientes de trabalho.  (BRASIL, 
1997). 
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A publicação desse decreto, porém, segundo Ramos (2004, p. 40), “impossibilitou a 

construção de um ensino médio que integrasse formação básica e profissional de forma 

orgânica num mesmo currículo”. 

Após esse período em que o ensino médio se viu novamente dividido, publicou-se o 

Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, revogando o Decreto nº 2.208 e regulamentando 

o parágrafo 2º do artigo 36 e os artigos 39 a 41 da Lei nº 9.396, a LDB. 

O artigo 4º desse novo Decreto, que está em vigor, prevê: 

Art. 4º A educação profissional técnica de nível médio, nos termos 
dispostos no § 2º do art. 36, art. 40 e parágrafo único do art. 41, da Lei nº 
9.394, de 1996, será desenvolvida de forma articulada com o ensino 
médio, observados: 
I- os objetivos contidos nas diretrizes curriculares nacionais definidas 
pelo Conselho Nacional de Educação; 
II- as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; e 
III- as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto 
pedagógico. (BRASIL, 2004). 

Esse Decreto visa à construção de um ensino médio onde possam ser integrados os 

conhecimentos básicos e os profissionalizantes, indo ao encontro do que, segundo Ramos, 

deve ser a identidade do ensino médio que,  

conquanto seja unitário em seus princípios e objetivos, desenvolva 
possibilidades formativas que contemplem as múltiplas necessidades 
socioculturais e econômicas dos sujeitos que o constituem – adolescentes, 
jovens e adultos -, reconhecendo-os não como cidadãos e trabalhadores 
de um futuro indefinido, mas como sujeitos de direitos no momento em 
que cursam o ensino médio. (RAMOS, 2004, p. 41). 

Contudo, parece existir um desconhecimento por parte da escola e dos professores 

em relação às leis que regem o ensino médio, fato esse que pode comprometer o trabalho 

pedagógico desenvolvido. Como etapa final da educação básica, essas finalidades devem 

ser: 

a formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências 
necessárias à integração de seu projeto individual ao projeto da sociedade 
em que se situa; 

o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
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a preparação e orientação básica para a sua integração ao mundo do 
trabalho, com as competências que garantam seu aprimoramento 
profissional e permitam acompanhar as mudanças que caracterizam a 
produção no nosso tempo; 

o desenvolvimento das competências para continuar aprendendo, de 
forma autônoma e crítica, em níveis mais complexos de estudos. 
(BRASIL, 1999, p. 23). 

 

4.3 O currículo do ensino médio  

O currículo do ensino médio segue as premissas elaboradas pela UNESCO “como 

eixos estruturais da educação na sociedade contemporânea” (BRASIL, 1999, p. 33). Essas 

premissas (idem, ibidem p. 33-34) correspondem a: aprender a aprender – que se revela 

como a garantia de uma educação permanente; aprender a fazer –  que significa o estímulo 

a vivência da teoria na prática, possibilitando a vivência em novas situações; aprender a 

viver – o desenvolvimento da capacidade de viver juntos, reconhecendo o outro e as 

relações de interdependência e aprender a ser – a preparação do aluno para ser autônomo e 

capaz de exercitar a liberdade de pensamento. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº 9.394/96, art. 26: 

Art. 26 Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 
nacional comum, a ser contemplada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 
de sua clientela. (BRASIL,1999). 

Na Base Nacional Comum, o currículo deve viabilizar: 

 a preparação para o prosseguimento de estudos e, como tal, deve 
caminhar no sentido de que a construção de competências e habilidades 
básicas, e não o acúmulo de esquemas resolutivos pré-estabelecidos, seja 
o objetivo do processo de aprendizagem. (idem, ibidem, p. 35). 

Além da dimensão que visa ao prosseguimento aos estudos, a Base Nacional 

Comum estabelece a preparação para o trabalho como parte do currículo do ensino médio. 

Ainda no art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases estão firmados os estudos que farão 

parte obrigatoriamente da Base Nacional Comum: 
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Art. 26 
 
§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, 
obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o 
conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, 
especialmente do Brasil. 
    § 2º O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, 
nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 
desenvolvimento cultural dos alunos. 

§ 4º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das 
diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, 
especialmente das matrizes indígena, africana e européia. 

       No mesmo artigo, parágrafo 5º, fica estabelecido, também, o que será abordado 

na parte diversificada do currículo: 

Art. 26  

§ 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a 
partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira 
moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das 
possibilidades da instituição. (BRASIL, 1999, p. 59) 

O Currículo das escolas públicas do Distrito Federal, acompanhando as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, visa: 

propiciar ao aluno do Ensino Médio condições para a inserção no 
contexto social, para compreender as relações existentes entre os 
processos produtivos, o mundo do trabalho, os conflitos derivados da 
globalização da economia e dos avanços científico-tecnológicos sem o 
correspondente avanço nas leis que regem as relações humanas, em todos 
os seus aspectos e códigos, ainda não adequados ao momento histórico 
em que se vive. (DISTRITO FEDERAL, 2002, p. 25). 

Sendo que o objetivo geral do ensino médio, nesse documento, pretende 

[...] buscar dar significado e aprofundamento ao conhecimento escolar, 
mediante a contextualização, a interdisciplinaridade e o desenvolvimento 
de competências básicas, superando, assim, a compartimentalização do 
conhecimento e estimulando o raciocínio e a capacidade de aprender de 
todos os envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem, 
priorizando a ética e o desenvolvimento da autonomia e do pensamento. 
(DISTRITO FEDERAL, 2002, p. 26). 

Segundo esse documento, a proposta curricular das escolas públicas do Distrito 

Federal deve privilegiar a construção social do conhecimento e, também, as experiências 

dos alunos. Assim, 
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à medida que a separação entre a sala de aula e o mundo exterior torna-se 
menos rígida, os professores devem superar as limitações impostas por 
seus condicionamentos e prolongar o processo educativo para fora da 
instituição escolar, organizando experiências de aprendizagem praticadas 
além do muro da escola, e, em termos de conteúdo, estabelecer ligações 
entre as matérias ensinadas e a vida cotidiana dos alunos. O 
estabelecimento de relações entre o ensino praticado na escola e as 
experiências trazidas pelos alunos possibilita o desenvolvimento de ações 
orientadas pela contextualização, que permite a expressão da 
individualidade na construção do coletivo. (idem, ibidem). 

 Assim, nas atividades com o texto em sala de aula, as vivências dos alunos devem 

ser consideradas como aliados do professor para o desenvolvimento de estratégias que 

facilitem a compreensão da leitura. 

 

4.4 Os alunos do ensino médio: o que revelaram os números? 

O ensino médio, último nível de ensino da educação básica, é um universo ainda 

pouco explorado pelas pesquisas científicas que normalmente se detêm, principalmente 

quando o objeto é a leitura e a escrita, às séries iniciais. 

Assim, descrever o perfil sociocultural desses estudantes, mesmo entendendo tratar-

se de um microcosmo da realidade brasileira, pode contribuir para pesquisas posteriores. É 

também com esse intuito que nos fixamos nos números quantificados por meio da análise 

dos questionários respondidos. 

Com relação à idade, os estudantes das duas turmas estão concentrados na faixa 

etária considerada ideal, isto é, entre os 15 e 17 anos. Nossa pesquisa revelou que 43,8% 

dos alunos da 1ª série têm quinze anos, enquanto 45,16% dos estudantes da 3ª série estão 

com dezessete anos de idade. 

De acordo com dados do PNAD-IBGE10 a taxa de freqüência dos brasileiros de 15 

a 17 anos no ensino médio vem crescendo nos últimos anos, atingindo o índice de 82% em 

2004. 

 Já os dados fornecidos pelo Censo Escolar de 200511 indicam que 51,90% dos 

estudantes matriculados no ensino médio no Brasil encontram-se na faixa etária dentre 15 e 

                                                 
10 Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em 3.01.06 
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17 anos. Na mesma pesquisa, as estatísticas correspondentes ao universo do Distrito 

Federal, o percentual sobe para 56,93% dos estudantes dentro dessa faixa etária.  

Apesar dos números indicarem que mais da metade dos estudantes pertencentes a 

esse nível da educação básica estão freqüentando a escola na idade considerada correta, o 

problema da evasão escolar e, conseqüentemente, da distorção entre série e idade, é grave. 

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação12 sobre estudo realizado 

pelo IBGE acerca da questão da evasão escolar, diferentemente do que se imagina, o fato 

de o estudante ingressar no mercado de trabalho não é o elemento preponderante para o 

abandono dos bancos escolares. De acordo com a pesquisa, o trabalho é o motivo de 

abandono de apenas 17% dos estudantes que estão fora da escola, enquanto a gravidez das 

adolescentes é a justificativa de 28,8% das jovens. 

Na pesquisa por amostragem de domicílios do IBGE, dos jovens entre 16 e 17 anos, 

34,1% já trabalhavam, enquanto 54,7% somente se dedicavam aos estudos. Em nossa 

pesquisa realizada com os estudantes das duas turmas, verificamos que 77,8% desses 

alunos não exercem atividade remunerada, ou seja, apenas 22,2% necessita dividir seu 

tempo entre as obrigações escolares e a vida profissional. 

Essa realidade vivida pela maioria dos alunos que responderam ao questionário 

pode ser reflexo do tipo de estrutura familiar que possuem e da própria característica do 

Distrito Federal que relevou ser a Unidade da Federação onde o rendimento mensal per 

capita foi o mais elevado no ano de 200413. Segundo esses dados, 18,3% das famílias do 

Distrito Federal têm rendimento mensal igual ou superior a cinco salários mínimos, 

enquanto a média nacional é de apenas 6,4%. 

Além do fator econômico, a organização familiar é determinante para que se 

estabeleça a permanência do estudante na escola. Ainda segundo o IBGE, mais de 50% das 

famílias brasileiras eram, em 2004, constituídas por casais e filhos, sendo o índice de 

famílias chefiadas apenas por mulheres igual a 18,2%. No Distrito Federal, a mesma 

                                                                                                                                                    
11 Disponível em: <www. inep.gov.br/basica/censo/escolar/resultados.htm> Acesso em 20.01.06. 
12 Informações disponíveis em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u130200.shtml>. Acesso 
em 07.01.2007 
13 O Distrito Federal é a unidade da Federação com maior índice de Desenvolvimento Humano – IDH, 
atingindo 0,844 idm, enquanto o estado do Maranhão apresentou 0,636. Dados referentes ao ano de 2000. 
Disponível em www.pnud.org.br. 
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pesquisa indica que 94,1% das famílias são compostas por pais e mães e que têm a figura 

paterna como referência. Em nossa pesquisa, constatamos que 66,7% dos alunos que 

responderam ao questionário moram com seus pais, enquanto 20,4% vivem apenas com a 

mãe. 

A questão do gênero também é um aspecto que deve ser considerado ao 

analisarmos o problema da evasão escolar. No contexto por nós pesquisado, por exemplo, 

o quantitativo feminino era superior ao masculino: 61,11% de estudantes do sexo feminino 

e 38,89% do sexo masculino. Esses números vão ao encontro daqueles revelados pelo 

Censo, que constatou que, dos estudantes do ensino médio, 54,00% são mulheres, sendo 

que no DF o índice sobe para 55,61%. Tais dados podem ter uma explicação na própria 

tradição cultural brasileira onde o homem é o primeiro a entrar no mercado de trabalho, 

necessitando, muitas vezes, abandonar os estudos. 

Apesar da relevância dos números apontados acima, é surpreendente verificar que o 

maior motivo para que os jovens brasileiros não freqüentem nossas escolas está na própria 

escola, ou seja, não são fatores externos que se constituem em empecilhos para a 

continuidade dos estudos, mas questões relacionadas à própria dinâmica interna da escola 

brasileira. 

Nessa pesquisa divulgada pelo Ministério da Educação verificou-se que 40,4% dos 

adolescentes alegaram estar fora da escola porque não têm vontade de assistir às aulas. 

Esses jovens afirmaram que consideram as aulas chatas e apontam que o interesse dos 

professores é tão-somente reprovar o aluno. 

Com relação a esse aspecto, verificamos em nossa pesquisa que muitos dos alunos 

estavam insatisfeitos com algumas aulas, em particular, e com a escola, no geral. Ao longo 

do processo de observação, presenciamos vários momentos em que os estudantes 

mencionaram frases de descontentamento, como pode ser verificado abaixo: 

Aula de Filosofia – Observação nº 6, em 16/5/06 

A: O lugar que menos estudo é na escola! 

Aula de Filosofia – Observação nº 11, em 20/6/06 
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A1: Toda aula a mesma coisa! 

A2: Parece um pré. ((referindo-se ao pré-primário)) 

Aula de Filosofia – Observação nº 15, em 22/09/06 

A: Não tô nem aí pro colégio (...) eu aprendo muito mais estudando em casa do que aqui na 

escola. 

Aula de Filosofia – Observação nº 18, em 20/10/06 

A1: Não importa o que eles ((os professores)) falaram da gente, pois essa escola já tá 

tão bagunçada que nada do que eles tenham falado importa. [...] Eles se preocupam com coisas 

fúteis, por exemplo, eles dizem que quem não está com uniforme não assiste à aula, ah, fala sério! 

((referindo-se aos comentários realizados pelos professores em conselho de 

classe)). 

A2: Olha só o meu material! ((abre a mochila e retira vários cds e dvs, em vez 

de cadernos e livros)). 

A3: Nós estamos assim por causa deles! ((mencionando o fato de os professores 

terem reclamado, em conselho de classe, do rendimento da turma)). 

Aula de Filosofia – Observação nº 19, em 27/10/06 

A: Isso é que é aula! Olha só! ((em tom irônico sobre o fato de o professor 

estar sentado à mesa enquanto alguns alunos fazem a atividade proposta, outros 

conversam, saem da sala)). 

Ao responderem acerca do nível de escolaridade de seus pais ou responsáveis, os 

estudantes também colaboraram para verificarmos que o grau de instrução das mulheres 

ainda é maior do que o dos homens, pois 57,4% dos pais, segundo esses estudantes, 

apresentam nível de escolarização igual ou superior ao nível médio, enquanto 64,9% das 

mães apresentam a mesma escolarização. 

Novamente mencionamos que a questão do gênero merece ser analisada com 

acuidade, haja vista o fato de o nível de escolaridade, segundo pesquisas como a do 
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INAF14, estar diretamente relacionado ao grau de letramento do indivíduo, isto é, quanto 

maior for o nível de escolarização da pessoa maior será o seu nível de letramento. 

 De acordo com a mesma pesquisa, das pessoas que apresentaram maior nível de 

letramento, 53% eram mulheres. Isso nos leva a refletir que, caso os alunos do sexo 

masculino não consigam concluir, no mínimo, a educação básica, teremos ainda muita 

diferença entre o nível de letramento de homens e mulheres. 

Segundo o PNAD-IBGE, a média brasileira da população de 15 anos ou mais era de 

6,8 anos de estudo em 2004, sendo o Distrito Federal a única Unidade da Federação onde a 

média encontrada foi superior a 8,8 anos de escolarização, ou seja, o ensino fundamental 

completo. Ainda de acordo com essa pesquisa, na Região Nordeste foram encontradas as 

menores médias. 

Assim, com os melhores índices de renda familiar e de nível de escolaridade, é de 

se presumir que, no Distrito Federal, nossos alunos e seus pais tenham melhores condições 

para prosseguirem sua vida escolar fortalecendo, com isso, o seu letramento. 

Com relação ao local de residência dos alunos participantes da pesquisa por nós 

realizada, verificou-se que a maioria, 59,3%, reside em Brasília e 40,7% nas demais 

cidades do Distrito Federal. O alto número de estudantes que residem em outras cidades e 

estudam em Brasília deve-se ao fato de muitas dessas cidades terem surgido e crescido nos 

últimos anos, não conseguindo os Centros de Ensinos lá existentes atender à demanda e, 

por conseguinte, fazendo com que esses alunos tenham de migrar para o centro da capital e 

estudar longe de suas casas. 

Com relação às séries anteriores, 88,9% dos alunos afirmaram ter freqüentado a 

educação infantil, sendo que 35,2% deles o fizeram totalmente em escola pública, 

enquanto 25,9% a cursaram toda em instituições particulares. Já em relação ao ensino 

fundamental, o índice de estudantes que o concluíram freqüentando instituições públicas 

sobe para 72,2% e decresce para 5,6% o percentual daqueles que estudaram em 

estabelecimentos particulares. 

                                                 
14 Disponível em www.ipm.org.br. 
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A respeito dos hábitos dos estudantes com relação ao tempo gasto e tipos de 

programas assistidos pela televisão, tipos de materiais impressos mais utilizados e uso do 

computador, as conclusões obtidas foram as seguintes: 

Nas duas turmas verificamos que os alunos, no geral, manifestam os mesmos 

interesses quanto aos tipos de programas preferidos, havendo diferença mais marcante em 

relação aos telejornais, cuja preferência foi destacada pelos alunos da 3ª série, 22 alunos, 

enquanto 11 estudantes da primeira série mostraram esse interesse.15 Ademais, 81,4% dos 

estudantes afirmaram despender, no mínimo, entre uma e duas horas diárias assistindo 

programas televisivos. 

 O interesse maior por esse tipo de programa demonstrado por alunos que já estão 

no final da educação básica é natural, uma vez que se trata de um grupo de jovens com 

maior vivência, alguns já no mercado de trabalho – 32,3% dos alunos contra 8,7% dos 

colegas da 1ª série, e que, conseqüentemente, sentem outras necessidades de obter 

informação. 
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Além de indicarem os tipos de programas por eles mais assistidos, os alunos 

afirmaram que o aparelho de televisão é um objeto presente em todos os lares: 48,1% dos 

estudantes responderam haver três ou mais aparelhos de televisão em suas casas. Com 

relação a esses números, ressaltamos, novamente, a questão do índice de rendimento 

                                                 
15 Aqui é preciso considerar que foram 31 questionários respondidos pela 3ª série e 23 pela turma de 1ª série 
e que nossa intenção não é estabelecer comparações entre as turmas.  
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familiar elevado encontrado no Distrito Federal que proporciona maior possibilidade de 

aquisição de bens de consumo. 

De acordo com Silva (1998), afirmar que as crianças ou jovens não lêem devido à 

influência da televisão é uma das idéias estereotipadas que envolvem as questões 

relacionadas à leitura. Acreditamos, contudo, que é necessário ficarmos atentos com 

relação ao número de horas que esses sujeitos utilizam no seu dia assistindo a programas 

televisivos, pois, mesmo entendendo que vivemos em uma sociedade onde a presença da 

televisão é marcante e a cultura da leitura é precária, podemos estabelecer que, a atração 

exercida pela mídia, é o reflexo da falta de opções na vida desses jovens incluindo, aí, a 

leitura. 

Com relação ao uso do computador, 81,5% dos alunos responderam que possuem 

computador em casa. Desses, 85,2% o utilizam diariamente durante uma hora ou mais. Dos 

dez alunos que afirmaram não ter o equipamento, apenas um respondeu não o utilizar em 

outro lugar. Quando pesquisamos os dados fornecidos pelo IBGE16, verificamos que o 

Distrito Federal possui a taxa mais elevada de acesso a computadores, sendo de 25,32% o 

índice contra 2,38% no Maranhão, Estado que apresentou a menor taxa. 

Os aspectos relacionados ao uso das tecnologias da informação merecem reflexão 

uma vez que, em um mundo globalizado, são indispensáveis fontes de comunicação e 

integração entre os sujeitos. Fazendo parte das práticas sociais de número ainda restrito da 

população brasileira, os computadores constituem-se, hoje, como uma importante 

ferramenta de acesso à cultura letrada. 

Segundo o PISA, apesar de apresentar um crescimento, o número de alunos que 

utilizam as tecnologias da informação fora da escola corresponde apenas a 27%, enquanto 

a média dos países da OCDE chega a 79%. Essa pesquisa demonstra, entretanto, que houve 

um aumento no número de computadores por escola, sendo que no Brasil esse aumento 

corresponde a 44%. 

 Apesar de longe do índice alcançado por países desenvolvidos, esses números 

podem ser um indicador de que a ampliação das habilidades de escrita dos alunos sofrerá 

                                                 
16 Informações disponíveis em: www2.fgv.br/ibre/cps/mapa_exclusão/apresentação/SUM%CIRIO.pdf>. 
Acesso em 3/01/06. 
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mudanças positivas, pois a democratização do uso da tecnologia da informática, por meio 

das escolas, ampliará as possibilidades de letramento. 

Em nossa pesquisa, o uso do computador revelou ser constante na vida desses 

alunos, sendo que sua utilização pode ser analisada no gráfico abaixo: 
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De acordo com as respostas, verificamos que grande parte dos alunos o utiliza para 

a realização de estudos e pesquisas escolares, seguido por pesquisas de interesse pessoal. 

A respeito dos tipos de materiais impressos mais utilizados pelos estudantes em 

casa, os dados demonstraram, conforme gráfico abaixo, que as revistas lideram suas 

preferências, seguido por livros diversos e livros didáticos.  

GRÁFICO 3 
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A identificação das revistas como tipo de material impresso mais utilizado pelos 

estudantes é muito relevante, uma vez que trabalhar a leitura em sala de aula implica 

conhecer os reais interesses dos alunos e seu conhecimento prévio. No capítulo cinco, na 

análise dos dados, poderemos verificar quais foram os materiais impressos mais utilizados 

para as atividades de leitura nas classes dos três professores colaboradores. 

Respondidas essas questões, utilizamos, abaixo, um gráfico comparativo no qual 

podemos observar o tempo gasto por esses estudantes do ensino médio quanto aos 

programas de televisão mais assistidos, o uso do computador e de materiais impressos em 

casa: 

GRÁFICO 4 
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Podemos verificar que a televisão é a líder quanto ao número de horas gastas por 

dia por esses alunos, havendo, no entanto, pouca diferença em relação ao uso do 

computador. Já os materiais impressos ficam em último lugar, pois a maioria dos 

estudantes afirmou despender menos de uma hora por dia utilizando esses materiais. Esse 

dado constata a necessidade de a escola se preocupar em oportunizar a esses alunos amplo 

acesso à cultura escrita, haja vista o fato de, em seus lares, isso pouco acontecer. 

Além de todas as questões respondidas, 27,8% dos alunos afirmaram freqüentar 

algum curso fora da escola. Afirmaram, também, que vão ao cinema – 37,0% responderam 

que, durante o ano passado, foram seis vezes ou mais. Já com relação ao teatro, 42,6% 

afirmaram não ter ido uma única vez durante o ano anterior.  

Com relação a esses dados, vale ressaltar aqui que grande parte desses estudantes 

reside em localidades do Distrito Federal cujo acesso a programas culturais é escasso, 
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muitas delas não oferecendo à população nenhuma sala de cinema, teatro, ou algo 

semelhante, obrigando a esses jovens se deslocar por quilômetros caso queiram assistir a 

filmes e espetáculos teatrais. 

Outro aspecto abordado em nossa pesquisa foi a questão da convivência familiar, 

mais especificamente com relação aos assuntos que permeiam as conversas mantidas entre 

os alunos e seus pais ou responsáveis. No geral, os estudantes revelaram que dialogam com 

freqüência com seus pais sobre assuntos diversos e que seu desempenho escolar também é 

o foco dessas interações. O gráfico abaixo demonstra o resumo das respostadas fornecidas: 

GRÁFICO 5 
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Assim, esperamos ter contribuído, por meio das informações desta seção, para que 

o contexto do ensino médio esteja um pouco mais visível para aqueles que têm interesse 

nesse nível de ensino.  
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5 O ATO DE LER NO AMBIENTE PESQUISADO 

 

 

“[...] a leitura deve ser tomada como prática social a ser 

devidamente encarnada na vida cotidiana das pessoas, e 

cujo aprendizado se inicia na escola, mas que, de forma 

nenhuma, deve terminar nos limites da experiência 

acadêmica.” 

(SILVA, 1998, p.21-22) 

5.1 Introdução 

Ao tratarmos da questão do letramento, procuramos mostrar a importância que a 

escola assume como principal agência promotora da leitura e da escrita. Discutimos os 

índices divulgados por diversas pesquisas constatando o grave problema do uso restrito que 

grande parcela da população faz da escrita, fruto da desigualdade social que, além de 

restringir o acesso aos bens necessários à sobrevivência, também diminui as chances de os 

sujeitos disporem dos bens culturais. 

Assim, como nas últimas décadas o acesso à escola já não se configura como um 

dos grandes entraves sociais, é necessário compreendermos como a escola vem 

desenvolvendo sua responsabilidade por promover a leitura. 

Nesta pesquisa, então, procuramos analisar como a leitura é desenvolvida no 

âmbito do ensino médio, por entendermos que o ato de ler não deve ser focalizado somente 

sob o ângulo das séries iniciais, como um produto da alfabetização. Sendo um processo 

que acompanha os alunos por toda a vida social e escolar, o ato de ler deve permanecer 

como objeto a ser investigado e conhecido por pesquisadores e professores de todas as 

áreas e segmentos. 

Desse modo, neste capítulo expomos os dados encontrados em nosso trabalho de 

campo em uma escola da rede pública de ensino do Distrito Federal a fim de analisar como 
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é desenvolvido o trabalho com texto em salas de aula do ensino médio no sentido de 

colaborar para o letramento dos alunos. 

Dividimos a nossa análise em duas partes: na primeira, apontaremos quais são os 

fatores que influenciam o trabalho com textos desenvolvido pelos professores 

colaboradores da pesquisa. Para essa parte, tomamos como ponto de partida a subasserção 

formulada que afirma que, entre esses agentes influenciadores, estão a questão do acesso 

ao material de leitura, o tempo destinado ao trabalho e a concepção dos docentes sobre 

leitura. Ao tratar sobre a concepção de leitura dos professores, já estaremos atendendo ao 

terceiro objetivo específico desta pesquisa, explicitado no capítulo 2. 

Na segunda parte, capítulo 6, analisaremos as estratégias adotadas pelos 

colaboradores para o trabalho com texto. Para chegarmos a essas estratégias, além de 

contar com um longo período de observação das aulas, nos apoiamos na possibilidade da 

formulação das asserções. Essas serviram para orientar e redirecionar, quando necessário, 

os rumos de nossos caminhos trilhados. 

 

5.2 O Instrumental de Trabalho: acesso ou barreira? 

De acordo com Silva (1998, p.19-20) a inserção dos estudantes no mundo da escrita 

depende de trabalho, de instrumental de trabalho e de situações significativas de ensino-

aprendizagem. Em sua concepção, esses três elementos são essenciais para que o ato de ler, 

efetivamente, se concretize no âmbito escolar. 

Em nossa pesquisa, verificamos que um desses elementos se destaca como fator 

influenciador do trabalho realizado nas salas de aula dos professores colaboradores. 

Melhor explicando, a dificuldade de acesso aos materiais escritos se revelou como 

obstáculo ao desenvolvimento do trabalho com texto nas aulas das classes pesquisadas. 

Iniciaremos a análise, então, pelas condições concretas de acesso aos materiais 

escritos com os quais esses professores contam, ou seja, o instrumental de trabalho 

utilizado pelos professores das duas disciplinas para a realização do trabalho pedagógico, 

buscando compreender o porquê dessa utilização e a forma como se dá o acesso a esses 

materiais. 
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Estando o ensino-aprendizagem diretamente vinculado à utilização de materiais 

escritos, parece desnecessário afirmar que, na escola, o uso de livros e textos é contínuo e 

implícito à atividade pedagógica. No entanto, o amplo convívio entre os estudantes e os 

materiais para leitura é raro quando o contexto é a escola pública brasileira. A falta de 

acesso a esses materiais constitui um complicador para a desejada colaboração que a escola 

deve dar para a formação da competência leitora de seus alunos.  

Na realidade, o que encontramos em nossas escolas é o livro didático como o 

representante legítimo, e muitas vezes exclusivo, do material utilizado para a leitura, 

assumindo, de acordo com Perini (1988), a dupla função de servir de fonte de informação 

de caráter técnico e de instrumento de leitura.  

Segundo o autor, o livro didático torna-se “o único tipo de material escrito com o 

qual os alunos têm oportunidade de um convívio relativamente intenso e prolongado” 

(idem, p.82) e complementa afirmando que essa é uma das diferenças entre os alunos mais 

privilegiados, “que têm bibliotecas em casa, ganham livros próprios etc” (idem, ibidem) e 

os alunos pertencentes à rede pública de ensino. 

Nesta pesquisa percebemos o papel central do livro didático para a realização das 

atividades. Esse acesso limitado aos materiais escritos pôde ser observado durante todo o 

processo de observação, assim como durante as entrevistas realizadas com os professores. 

Além disso, como professora docente da instituição, embora lecionando em turno 

diferente, vivenciamos as mesmas dificuldades de caráter estrutural e pedagógico que os 

demais colegas. 

Assim, das quarenta e quatro aulas de Geografia observadas, apenas em quatro o 

material escrito utilizado não foi o livro didático. Houve uma aula, por exemplo, em que o 

professor utilizou um filme para introduzir um assunto. Já em outra, entregou aos alunos 

um texto mimeografado sobre a utilização dos aparelhos de GPS. Nas demais aulas, no 

entanto, o livro didático desempenhou papel de destaque, configurando-se como o material 

de leitura disponível para a realização das atividades. 

Do mesmo modo aconteceu nas aulas de Filosofia, onde pudemos observar que, de 

um total de quarenta aulas, o livro didático só não foi o instrumento utilizado em quatro 

aulas. Semelhante às aulas de Geografia, os dois professores de Filosofia, algumas vezes, 
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não utilizaram nenhum material escrito para a realização do trabalho pedagógico, devido às 

especificidades e objetivos da aula. 

Nas primeiras observações feitas na turma de terceira série, período em que o 

docente responsável pela cadeira de Filosofia era a professora Ana, presenciamos algumas 

aulas em que se pretendia valorizar a participação oral dos estudantes por meio de 

apresentações com auxílio de música e instrumentos musicais.  

Quando perguntados, em questionário, sobre a escolha do material escrito mais 

utilizado em sala de aula, as respostas confirmaram a presença do livro didático como uma 

das opções, mas revelaram que outros tipos de materiais também são selecionados, o que 

constata que, apesar de ser o mais utilizado, o livro didático não é o material escrito mais 

desejado pelos professores para o trabalho em sala.  

Questão 10 – Questionário professor 

Lucas: livro didático; textos xerografados 

Ana: livro didático; jornais; revistas 

Pedro: livro didático, textos 

Em entrevista, quando argüidos a respeito desse item do questionário, obtivemos 

respostas que foram capazes de esclarecer o porquê da ausência de outros materiais 

escritos para a realização do trabalho em sala de aula, haja vista o fato desses figurarem 

como opção. 

Em suas respostas, pudemos verificar que o uso quase exclusivo deve-se ao fato de 

não haver recursos que disponibilizem outros tipos de materiais, como revistas, jornais e 

textos diversos, para serem levados à sala de aula. Essa justificativa já era esperada, pois, 

como dito anteriormente, a precariedade das instituições públicas de ensino brasileiras 

ainda é um obstáculo a ser superado. Dois dos professores se posicionaram da seguinte 

maneira: 

Professor Lucas: [...] no ano passado eu ainda pude trabalhar mais com textos (.) né (.) 

cópias pra todo mundo pra gente trabalhar (.) este ano nós estamos com um problema de papel na 

escola (.) com uma redução da contribuição da apam (.) coisa que quase nunca tinha (.) né (.) e 
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agora tá mais reduzido ainda (.) por conta disso eu diminuí um pouco os textos distribuídos a todos 

[...]. 

Professora Ana: a escola não tem recursos (.) a gente tem que ficar criando situações (.) 

inovando (.) buscando recursos [...]. 

Além da falta de recursos, que limita o acesso a outros materiais de leitura, dois 

professores mencionaram o fato de, por ser adquirido pelo aluno, haver a obrigatoriedade 

da utilização do livro didático. Ou seja, como nas disciplinas Filosofia e Geografia não há 

distribuição de livros por parte do Governo Federal ao ensino médio, como acontece hoje 

com os livros de Língua Portuguesa, Matemática e Biologia, os pais ou responsáveis 

desses estudantes necessitam comprá-los e, com isso, existe a cobrança de que sejam 

utilizados. 

Há, também, certa “sacralização” do livro didático, onde esse assume papel de algo 

divino (SILVA, 1998), mesmo que seja estranho às experiências do leitor. Ou seja, há de 

se utilizar o livro didático, pois esse é encarado como um objeto portador absoluto do 

conhecimento. Com relação à obrigatoriedade do uso do livro didático, dois professores se 

manifestaram: 

Professor Pedro: [...] preferiria que tivéssemos mais flexibilidade (.) porque no momento 

que você adota o livro (.) implica um monte de outras questões (.) como por exemplo o 

investimento dos pais e aí a cobrança na utilização (...) e às vezes você fica muito preso ao 

esquema do livro (.) à forma como ele foi elaborado (.) ao fechamento do livro (.) ta (.) então eu 

escolheria talvez (.) livros mais abertos nesse sentido (.) tipo assim (.) coisas que pudessem te 

deixar mais livre e assim ir buscando os textos dos autores quando fosse necessário (.) eu não 

gostaria de fechar muito isso (.) então tem essas implicações de investimento há uma certa 

cobrança (...) eu já ouvi muito “você não vai usar o livro?” e cobrança também da escola: use o 

livro use o livro porque eles compraram (.) eu acho que não é um bom argumento (.) acho que se 

fosse mais flexível seria mais interessante para todo mundo. 

Professor Lucas: [...] é (.) o livro é do programa nacional do livro didático (.) ele (...) 

não é distribuído (.) ainda (.) às escolas (.) mas ele está indicado (.) é:: pelo (.) é feito a partir das 

indicações do mec (.) em que chega um formulário à escola para que os professores simplesmente 

escolham os seus livros (.) é:: a equipe de geografia que escolheu esse livro (.) quando o livro é 

escolhido um livro único (.) nesse formato (.) aquele livro tem que ser usado para todas as séries (.) 
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entendendo que os alunos poderão ter uma progressão aqui (.) considerando em termos de curso 

[...]. 

O professor Pedro, ao ser questionado por um aluno em sala de aula se o livro 

didático seria adotado em todas as aulas, respondeu: “não gosto dele, acho chato, mas vou 

utilizar sim, porque ele foi adotado pela escola”. ((nota de campo, aula de Filosofia, 

em 23.5.06)). 

Percebemos na fala de ambos os professores que a existência do livro didático, às 

vezes, era motivo de intimidação e, ao mesmo tempo, prescindir dele significava, talvez, 

não ter como realizar o trabalho pedagógico. 

Além de contar quase que exclusivamente com o livro didático para a realização 

das atividades, o ato de ler ainda é dificultado pelo fato de muitos alunos não o possuírem, 

ou seja, a escola elege um livro a ser utilizado, mas nem todos os alunos têm condições de 

adquiri-lo. 

Nas aulas de Filosofia, os professores dispunham de alguns exemplares de livros 

que ficavam guardados na sala de aula e eram compartilhados pelos alunos em grupos. 

Todavia, os livros emprestados pelos professores eram de uma edição antiga, enquanto os 

adquiridos por alguns alunos eram de edição recente. Esse fato gerava tumulto e 

desencontros com relação aos capítulos a serem lidos. Muitos foram os momentos em que 

houve a necessidade de se interromper a aula com a finalidade de se esclarecer dúvidas 

acerca do número das páginas para leitura em um ou outro livro, ou o capítulo 

correspondente no livro novo àquele que estava sendo lido no livro antigo. 

Os alunos dessa turma demonstravam descontentamento em relação ao uso ora de 

um ora de outro livro. Alguns diziam que não era justo utilizar-se mais o livro antigo já que 

a escola exigia a compra do livro novo. 

Aula de Filosofia – professora Ana – observação nº 03, em 31/3/06 

A: Eu não trouxe porque só se usa o livro velho e eu não vou trazer meu livro novo pra 

sujar. 
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 Nas aulas de Geografia, aqueles que possuíam o livro compartilhavam com seus 

colegas e as atividades, geralmente, aconteciam em grupos. Presenciamos, também, um 

momento em que o professor realizou uma avaliação escrita por meio de questões contidas 

no livro. Nessa atividade, no entanto, não foi possível haver o compartilhamento do livro, 

pois se tratava de avaliação individual. Assim, muitos alunos tiveram que esperar os 

colegas que possuíam livro terminarem a atividade para que pudessem iniciá-la. 

Em ambas as classes, observamos que a leitura compartilhada era motivo de 

dispersão e indisciplina entre os membros dos grupos. Quando sentados juntos, os alunos 

se envolviam em outros assuntos e interesses, ficando a leitura propriamente dita a cargo 

de um dos elementos dos grupos, que, às vezes, fornecia as informações desejadas aos 

demais membros. 

Nossa nota de campo abaixo registra o momento em que percebemos a dificuldade 

de se trabalhar com poucos livros à disposição: 

Aula de Filosofia – professor Pedro – observação nº 18, em 20/10/06 

((São poucos livros e os alunos, mais uma vez, trabalham juntos. Aqueles 

que se interessam, correm para pegar os livros; outros nem se levantam)). 

 Na nota acima, destacamos a expressão “trabalham juntos”, que era uma estratégia 

recorrente utilizada pelos professores em ambas as turmas. Essas estratégias utilizadas 

pelos professores para o trabalho de leitura serão abordadas posteriormente. 

Outra fonte de acesso aos materiais escritos em contexto escolar é a biblioteca, que 

deve estar à disposição dos alunos e professores para a ampliação das possibilidades de 

usos de recursos impressos, uma vez que o seu acervo proporciona a variedade necessária 

para a realização da leitura, deixando de ser, assim, “um elemento inexistente ou passivo 

no contexto da escola” (SILVA, 1998, p. 28).  

Mais uma vez, essa não é a realidade da escola pública brasileira que, em sua 

maioria, sequer possui uma sala específica para abrigar uma pequena quantidade de livros, 

que dirá uma biblioteca com acervo atualizado e diversificado. 
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Na instituição pesquisada, contrariamente a essa realidade, há uma biblioteca com 

amplo acervo, que pode ser utilizada pela comunidade de modo geral. Nos três turnos em 

que está disponível, conta com professores que organizam o espaço e atendem ao público. 

No turno noturno, horário em que a pesquisadora leciona, os alunos estão sempre lá 

reunidos, estudando e realizando trabalhos.  

Apesar disso, a biblioteca não tem contribuído significativamente como espaço para 

a realização da leitura e como fornecedor de materiais a serem utilizados nesse ato. 

Quando perguntados acerca da utilização da biblioteca e seu acervo para o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico, os professores sujeitos desta pesquisa afirmaram 

ser pequena essa utilização. 

De acordo como o professor Lucas, a utilização da biblioteca não acontece 

efetivamente devido à falta de espaço e, também, ao conteúdo do acervo: 

Professor Lucas: a biblioteca é:: eu confesso que tenho usado muito pouco (.) em termos 

de dificuldades que a gente tem (.) é:: em termos de alguns materiais que a gente tem na biblioteca 

(.) é:: (.) dificuldade de espaço(...) não é um espaço (...) eu tenho procurado mais o espaço do 

laboratório de informática [...]. 

Já o professor Pedro afirma não conhecer bem o acervo da biblioteca e comenta que 

a utiliza indiretamente, pois os livros levados para a sala de aula são de seu acervo: 

Professor Pedro: O acervo, eu não conheço bem. Tirando os momentos que ela está 

fechada, mas é, é muito perto ((em tom de brincadeira se referindo ao fato desta 

estar localizada ao lado de sua sala)). Mas, os livros são daqui, os alunos costumam 

utilizar. 

Outra fonte de acesso aos instrumentos de leitura que se revelou presente em nossas 

observações e durante as entrevistas realizadas foram os laboratórios de informática da 

escola. 

Contando com dois laboratórios de informática, que oferecem um total de trinta 

computadores ligados em rede à Internet, a escola pode ser considerada como um modelo 

privilegiado de escola pública do Distrito Federal. 
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Disponibilizando aos alunos dos três turnos da escola acesso à pesquisa, 

entretenimento e à leitura, os dois laboratórios contam com a presença de professores 

pertencentes ao quadro docente efetivo que possuem qualificação específica para a área de 

informática, podendo auxiliar nas atividades e ministrar cursos diversos ao grupo discente. 

Durante o período de observação, contudo, não presenciamos utilização expressiva 

desses laboratórios para a realização do trabalho pedagógico. Nas observações realizadas 

nas aulas de Geografia, duas aconteceram no laboratório de informática e, nas aulas de 

Filosofia, houve uma em que o professor pediu a alguns alunos que se dirigissem ao 

laboratório para realizarem a digitação de um trabalho a ser entregue posteriormente. 

Percebemos que a pouca utilização do laboratório de informática deve-se ao fato de 

os professores terem algumas ressalvas em relação ao conteúdo encontrado na Internet: 

Professor Lucas: [...] só que aí eu tenho utilizado textos que seleciono previamente (.) 

porque também deixar apenas com eles (.) quer dizer (.) uma possibilidade (...) fui trabalhar com o 

2º ano agora (.) é:: num tema mais específico (.) só que eu direciono assim: você pode encontrar o 

texto em tal lugar (.) tal lugar (.) isso já amarra com uma determinada fonte que é o medo dele 

encontrar ali textos que não:: que na internet você encontra de tudo (. ) então (.) para os primeiros 

anos eu direcionei bem qual é o texto que eu queria:: um texto que fugia mais do conteúdo de sala 

(.) mas que passava por parte do conteúdo trabalhado (...) questão do espaço (.) tempo (.) paisagem. 

Professora Ana: [...] o computador não garante o aprendizado. Sabe, se eles vão fazer 

sozinhos, não garante o aprendizado. Se a gente manda para o laboratório de informática, muitos já 

vão abrir outras páginas da Internet, outros centros de interesse que não é o da pesquisa. Então, 

existe uma dificuldade muito grande. Pra trabalhar isso, eu resolvi trabalhar em grupo, porque aí, 

em grupo, um ajuda o outro, um estimula o outro e o trabalho tem que sair e apresentar na sala as 

atividades. 

Em uma de suas aulas, a professora Ana também expressou sua opinião em relação 

à ferramenta da informática: 

Aula de Filosofia – professora Ana – observação nº 2, em 17/3/06 

Professora Ana: o computador dá uma alienação violenta (.) eu tenho uma prima que 

vira a noite no computador (.) não vê jornal (.) não faz nada. 
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Apesar de diferentes, as opiniões de ambos os professores nos levam a inferir que a 

utilização de estratégias que envolvam o aluno na atividade de leitura proposta é 

fundamental para o alcance dos objetivos pedagógicos. Caso isso não ocorra, o interesse 

dos alunos, que estarão diante do computador, será outro. 

Desse modo, o acesso aos materiais de leitura configurou-se como um dos fatores 

que influenciavam o trabalho com textos realizado em sala de aula ficando o trabalho de 

leitura dependente do uso do livro didático. 

Verificamos que essa dependência está relacionada à falta de recursos da escola 

para que outros materiais sejam utilizados, bem como da obrigatoriedade do uso do livro 

didático. Além disso, observamos que não são utilizadas outras fontes de leitura por certo 

preconceito: não se conhece o acervo da biblioteca da escola, ou não se quer conhecer; 

entende-se que há riscos diversos em se utilizar o meio virtual como material de leitura. 

 

5.3 O tempo  

Outro aspecto significativo em nossa análise em relação ao trabalho com textos 

desenvolvido em sala de aula está diretamente ligado ao tempo destinado a esse tipo de 

trabalho, ou seja, subjacente ao ato de ler em sala de aula há a questão do tempo disponível 

para essa atividade. 

De acordo com Silva (1998), às condições concretas do ato de ler alia-se o tempo 

disponível para a leitura, privilegiando-se o consumo rápido dos textos. Segundo o autor, 

“não sobra tempo para a discussão das idéias, para a exposição das interpretações 

individuais e para a partilha das experiências geradas pela incursão nos textos” (idem, p. 

7). 

Na realidade, percebemos diversas vezes que a opção por se trabalhar com o livro 

didático advinha, também, do fato de se necessitar cumprir um determinado conteúdo da 

disciplina e, estando esse conteúdo disponível no livro, fazia-se necessário utilizá-lo por 

ser uma forma rápida de se chegar aos objetivos propostos, ou seja, cumprir o conteúdo 

bimestral. 
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Muitos foram os motivos que contribuíram para que o tempo destinado ao trabalho 

de sala de aula ficasse comprometido durante o período em que estivemos observando as 

aulas, entre eles as reduções de aula devido aos jogos da Copa do Mundo e as 

manifestações estudantis17 a favor da permanência das duas modalidades de Artes 

existentes na escola – Artes Cênicas e Visuais –. 

Em entrevista, o professor Lucas afirmou ser este um problema: 

Professor Lucas: já (.) isso tava até no planejamento (.) mas esse semestre (.) ou esse ano 

tem sido bastante acumulado com uma série de (.) de (.) de eventos que tem rompido com a 

programação (.) por exemplo (.) eu tinha pra esse bimestre dois outros (.) três capítulos (.) que 

seriam mais dois conteúdos a serem trabalhados (.) eu já deixei para o semestre que vem (.) dada a 

quantidade de interrupções que nós tivemos no 1º bimestre (.) isso já foi complicado em função das 

paralisações que nós tivemos na escola pela mobilização em torno da (.) da questão de artes (.) né 

é:: e aí nós já seguramos algumas coisas depois  veio copa do mundo isso foi tirando algumas (.) 

alguns dias de aula que foram usados em outros tipos de atividades (.) também importantes (.) mas 

que em termos de conteúdo (.) não pode ser trabalhado [...] esse ano é que não foi possível ainda 

por conta dessa (.) dessa confusão toda de paralisações (.) interrupções (.) e por aí vai. 

Nas aulas de Filosofia, observamos alguns momentos em que ficou nítido o 

comprometimento das atividades em relação ao pouco tempo disponível para realizá-las. 

Aula de Filosofia – professor Pedro – observação nº 11, em 20/6/06 

Professor Pedro: gente (.) o bimestre está comprometido (.) houve alguns problemas nas 

terças-feiras e ainda tem a gincana e a festa junina (.) não é o ideal ir ao texto “pescar” as respostas 

(.) mas será necessário porque a prova está chegando e precisamos fechar alguns conteúdos. 

Aula de Filosofia – Professor Pedro – observação nº 20, em 11/11/06 

Professor Pedro: o problema é que não temos mais tempo (.) o ano acaba. 

Verificamos que o trabalho de leitura dos textos deixou de ser realizado em várias 

aulas porque o tempo destinado a ele era utilizado para outras questões, ou seja, colocava-

                                                 
17 Protestos contra a portaria nº 30 do artigo 53 da Secretaria de Educação do Distrito Federal, publicada em 
fevereiro de 2006, que estabelece o fim da opção entre as três modalidades de artes: visuais, cênicas e 
música, como era feito até o ano de 2005.  
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se de lado a leitura do texto em sala, pois uma outra atividade ou situação “roubava” a 

oportunidade de se ler. 

Percebemos também que, quando era solicitado aos alunos que fizessem a leitura de 

determinado capítulo do livro em casa, não se retomava essa leitura em classe já que, 

supondo que isso realmente acontecia, optava-se por não se tomar o tempo da aula com 

uma suposta releitura. A questão é que grande parte dos alunos não lia os textos em casa e, 

como isso não acontecia em sala, a leitura não se efetivava. 

A fala de um dos alunos da terceira série abaixo pode ser um indício de que, em 

casa, a leitura não era realizada: 

Aula de Filosofia – Professora Ana – observação nº 05, em 25/4/06 

A: professora (.) tem sobre o liberalismo no livro da gente e eu nem me liguei na hora de 

fazer o trabalho. ((sobre o fato de não ter observado e lido sobre o assunto, tema 

de um trabalho solicitado)). 

Conversando com alguns alunos da primeira série, perguntávamos se os textos do 

livro eram lidos por eles em casa. As respostas, em sua maioria, eram negativas. Em alguns 

casos, os estudantes respondiam que liam os textos do livro quando havia alguma atividade 

avaliativa que dependia dessa leitura. 

Em outros momentos, a própria dinâmica da aula não abria espaço para que 

houvesse a leitura. Foram muitas as situações em que se deixava de lado a leitura dos 

textos por conta do “tempo perdido” com outras atividades ou com atividades de cunho 

pedagógico burocrático: avisos de cronogramas, agendamentos diversos, discussões acerca 

do desempenho da turma, disciplina ou indisciplina, entre outras. 

Reproduzimos abaixo uma cena de sala de aula de Filosofia na qual estava previsto 

o trabalho com um texto do livro didático sobre o tema Anarquismo. Tentaremos, com essa 

reprodução, demonstrar ao leitor como o tempo destinado à leitura constituía-se em fator 

influenciador no trabalho de leitura realizado em sala de aula. 

((A turma chega agitada, como sempre. São os dois últimos horários do 

turno. A professora inicia a aula dando instruções sobre uma avaliação que 
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acontecerá na próxima semana. Fala que o assunto da aula de hoje é o 

anarquismo e pede aos alunos que leiam sobre o tema no livro didático. Alguns se 

organizam para iniciar a atividade, mas na realidade, poucos lêem. Alguns pedem 

livros emprestados à professora, outros conversam, riem, brincam. É um dia de 

chuva e o barulho da água caindo no telhado contribui ainda mais para a falta de 

concentração na leitura. Após quarenta minutos do início da aula, a professora 

pede atenção aos alunos)): 

Pr: vamos ao que interessa. 

((Ela explica que não será realizada a leitura de todo o capítulo do livro 

que trata sobre o anarquismo e justifica isso dizendo que entende o fato de, 

nesses dois últimos horários do turno, ser complicado trabalhar, uma vez que já 

estão todos cansados e estressados. Em seguida, passa a fornecer uma 

explicação rápida sobre a origem do anarquismo e pede para um aluno ler o 

parágrafo introdutório do capítulo. Após isso, outra aluna lê o texto abaixo)): 

Pr: silêncio (.) vamos acompanhar a leitura. 

A1:  

O Anarquismo no Brasil 

Como a abolição da escravatura no final do século XIX, a necessidade de mão-de-obra 

livre favoreceu a imigração de europeus, sobretudo italianos, que vieram inicialmente para as 

fazendas de café. Data do início da República Velha a vinda de um grupo de italianos que, 

autorizados pelo então imperador Pedro II, instalou-se no interior do Paraná fundando a Colônia 

Cecília nos moldes de uma comunidade anarquista. Experiência efêmera e cheia de dificuldades, 

não conseguiu florescer. 

No começo do século XX, com a urbanização decorrente da industrialização, organizou-

se o anarco-sindicalismo, visando a atuação mais eficaz na luta contra a opressão patronal. Era 

um movimento atuante não só na preparação das greves, mas na difusão do ideal anarquista por 

meio de escolas e jornais. 
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Merece destaque a atuação de José Oiticica (1882-1957), que, além de teórico 

divulgador das idéias anarquistas, foi ativista e por isso exilado. Professor universitário e 

também do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, tentava aplicar em aula os princípios 

anarquistas. Homem erudito, foi autor de obra variadíssima; além dos textos políticos, escreveu 

poesias, contos, teatros e desenvolveu trabalhos lingüísticos filológicos de primeira linha. 

 

Pr: deu pra entender (.) então? a questão anarquista (.) resumindo (.) é isso (.) só pra vocês 

terem uma noção (...) o capítulo é pequenininho (.) pra acabar vocês vão fazer uma dinâmica e a 

última aula (.) faltando uns minutinhos (.) a débora vai apresentar o trabalho dela. ((encerrando o 

trabalho com o texto e se referindo à apresentação de uma atividade anterior)). 

Pr: eu quero os livros de volta (.) a aula que vem. 

A1: ((interrompendo a professora)) professora (.) deixa só eu falar uma coisa (.) é:: 

Pr: tá 

A1: eu queria saber (..) quando ele surgiu (.) ele foi (.) assim (.) foi (..) ele começou em 
outro lugar (.) não é? 

Pr: é 

A1: assim (.) quando (.) onde mesmo ele surgiu? 

Pr: ele surgiu no século xix (.) eles foram mesmo contra as concepções cristãs tá (.) contra 

a igreja (..) foram seguidores de marx e faziam frente ao governo (.) eles aproveitaram a carona de 

marx (...) e fizeram um movimento independente que foi denominado anarquista tá? foi uma forma 

de reagir (...) 

A2: [a senhora repete a origem (.) por favor? ((anotando)) 

Pr: foi lá na alemanha (.) mais ou menos por volta do século xix (.) tá certo (.) pessoal ? 

vocês prestaram atenção na minha explicação? alguém não entendeu (.) quer que eu repita? 

A3: eu quero! 

Pr: ah, sérgio (.) acho que você tá brincando comigo né? 

A3: é sério professora. 



  

 

97

Pr: o que é que você não entendeu? 

A3: ((parafraseando a explicação da professora – inaudível)) 

Pr: no século xix (.) na alemanha (.) pegaram carona com marx (.) como uma forma de 

reagir (.) como as idéias de marx estavam sendo difundidas na europa no século xix (...) 

A3: [por que não foi pra frente? 

Pr: porque surgiram novas concepções políticas (.) a sociedade se estruturou de forma 

diferente (.) entendeu? ( ...) e não vingou (.) como hoje em dia (.) é mais ideologia (.) teoria do que 

prática (.) eu não conheço no brasil um movimento anarquista que saia em reportagens de jornais 

(.) pesquisas (..) não existe (.) ele tem a fundação dele (.) a história dele (.) mas (...) ok alguém 

entendeu o que eu falei? então vamo fazer a dinâmica. 

Nesta cena de sala de aula foi possível perceber que alguns alunos necessitavam 

que o tempo destinado ao trabalho com texto fosse maior, pois eles tinham dúvidas em 

relação ao assunto. No entanto, essa atividade de leitura ficou prejudicada visto que a 

professora não distribuiu adequadamente seu planejamento do dia. 

Observamos que o grupo de alunos se manifestou solicitando maiores explicações 

por parte da professora, não deixando com que ela encerrasse o trabalho com aquele texto e 

partisse para a outra atividade programada. Em contrapartida, a professora reagiu com 

certa impaciência às interrupções dos estudantes, pois havia uma agenda a ser cumprida e 

não se poderia ocupar o tempo com a explicação de um texto em sala de aula. Era a 

preferência pelo “consumo rápido dos textos” (SILVA, 1998). 

A questão do tempo, então, revelou-se como um obstáculo ao trabalho de leitura 

nas duas salas de aula pesquisadas. Em certas situações o trabalho com o texto ficou 

prejudicado porque havia outras atividades, escolares e extras, que deveriam ser 

cumpridas. Em outros momentos, a própria dinâmica da sala de aula não favorecia o 

trabalho de leitura, como no caso das aulas da professora Ana, que alegava prejuízo no 

andamento do trabalho pedagógico devido ao fato dessas acontecerem em horário pouco 

adequado. 

No entanto, além de retratarmos como a questão do tempo esteve subjacente ao 

trabalho de leitura, é necessário ressaltar que, a prioridade ou não das atividades de leitura 
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em sala de aula é uma escolha da escola, mais especificamente do professor. Nesse sentido, 

entender a influência do tempo na realização do ato de ler requer que analisemos as 

concepções dos professores acerca desse universo. 

Na seção seguinte, buscamos analisar qual concepção de leitura dos professores 

participantes, entendendo que o lugar que ela ocupa em uma aula depende, principalmente, 

da maneira como o docente a concebe.  

 

5.4 A leitura segundo os professores  

Podemos afirmar nesta pesquisa que, entre os fatores que influenciaram o trabalho 

com texto nas classes pesquisadas, a concepção de leitura dos professores foi o mais 

relevante. 

Na realidade, acreditamos que aquilo que realmente dá o tom em uma sala de aula 

são as concepções que os professores mantêm sobre as questões que envolvem o ensino no 

geral e a respeito do mundo. Assim, mais do que a existência ou não de variado material 

para a leitura ou do tempo de que se dispõe para a realização das atividades, a leitura é 

fortemente influenciada por aquilo que o professor acredita. 

Esse acreditar, contudo, não é aquele que figura nos discursos, de certo modo 

programados, das entrevistas, mas sim no acreditar que se revela nas ações cotidianas em 

seu trabalho com os alunos. 

Desse modo, acreditamos que as conclusões a que chegamos nesta seção não 

podem ser consideradas como absolutas, pois são interpretações feitas a partir da análise de 

nossos dados, gerados por meio do questionário aplicado, das entrevistas e das observações 

das aulas. 

Assim, baseando-nos nas formulações estabelecidas por Koch & Elias (2006) e 

Kleiman (1995, 2004), passamos a analisar a concepção de leitura dos professores 

participantes. 
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5.4.1 A leitura segundo o professor Pedro 

Como vimos nas seções anteriores, o professor Pedro, docente da disciplina 

Filosofia, utilizava o livro didático como principal fonte de acesso aos textos escritos. 

Vimos, também, que o tempo destinado à leitura em suas aulas era escasso, devido a 

fatores diversos. 

Quando questionado em entrevista acerca do conceito de leitura, o professor Pedro 

forneceu a seguinte resposta: 

Professor Pedro: olha (...) a leitura pra mim é uma coisa muito séria (.) eu diria porque é 

uma maneira de você entrar em contado com outros pensamentos (.) por exemplo  porque (.) veja 

bem (...) você escrever um texto é uma coisa (.) agora você ler um texto é outra coisa diferente. por 

quê? porque às vezes você escreve e não consegue nem colocar o que você mesmo quis dizer (.) 

mas você lê e pode até ter uma visão que o autor mesmo não teve (.) não é? ou mesmo criticá-lo ou 

concordar com ele (.) e tal (...) eu acho que a leitura é algo bem fundamental. pra mim o livro 

nunca vai desaparecer (.) apesar de internet (.) essas coisas assim....a leitura é a base (.) é a base. 

pena que:: as pessoas estão um meio desestimuladas hoje em dia (.) parece que os alunos não têm 

interesse de ler (.) em ler (.) né pra mim é bastante importante (.) bastante importante (.) não sei se 

fui claro. 

E para o mesmo professor, ser um bom leitor significa: 

Professor Pedro: bom (.) o leitor que domina a língua (.) entende as palavras do texto e 

consegue interpretá-lo (.) ou seja (.) consegue se posicionar frente a ele (.) principalmente isso 

primeiro bom (.) tem também a questão de você verificar quem escreveu (.) por que escreveu (.) etc 

(.) etc e fazer uma análise disso ou seja (.) saber o que está por trás do texto (.) tipo assim (.) um 

texto não pode ser analisado (.) acho (.) fora de um contexto (.) fora de um autor (.) etc (.) etc... ele 

tem que ser pensado assim e o leitor tem que ter essa compreensão (.) claro que mesmo sem saber 

dados específicos sobre o autor (.) você pode fazer uma análise bem profunda se você tiver 

conhecimento da língua (.) eu diria eu sempre falo pros meninos o seguinte: às vezes uma palavra 

que você não entende (.) ela pode ser essencial em um parágrafo ou no próprio texto (.) né. então é 

importante que o vocabulário seja bastante rico e que você tenha capacidade (...) dicionário (.) 

dicionário (...) é um bom auxiliar. 

Analisando as duas respostas dadas pelo professor, podemos identificar a 

concepção de leitura como a mescla entre três tipos de concepção: atividade de 
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reconhecimento, atividade de reprodução e, também, há indícios de uma concepção que vê 

a leitura como atividade de produção (KOCH & ELIAS, 2006). 

Ao identificar o ato de ler como uma oportunidade de se entrar em contato com 

outros pensamentos, o professor aproxima-se da visão em que a leitura é a própria 

representação do pensamento do autor, cabendo aos leitores receber o produto escrito 

passivamente. Ao mesmo tempo, o professor afirma que, muitas vezes, é possível, na 

leitura, não concordar com a visão do autor e até mesmo criticá-lo. Nesse sentido, sua 

formulação do conceito de leitura estreita-se com a concepção que a vê como atividade de 

produção, pois, necessariamente, pressupõe a interação entre autor-leitor-texto. 

Ainda analisando as respostas formuladas pelo professor Pedro, percebemos que 

esse reconhece a importância do contexto para a produção do sentido do texto, afirmando 

que o bom leitor deve entender isso. 

Mas o que mais nos chamou a atenção durante a entrevista e, também, durante o 

período de observação, foi a preocupação que o professor mantinha com relação ao 

vocabulário utilizado nos textos e as conseqüências para a compreensão textual para 

aqueles que o desconhecem. 

Professor Pedro: bom (.) sem ser muito técnico (.) porque eu não conheço muito (.) eu 

vou insistir no vocabulário (.) ou seja (.) vocabulário limitado então palavras que saem desse 

vocabulário comum (.) dificulta muito o trabalho deles conceitos (.) dificuldades de entender 

conceitos (.) por exemplo e (.) também (.) essa dificuldade de identificar o significado mais 

adequado ao texto que eles estão trabalhando (.) por exemplo. uma palavra tem cinco (.) seis 

significados que (.) às vezes (.) o primeiro que você encontrou não vai adiantar (.) então você vai 

ter que selecionar esse trabalho (.) não sei por que (.) é bem deficiente não sei se é o hábito (.) se 

são os anos anteriores que ele estudou (.) mas eu sou super a favor que o dicionário seja (...) por 

esses motivos: grafia (.) termos novos (.) palavras que não são utilizadas [...] 

 Nesse sentido, a visão do professor alinha-se com a perspectiva que concebe a 

leitura como uma atividade de reconhecimento, ou seja, as palavras escritas no texto 

representam o próprio texto, cabendo ao leitor decifrá-las. 
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O reconhecimento do vocabulário empregado no texto é uma variável crucial no 

processo de compreensão de leitura (BORTONI-RICARDO, no prelo), ficando a 

compreensão dos textos prejudicada caso o léxico empregado não seja familiar aos alunos. 

No caso dos textos utilizados em salas de aula de áreas específicas como Filosofia e 

Geografia, o vocabulário específico que lhes são comuns pode ser um elemento que 

dificulte a compreensão do texto. Nesses casos, espera-se que o professor regente assuma 

seu papel de facilitador e utilize estratégias que possam aproximar esse campo lexical 

desconhecido e distante do universo vocabular do estudante. 

Entretanto, reduzir o ato de ler ao reconhecimento do vocabulário, negligenciando 

os demais aspectos que envolvem o processo de compreensão textual, é identificar a leitura 

como uma atividade de reconhecimento, ou seja, um ato mecânico que, por si só, é o 

responsável pelo sentido do texto. 

Apesar de percebermos a relevância do reconhecimento do campo lexical 

empregado nos textos para que se estabeleça a compreensão, não observamos, nas aulas do 

professor Pedro, momentos em que isso ficasse explícito. No capítulo 6, ao analisarmos as 

estratégias utilizadas por todos os professores participantes da pesquisa, verificaremos que 

as atividades de leitura não favoreciam a ampliação do universo vocabular dos estudantes. 

Podemos inferir, também, que esse professor via a atividade de leitura como uma 

tarefa mais simples do que a atividade de escrita. Ao afirmar que você escrever um texto é 

uma coisa (.) agora você ler um texto é outra coisa diferente. por quê? porque às vezes você 

escreve e não consegue nem colocar o que você mesmo quis dizer (.), o professor dá indícios de 

que sempre é possível ler, mesmo que essa leitura não seja aquela desejada. Já a escrita, é 

tarefa complexa. 

Desse modo, trazendo, então, menos dificuldades do que o ato de escrever, o ato de 

ler em sala de aula não necessitaria de tanto destaque. 
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5.4.2 A leitura segundo o professor Lucas 

A leitura nas aulas do professor Lucas também tinha como fonte, no geral, o livro 

didático. Conseqüência da disponibilidade de acesso e do pouco tempo que se dispunha 

para que se efetivasse, o ato de ler nessas aulas também sofria influência das concepções 

que esse docente mantinha acerca da leitura e dos sujeitos leitores, seu alunos. 

Em entrevista gravada, o professor formulou o seguinte pensamento a respeito da 

leitura: 

Professor Lucas: [...] eu tento (.) a partir dessa pergunta (.) interpretar o que você que 

quer ao questionar o que seja leitura: o ato de decodificar uma determinada (.) uma determinada 

escrita (.) ou o ato de ler como apropriar-se da idéia de um outro autor [...] é vivenciar um 

determinado contexto criado por outro (.) teoricamente então (.) leitura pra mim é um ato prazeroso 

(.) é de relaxamento (.) onde eu converso com outros autores (.) ouvindo a experiência deles [...] 

Analisando o trecho acima, percebemos que o conceito de leitura do professor ora 

está direcionado à atividade de reconhecimento “o ato de decodificar uma determinada 

escrita”, ora volta-se para o conceito de leitura como atividade de reprodução “como 

apropriar-se da idéia de um outro autor”.  

Nesse trecho de entrevista, verificamos que houve uma preocupação por parte do 

entrevistado em fornecer à pesquisadora uma resposta que atendesse às expectativas que 

ele julgava serem as dela. Isto é, o professor, sabendo tratar-se de profissional da área de 

Língua Portuguesa aquela que o entrevistava, procurou, conforme seus conhecimentos, 

elaborar uma resposta que julgou ser aproximada do universo da pesquisadora. 

No entanto, em outros trechos da entrevista, o professor Lucas demonstrou que sua 

concepção de leitura ia além daquela formulada a princípio. No trecho abaixo, verificamos 

que o ato de ler, sob seu ponto de vista, não estava vinculado apenas ao reconhecimento 

mecânico ou a reprodução do pensamento do autor, uma vez que demonstrou preocupação 

em relacionar a leitura aos aspectos de interação com o mundo: 

Professor Lucas: [...] eu acho que é isso que o aluno precisa enquanto sujeito em 

formação: fazer uma leitura do mundo em que ele vive (.) se situar nele (.) em condições de 

transformação. 
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Nesse sentido, a leitura passa a ser concebida pelo professor como uma atividade 

crítica (FREIRE, 2005; SILVA, 1984, 1996), em que o leitor ultrapassa o próprio texto 

para construir relações entre esse e o mundo a sua volta. Desse modo, também, agir para a 

transformação (SILVA, 1984, 1996) é um dos movimentos proporcionados pela leitura. 

Essa concepção de leitura foi mantida pelo professor em outros momentos da 

entrevista, conforme podemos verificar abaixo: 

Professor Lucas: nem todos vão seguir essa (.) vão trilhar esse caminho de buscar se 

aprofundar mais no texto (.) vão fazer leituras mais superficiais (.) vão ficar numa mais coisa de 

senso comum. mas muitos eu tenho certeza que darão continuidade e (.) ao ler determinado tipo de 

texto (.) saberão qual é a fonte (.) né::é:: a partir das idéias defendidas saberão interpretar se aquilo 

interessa a ele ou não (.) né (.) eu acho que isso é uma coisa importante para o viver em sociedade 

(.) né (.) nós estamos carregados de mensagens aí. e se ele puder decifrar melhor essas mensagens 

(.) em termos (.) inclusive (.) de classe (.) de estrutura de classe (...) numa sociedade capitalista (.) 

extremamente (.) é (.) é:: dividida socialmente eu acho que a gente tem muito a contribuir (.) é:: 

com essas atividades em sala. 

Assim, a concepção de leitura do professor de Geografia se identifica muito de suas 

preocupações acerca da aproximação entre o universo do aluno e os textos lidos em sala a 

fim de se estabelecer a compreensão e de se procurar a transformação e emancipação por 

meio da leitura.  

No entanto, para que possamos, pois, entender a concepção de leitura que um 

sujeito possui, não podemos ficar restritos às palavras reproduzidas em uma entrevista. 

Como mencionamos anteriormente, é preciso que se estabeleçam relações entre aquilo que 

é dito e o que praticado.  

No capítulo 6, analisaremos as estratégias adotadas por esse professor para o 

trabalho com textos no intuito de tornar isso possível. 

 

5.4.3 A leitura segundo a professora Ana 

Como já explicado anteriormente, tivemos, nas aulas de Filosofia, a participação de 

dois professores. A professora Ana foi a primeira com quem tivemos a experiência das 
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observações, que, por sinal, não foram muitas devido à sua substituição logo no início do 

ano letivo.  

Apesar de ter sido reduzida, achamos que seria conveniente incluirmos nesta 

pesquisa essa participação, pois continuamos realizando as observações na turma em que 

ela foi a primeira professora regente. 

Assim, também fizemos uma entrevista com essa docente a fim de conhecer melhor 

seu trabalho e de esclarecer aspectos que julgamos relevantes. 

Na entrevista, a professora Ana demonstra que seu pensamento a respeito da 

concepção de leitura está voltado para aquele que a vê como uma atividade crítica e 

emancipadora (FREIRE, 2005), pois está relacionada ao modo como os sujeitos lêem o 

mundo a sua volta: 

Professora Ana: a leitura é a interpretação dos fatos (.) dos acontecimentos (.) não existe 

só a leitura escrita existe a leitura que você faz de tudo que está a sua volta (.) o reconhecimento (.) 

a identificação com as coisas (.) é:: a leitura que você faz dentro do contexto social [...] 

Em outro momento da entrevista, a professora reforça a idéia anterior de que a 

leitura não é apenas aquela que se faz do texto em si, destacando o fato de existir “a visão 

de cada um daquele texto”, o que poderíamos inferir como o conhecimento de mundo de 

cada aluno: 

Professora Ana: porque a leitura (.) não é só a leitura do texto (.) tem também a leitura 

interpretação da linguagem (.) que é::é::transmitida entre eles (.) a visão de cada um daquele texto 

(.) o nível de compreensão de cada um. 

O conhecimento de mundo dos estudantes é, aliás, uma das maiores preocupações 

da docente. Em vários momentos da entrevista, ela declarou que o trabalho desenvolvido 

em sala de aula deve se aproximar da realidade vivida pelos educandos. 

Conseqüentemente, o trabalho com textos deve seguir esse caminho, pois desvincular a 

leitura daquilo que permeia o contexto social dos alunos é não atingir os objetivos do 

ensino-aprendizagem: 

Professora Ana: não adianta a gente trabalhar fora da realidade da vida do aluno (.) 

porque a gente vai tá trabalhando sozinho (.) se a gente não descer até o aluno (.) até a realidade 
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dele e não despregar também do livro didático (.) indo entremeando na vida dele (.) nos  centros de 

interesse deles (.) a gente não vai ter o retorno desse processo de ensino-aprendizagem a gente vai 

ficar falando sozinho (.) trabalhando sozinho e os alunos vão achar a gente uma chata (.) vão achar 

que o professor não ensina nada (.) porque a gente não tá descendo até os centros de interesse deles 

[...] então o que que eu pego: coisas que estão a volta (.) que estão chamando a atenção deles [...] aí 

eu vou contextualizando (.) procurando mostrar o autor e as tendências ali (.) pra ver se eles 

conseguem sentir (.) pelo menos (.) um pouco de motivação pra leitura [...] então (.) eu 

contextualizo (.) isso que é contextualizar (.) você trabalha a realidade com conhecimento científico 

(.) tentando fazer uma relação mesmo assim (.) ele têm muita dificuldade na leitura e interpretação 

porque eles têm preguiça de ler [...] eles gostam mais de usar a internet (.) fazer cópia da internet. 

Dentro da concepção de leitura da professora, o bom leitor é aquele aluno que 

busca outros tipos de leitura, não se restringindo às indicadas pelo professor. Nesse 

sentido, o bom leitor é aquele que já possui autonomia no ato de ler, inclusive para realizar 

leituras que vão ao encontro de seus objetivos e desejos: 

Professora Ana: um bom leitor é aquele aluno que tem interesse nos livros não só pelos 

livros que os professores usam em sala (.) mas em tudo que ta em volta dele [...] então (.) o bom 

leitor é aquele que não só lê as revistas que ele gosta (.) mas também outros tipos de literatura (.) 

por isso que eu considero os alunos não leitores (.) porque (.) realmente (.) eles não lêem e têm 

preguiça de ler e não têm motivação (.) estímulo (.) em casa eles também não são estimulados. 

Uma das maneiras que a professora considera eficientes de se conseguir o 

envolvimento dos alunos no trabalho com o texto é o uso da estratégia de trabalho em 

grupo. Essa questão será abordada no próximo capítulo. 

Antes, porém, destacamos que, apesar de todas as dificuldades de acesso aos 

materiais de leitura, acreditamos que é necessário priorizarmos o desenvolvimento das 

habilidades de leitura e escrita de nossos estudantes. Para que isso ocorra, é necessário que 

a concepção de leitura dos docentes, item que verdadeiramente definirá aquilo que será 

realizado em sala de aula, esteja baseada em um conceito mais abrangente de letramento. 

As análises realizadas neste capítulo demonstram que as concepções de leitura dos 

professores colaboradores priorizam um trabalho pedagógico orientado para as práticas de 

letramento que podem ser inseridas no modelo autônomo, com ênfase no trabalho 

individual e de pouco vínculo com o contexto social mais amplo. Prevalecendo, assim, um 
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discurso que reproduz um modelo de letramento que já não satisfaz as necessidades de 

formação dos sujeitos. 

Apesar dessa constatação, no próximo capítulo veremos por meio da análise do 

trabalho realizado pelo professor Lucas, como é possível colaborar para o processo de 

letramento dos estudantes, estabelecendo em sala de aula uma atmosfera construtiva de 

trabalho de leitura. Nesse espaço, como poderá ser observado, o letramento deixa de ser 

praticado como uma atividade de cunho individualista e exclusivamente escolar e passa a 

ganhar uma dimensão de caráter social e situado em que é possível estabelecer o 

aprendizado por meio de processos formais e informais. 
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6 AS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS EM SALA DE AULA 

 

Todas as atividades escolares das quais o 
texto participa precisam ter sentido, 
para que o texto resguarde seu 
significado maior. 

(Marisa Lajolo, 1985, p. 62) 

 

6.1 Introdução 

Neste capítulo atendemos ao nosso objetivo de analisar quais são as estratégias 

utilizadas pelos professores das duas disciplinas para trabalhar com textos. Nesta análise 

buscamos confirmar a subasserção formulada que afirmava que o trabalho realizado pelos 

professores priorizava a utilização das estratégias pedagógicas como recursos externos. 

Além de analisar as estratégias como recursos externos, faremos a análise de uma 

cena de sala de aula em que um dos professores interage com os alunos e constrói 

andaimes a fim de tornar a leitura do texto compreensível. Nessa atividade, as estratégias 

utilizadas são aquelas denominadas de estratégias interacionais de andaimagem. 

 

6.2 As estratégias como recursos externos: o trabalho em grupo 

Durante o período de pesquisa em campo, pudemos observar que, nas duas 

disciplinas, os professores mantiveram constância nas estratégias adotadas para o trabalho 

com textos em suas aulas, ou seja, o modo como esse trabalho realizou-se manteve-se 

estável, havendo poucas alterações no uso dessas estratégias. 

Foi possível observar essa constância devido ao prolongado tempo que 

permanecemos em campo observando as aulas. No total, foram quarenta e quatro aulas na 

turma de primeira série e quarenta na turma de terceira série. 

A estratégia mais utilizada em ambas as turmas foi o trabalho em grupo, ocorrendo 

pouca diversidade no modo como esse trabalho era conduzido.  
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O trabalho em grupo é uma estratégia externa que tem caráter transitório, ou seja, 

deve ser empregado eventualmente e sempre agregado a outros métodos, como a exposição 

oral ou o trabalho independente (LIBÂNEO, 1994). O uso desse tipo de estratégia será 

satisfatório se proporcionar a interação entre os alunos e a construção conjunta do 

conhecimento, isto é, a cooperação que se estabelece quando se trabalha em grupos pode 

ser um facilitador para a compreensão textual.  

Contudo, nas nossas observações, percebemos que a estratégia do trabalho em 

grupo não se concretizava como uma estratégia facilitadora da aprendizagem devido ao 

fato da interação entre os alunos, para fins de compreensão textual, não acontecer. Na 

maioria das vezes, os alunos se reuniam em grupos e outros assuntos surgiam, fazendo com 

que o objetivo daquele encontro ficasse relegado a segundo plano.  

Nas aulas de Filosofia de ambos os professores, o critério de divisão dos grupos era 

o da afinidade entre os sujeitos. Já o professor de Geografia, geralmente, estabelecia quem 

iria fazer parte de cada grupo.  

No caso das aulas de Filosofia, a formação aleatória dos grupos contribuía para que 

grupos de amigos se juntassem, colaborando para que a conversa aumentasse entre eles. 

Nas aulas de Geografia, a conversa não fluía facilmente, pois os grupos, muitas vezes, 

eram formados por alunos que não mantinham laços de amizade tão fortes facilitando o 

alcance dos objetivos. 

Segundo a professora Ana o trabalho em grupo é uma estratégia utilizada por ela: 

Professora Ana: eu (.) assim (.) não dou mais nada o que utilize a internet (.) pesquisa eu 

prefiro trabalhar dentro de sala (.) eu levo as reportagens (.) eu levo os livros (.) eu divido em 

grupos (.) eu divido em grupos (.) eu trabalho com temas de música (.) acho que você chegou a 

pegar algumas aulas minhas [...] com violão (.) com coisas que vão estimular e facilitar a 

compreensão (.) porque não adianta passar uma pesquisa (.) porque eles vão direto pro computador 

e o computador não garante o aprendizado (.) sabe? se eles vão fazer sozinhos (.) não garante o 

aprendizado (.) se a gente manda para o laboratório de informática (.) muitos já vão abrir outras 

páginas da internet (.) outros centros de interesse que não é o da pesquisa (.) então existe uma 

dificuldade muito grande. então (.) pra trabalhar isso (.) eu resolvi trabalhar em grupo (.) porque ai 

(.) em grupo (.) um ajuda o outro (.) um estimula o outro na sala e o trabalho tem que sair e 

apresentar na sala as atividades. 
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Podemos perceber que o discurso mantido pela professora nas entrevistas e sua prática de 

sala de aula eram coerentes. Realmente a estratégia de trabalho em grupo era utilizada 

constantemente e a docente costumava recomendar aos alunos que conversassem e trocassem 

informações entre eles a fim de esclarecer dúvidas e fazer novas descobertas. 

Para o professor Lucas o trabalho em grupo é uma estratégia eficiente. No trecho 

abaixo da entrevista ele justifica sua escolha: 

Professor Lucas: quando eles têm acesso ao texto e têm a possibilidade de ler o texto e 

discutir o texto (.) com outros colegas (.) primeiro na própria linguagem deles (.) né (.) eu acho que 

quando ele lê o texto com o outro colega (.) ainda que em determinados momentos haja até uma 

certa agressividade entre eles (.) por conta do sotaque que a gente vê (.) por conta da dificuldade de 

leitura do outro (.) que aí ele já xinga (.) ele goza (.) ele tenta humilhar o outro por conta disso (.) 

ainda que essas coisas aconteçam (.) às vezes acontece de uma aproximação entre sujeitos que 

estão usando o mesmo vocabulário (.) eles conseguem traduzir (.) né e tem sido comum (.) durante 

as aulas (.) eles chegarem num determinado ponto onde uma palavra (.) é (.) não houve consenso 

entre eles (.) eles chamam [...]. mas (.) é:: eles estarem lendo o texto (.) discutindo (.) debatendo (.) 

depois (.) abrindo isso para uma discussão num grande grupo (.) onde aí eu já coloco mais a minha 

interpretação (.) a minha leitura dos fatos que estão apresentados ali naqueles textos eu acho que 

ele está ganhando com essa (.) com essa atividade. 

No trecho acima, o professor Lucas afirma que o trabalho em grupo abre possibilidades de 

discussões e aprendizados devido ao fato de os alunos utilizarem uma linguagem própria, sendo 

isso um facilitador. Também percebemos coerência entre o que foi dito pelo professor e o que foi 

praticado. Geralmente, as atividades em grupos aconteciam, em um primeiro momento, havendo a 

interação entre alunos para, em seguida, haver a intervenção do professor. Esse momento de 

intervenção era fundamental, pois a interação entre alunos para os fins propostos era quase 

inexistente. 

Para o professor Pedro, trabalhar em grupo é uma estratégia que facilita a pesquisa, 

ou seja, proporciona a busca do conhecimento sem a interferência do professor. 

Professor Pedro: [...] eu não gosto de:: fazer esclarecimentos (.) assim (.) orais (.) 

exatamente porque eu prefiro que eles busquem (.) acho que o trabalho em grupo é uma boa saída 

[...]. 

Também no discurso do professor Pedro, percebemos relação entre aquilo que foi 

dito sobre suas preferências quanto a modo trabalhar em sala de aula e sua prática 
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pedagógica. Ao mencionar que não gosta de fazer esclarecimentos orais, aulas expositivas, 

o professor indica que, em suas aulas, as atividades com o texto não contavam com sua 

intervenção. Isso pode ser comprovado durante as quarenta aulas em que estivemos 

presente observando: não houve interação entre professor, texto e alunos em nem uma 

delas. 

Procurando atender aos objetivos de suas áreas, os docentes propunham as 

atividades em grupos de maneira diferente. Vejamos na próxima seção como isso 

acontecia. 

 

6.2.1 O trabalho em grupo nas aulas de Filosofia 

Os dois professores regentes da disciplina Filosofia optavam pelo trabalho em 

grupo, como já mencionado, por acreditarem que essa estratégia atendia às necessidades e 

objetivos das aulas. No entanto, devemos considerar que a opção por esse tipo de estratégia 

também era influenciada pela carência de materiais para o desenvolvimento das atividades, 

isto é, utilizava-se o trabalho em grupo como uma alternativa para que todos os alunos 

tivessem acesso ao livro didático. 

Nas aulas da professora Ana, a estratégia de trabalho em grupo vinha acompanhada 

de algum outro tipo de atividade: debates, apresentações, dinâmicas. Nessas aulas, 

procurava-se relacionar o conhecimento prévio dos alunos ao conteúdo a ser trabalhado em 

sala. Segundo a docente, é preciso contextualizar, ou seja, relacionar conhecimento 

científico com a realidade dos alunos, que são muitas dentro da escola. ((transcrição 

de entrevista)). 

Nesse sentido, tal estratégia se mostrava eficiente, pois ativar o conhecimento 

enciclopédico ou de mundo (KOCH e ELIAS, 2006; KLEIMAN, 2004) dos alunos é uma 

das maneiras de se chegar à compreensão textual. Assim, a professora Ana sempre 

demonstrava ter consciência de se trabalhar a partir daquilo que fazia parte do universo dos 

educandos para, então, agregar novos conhecimentos. 
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Segundo sua opinião, a estratégia do trabalho em grupo era facilitadora da 

aprendizagem uma vez que, de acordo com sua perspectiva, os alunos lêem pouco e são 

maus leitores, apresentando muitas dificuldades em relação à compreensão dos textos. 

Assim, trabalhando em grupo havia a cooperação mútua, a reflexão conjunta em prol do 

entendimento e aprendizado. No trecho abaixo, a professora explicita esse pensamento: 

Professora Ana: olha (.) em casa (.) poucos lêem em casa (.) por isso que eu trabalho em 

grupo em sala (.) muito raramente eu trabalho individual (.) porque eu gosto que eles comentem o 

que eles estão lendo (.) porque é uma forma de um ajudar o outro então (.) eu acho que o trabalho 

coletivo dentro da filosofia é um facilitador pra compreensão dos conhecimentos (.) por exemplo (.) 

eles trabalhando em grupo (.) depois (.) mesmo aquele que não se interessou (.) vai captar alguma 

coisa [...] porque dali (.) aquele grupo vai ter que trabalhar alguma dinâmica de compreensão 

daquele texto [...] têm alunos que lêem um texto e aprofundam mais (.) outros que ficam na 

superfície (.) têm uns que têm o conhecimento crítico mais avançado (.) outros ainda estão em 

processo de construção então (.) no grupo (.) um fortalece o outro (.) então existe um 

crescimento..se eu trabalhar sozinho (.) aquele aluno que já tem dificuldade de formular um senso 

crítico (.) sozinho ele não vai crescer (.) porque um puxa ou outro (.) isso é importante no trabalho 

em grupo (.) principalmente nessa área [...] em grupo (.) eles vão formar uma nova idéia (.) um 

novo pensamento (.) uma nova construção. 

Entre as observações que realizamos nas aulas da professora Ana, presenciamos 

vários momentos de trabalho em grupo. Selecionamos uma dessas aulas a fim de ilustrar 

como essa estratégia era utilizada.  

O objetivo da aula era fazer com que os alunos refletissem acerca dos valores 

sociais que influenciam a sociedade e modificam o pensamento dos indivíduos. Para tanto, 

dividiu-se a turma em grupos de cinco ou quatro alunos, de acordo com o critério de 

afinidade, e pediu-se que cada grupo selecionasse uma letra de música onde fosse possível 

perceber a expressão de valores sociais. 

Cada grupo, então, se reuniu em um espaço da sala de aula e iniciaram-se as 

discussões. Foi um momento em que pudemos perceber que os alunos estavam interagindo 

a fim de atingir o objetivo proposto pela professora, fato esse que não ocorria quando a 

reunião em grupo tinha como foco, por exemplo, responder às atividades contidas no livro 

didático. 
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Na aula seguinte, os grupos começaram as apresentações das canções selecionadas. 

De acordo com as orientações da professora, os alunos fariam as apresentações trazendo 

para a sala de aula o cd para ser ouvido por toda a turma e, se possível, cópias da letra da 

música. Após a apresentação, aconteceria um pequeno debate para que o grupo expusesse 

sua opinião acerca da mensagem contida na música e houvesse a interação entre todos os 

alunos e a professora. 

Em uma dessas apresentações, que aconteceram durante vários dias, a opção de um 

dos grupos foi pela música “Natascha”, da banda brasileira Capital Inicial. Colocou-se o cd 

e a turma permaneceu em silêncio para ouvi-la. Terminada a música, um dos componentes 

do grupo fala: 

A: nós escolhemos essa música por causa dos valores sociais (.) a rebeldia na adolescência. 

Pr: o que levou o grupo a escolher essa música? 

A: a parte que fala sobre “um passo sem pensar (.) um outro dia (.) em outro lugar” (.) quer 

dizer que está falando da inconseqüência. 

Imediatamente após essa rápida interação, a professora solicitou a outro grupo que 

iniciasse sua apresentação. A opção do grupo foi pela música “Faroeste Caboclo”, do 

grupo Legião Urbana. Ao invés de um cd, um dos integrantes do grupo tocou violão e os 

demais acompanharam cantando. Terminada a apresentação, a professora se manifestou: 

Pr: podem contextualizar agora. 

A1: fala de coisas que acontecem o tempo todo (...) retrata o preconceito (.) a pobreza (...) 

A2: apesar de velha (.) a música fala de coisas que acontecem hoje. 

((Em seguida, a professora pede para que algum aluno faça um comentário 

sobre a aula do dia)): 

A2: acho que a aula de hoje foi muito construtiva e que cada um de nós aprendeu um pouco 

mais sobre cada música. 

A3: não só isso (.) mostrou um pouco da personalidade de cada um (.) porque se você 

escolhe uma música é porque se identifica com ela. 
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((O horário da aula termina e a atividade é encerrada.)) 

Percebemos que, apesar de ter aliado os interesses e conhecimentos de mundo dos 

alunos, a estratégia de trabalho em grupo utilizada não atendeu aos objetivos propostos, 

pois não houve tempo para reflexão e debate.  

Nas aulas seguintes, as apresentações continuaram acontecendo sempre ao final das 

atividades do dia e também não proporcionaram maiores debates ou interações entre os 

sujeitos. Desse modo, o que acreditávamos ser uma estratégia capaz de facilitar a 

aprendizagem não resultou positivamente, pois não colaborou para a elaboração conjunta 

do conhecimento nem propiciou leituras que fossem ao encontro dos debates propostos. 

Nas aulas da professora Ana, a leitura dos textos ficava a cargo dos alunos, que 

deveriam lê-los silenciosamente, em sala, ou em casa. A interação entre professor e aluno e 

a construção de andaimes que facilitassem a construção do conhecimento não acontecia. 

Alguns alunos, apesar de manifestarem satisfação com relação às dinâmicas 

apresentadas nessas aulas, deixaram transparecer, nas respostas do questionário, a 

necessidade de um trabalho com texto em que a figura do professor seja mais incisiva. 

Respostas discursivas dos questionários aplicados aos alunos de 3ª série – sugestões 

para o trabalho com texto em sala de aula18: 

NQ19 SUGESTÕES 

29 Dar o texto e depois fazer um debate ou dinâmica em cima. 

30 Toda aula deveria ter um texto, pois ajuda muito no aprendizado. 

33 O professor deveria explicar os textos antes de passar os exercícios. 

35 Explicar o conteúdo várias vezes. 

43 O professor leia o texto com os alunos explicando cada ponto. 

                                                 
18 Para leitura de todas as respostas fornecidas pelos alunos, ver anexos. 
19 Número do questionário. 
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44 Eu acho legal tipo estudar o texto, analisá-lo, e depois debater entre os alunos. 

51 Na minha opinião o professor deve usar o texto com uma forma diferente, e que 
realmente chame a atenção dos alunos, como ele vai fazer isso eu não sei porque 
cada professor é um professor. 

53 O professor deveria trabalhar com textos sobre o conteúdo, mas de forma mais 
dinâmica, pois assim consegue a atenção dos alunos e não tornando a aula 
cansativa. 

54 O silêncio é indispensável. Uma explicação ante o uso do texto torna mais clara a 
leitura, proporcionando ao leitor maior compreensão. 

 

Assim, o trabalho em grupo nas aulas da professora estabeleceu-se como uma 

estratégia eficiente para a ativação do conhecimento de mundo dos alunos. No entanto, a 

falta de continuidade não permitia a percepção do acionamento desse tipo de conhecimento 

prévio no trabalho com texto. Desse modo, enquanto estratégia facilitadora do trabalho de 

leitura, capaz de contribuir para o processo de letramento dos alunos, ela se revelou pouco 

eficiente. 

Nas aulas de Filosofia ministradas pelo professor Pedro, a estratégia do trabalho em 

grupo era recorrente. Em praticamente todas as observações realizadas, os alunos se 

reuniam em pequenos grupos a fim de executar uma determinada atividade. 

O modo como essa divisão acontecia era aleatório, seguindo, também, o critério de 

afinidade e a disponibilidade dos livros, ou seja, reuniam-se os alunos que possuíam livros 

com aqueles que não possuíam.  

Um pouco diferente da professora Ana, o professor Pedro optava por um trabalho 

em grupo baseado no método de trabalho independente, ou seja, relativamente 

independente e criador (LIBÂNEO, 1994). Segundo esse professor, trabalhando sozinho o 

aluno procura soluções para suas dúvidas e isso contribui para o seu aprendizado. A 

interferência do professor deve, no entanto, ser mínima para que o aluno construa sua 

autonomia. 

Nesse sentido, a postura adotada por esse professor não é a de orientador da leitura 

e facilitador da compreensão textual, uma vez que, em suas aulas, o trabalho com os textos 
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não exigia do docente movimentos em direção à construção conjunta do conhecimento, 

ficando a responsabilidade pela realização da leitura exclusivamente a cargo dos alunos. 

Durante as observações realizadas nas aulas de Filosofia do professor Pedro, 

pudemos notar que seu discurso em relação às estratégias adotadas e as atitudes tomadas 

em sala eram bastante coerentes. Muitas foram as vezes em que ele deixou claro que o 

trabalho em grupo era uma estratégia a ser utilizada para que o aluno, por si, buscasse as 

soluções para suas dúvidas. Nesses momentos, ele sempre os informava que estaria 

disponível para eventuais esclarecimentos: 

 

Aula de Filosofia – professor Pedro - observação nº 9, em 06/6/06 

Professor Pedro: pra quem não leu (.) vai ficar difícil responder (...) esse negócio de ir 

ao texto e ficar pescando qualquer coisa (.) estamos aqui pra esclarecer. 

Aula de Filosofia – professor Pedro - observação nº 20, em 11/11/06 

Professor Pedro: olha só (.) acho que todos vocês sabem que no final do livro tem um 

vocabulário ((sobre o caso de surgirem palavras desconhecidas)). 

É necessário ressaltar aqui que, além da concepção do professor de que o trabalho 

independente é uma estratégia eficiente para que o aluno aprenda a buscar a informação 

com autonomia, há o fato, já mencionado, de haver poucos livros disponíveis para a 

realização das atividades. Assim, trabalhar em grupos era, ao mesmo tempo, opção e 

alternativa para que todos os alunos tivessem acesso ao texto. 

A eficiência dessa estratégia para o trabalho de leitura, contudo, ficava 

comprometida uma vez que a atividade, sem sistematização e orientação do professor, 

ficava perdida em meio à dinâmica de uma turma de adolescentes que, tendo que 

compartilhar um único livro com mais quatro ou cinco colegas, perdiam o interesse pela 

aula. A compreensão do texto não se concretizava, visto que a leitura era fragmentada 

ficando cada integrante do grupo responsável por ler um “pedaço” de texto para atender ao 

objetivo proposto: fazer uma síntese do capítulo ou responder ao questionário do próprio 

livro. 
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Em vários momentos percebemos o descontentamento dos alunos em relação a esse 

tipo de estratégia que era adotada pelo professor: 

Aula de Filosofia – professor Pedro - observação nº 9, em 06/6/06 

A: professor (.) vamos fazer uma dinâmica! 

Aula de Filosofia – professor Pedro - observação nº 11, em 20/6/06 

A1: professor (.) não tem como fazer atividade nessa sala (...) muito bagunçada... ((fala 

com ar de desânimo)). 

A2: toda aula a mesma coisa! ((essa aluna fala ao professor que ele deve 

explicar o conteúdo antes da atividade. O professor responde que gosta de ouvir 

sugestões)). 

Aula de Filosofia – professor Pedro - observação nº 12, em 04/7/06 

((O professor inicia a aula dando avisos sobre a avaliação do bimestre e 

sobre as dúvidas em relação aos textos contidos nos livros “novos” e “velhos”20. 

Alguns alunos manifestaram dúvidas em relação aos textos)) 

Pr: por que não tiraram as dúvidas? ((se referindo ao fato de ele ter se colocado 

à disposição)) talvez porque não leram (...) eu deixei vocês mais livres [...] 

A: mas (.) professor (.) você tinha que ter explicado porque ficaria muito mais fácil da 

gente entender o texto. 

Aula de Filosofia – professor Pedro – observação nº 12, em 04/7/06 

((A turma, no geral, manifesta-se contrária à metodologia do professor. 

Afirmam que preferem aula expositiva - alguns alunos. O professor argumenta e 

eles ficam silenciosos. É a primeira vez que vejo a turma tão atenta. Ele diz que 

não gosta de tratar os alunos como crianças e que aqueles que se interessaram, 

                                                 
20 A classificação livros “novos” e “velhos” foi discutida no capítulo 5. 
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procuraram estudar. Também usou o argumento do bimestre tumultuado. É nesse 

clima que os alunos respondem ao questionário)). 

Aula de Filosofia – professor Pedro - observação nº 19, em 27/10/06 

A: isso é que é aula! olha só! ((em tom irônico, mostra com a mão o que 

acontece ao seu redor: alunos conversando e professor sentado à mesa)). 

A estratégia do trabalho em grupo adotada pelo professor de Filosofia não 

contribuiu para que a aula de leitura fosse produtiva. Na realidade, podemos concluir que a 

leitura pouco aconteceu durante o período em que estivemos observando essas aulas. 

O professor, utilizando essa estratégia, não foi capaz de facilitar o trabalho de 

compreensão textual tão necessário para o fortalecimento do processo de letramento dos 

alunos.  

Entendemos que a opção pela adoção dessa estratégia foi coerente com a concepção 

que o professor mantinha em relação ao modo como o trabalho deve ser desenvolvido 

quando o contexto é o ensino médio. Também percebemos que fatores subjacentes ao 

contexto de sala de aula, como a questão do tempo e da disponibilidade de materiais 

escritos, não contribuíram para o ensino-aprendizagem. 

 No entanto, acreditamos que, mesmo convivendo com todas as adversidades com 

que conta a escola pública brasileira, a interação professor-aluno deve servir como veículo 

para a promoção do ensino-aprendizagem, sendo a estratégia pedagógica capaz de superar 

as dificuldades existentes pelo caminho. 

 

6.2.2 O trabalho em grupo nas aulas de Geografia 

Nas aulas do professor Lucas, as atividades em grupo eram estratégias utilizadas 

constantemente. O modo como eram conduzidas, no entanto, diferenciava-se da maneira 

escolhida por ambos os professores de Filosofia. 

Em suas aulas, o professor Lucas também propunha o trabalho em grupo como uma 

alternativa de se suprir a carência dos materiais de leitura, no caso, o livro didático. Além 
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disso, como mencionamos anteriormente, esse professor afirmou em entrevista que 

considera esse tipo de estratégia um meio produtivo de se trabalhar com os textos em sala, 

uma vez que a interação aluno-aluno favorece a aproximação entre os universos dos 

sujeitos. 

Assim, presenciamos várias aulas em que a estratégia do trabalho em grupo foi 

utilizada para desenvolver o trabalho com textos. Na maioria das vezes, o professor dividia 

a turma incluindo nos grupos alunos que não mantinham relação aproximada. Isso 

facilitava o andamento da atividade, pois a conversa não descambava para outros 

interesses. Outras vezes, a escolha dos componentes dos grupos ficava a cargo dos próprios 

alunos. 

Apesar de percebermos que nessas aulas a estratégia do trabalho em grupo era mais 

produtiva, os alunos demonstravam certa apatia: ficavam calados, não interagiam uns com 

os outros. Outras vezes víamos que apenas um membro do grupo realmente lia o texto, 

enquanto os demais aguardavam silenciosos. 

Em um desses momentos de trabalho em grupo, tentamos uma aproximação com 

um dos grupos e perguntamos se poderíamos ficar ali e gravar em áudio a conversa entre 

eles. Não obtivemos êxito, pois nossa presença causou certo constrangimento entre os 

alunos e a interação entre eles não fluiu. Além disso, uma falha no equipamento de 

gravação não possibilitou a reprodução e transcrição do material colhido. 

Mesmo ocorrendo alta incidência do uso da estratégia do trabalho em grupo nas 

aulas de Geografia, houve muitos momentos em que a opção para desenvolver o trabalho 

de leitura dos textos foi a utilização de estratégias interacionais de andaimagem. 

Nessas aulas, o contexto de sala de aula se transformava e percebíamos como era 

importante a interferência do professor, enquanto leitor mais experiente, para o 

entendimento do texto lido e, também, para que os alunos se mantivessem ativos e 

participantes.  

Muitos alunos, nas respostas fornecidas por meio do questionário, demonstraram 

satisfação com relação a esse tipo de trabalho desenvolvido pelo professor: 
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NQ Nesta disciplina, 

o professor 

trabalha com 

textos em sala de 

aula? 

Em caso 
afirmativo, 
explique como. 

Caso a resposta anterior 
seja afirmativa, 
responda ainda: o que é 
positivo ou negativo no 
modo de trabalhar com 
os textos nesta 
disciplina? 

No espaço 
abaixo, você deve 
dar sugestões 
para o trabalho 
com o texto, em 
sala de aula, 
nesta disciplina. 

02 SIM Uso das leituras 
dos textos do 
livro didático 

Positivo: lendo com o 
professor a gente ainda 
recebe mais informações. 

Distribuir 
apostilas 

08 SIM Explicando cada 
ponto, cada 
parágrafo, dando 
exemplos. 

Positivos: explicação e os 
seus exemplos com 
figuras. E uma conversa, 
um debate sobre aquele 
determinado assunto. 

Negativo: não tenho até 
agora sobre esse ponto. De 
vez em quando ele faz 
umas perguntas que deixa 
a gente confusa e meio 
sem saber responder. 

Não tenho. Dando 
exemplos e com 
figuras para o 
entendimento. E 
“brincadeiras” 
sobre o assunto. 

11 SIM Ele pergunta 
sobre o texto 
pessoalmente 
para as pessoas. 

Poucos realmente lêem; 
para os que lêem essa é 
uma atividade boa para 
aprofundamento da 
matéria. 

-------------------- 

14 SIM ------------------- Positivo: pois podemos 
discutir coletivamente na 
sala sobre o assunto. 

Negativo: pois a aula fica 
cansativa só com a leitura. 

Sempre 
discutirmos o 
assunto 
coletivamente. 

15 SIM Lendo e 
debatendo o 
assunto, em 
grupo, ou até 
mesmo 
individualmente. 

Positivo: porque é em 
forma de debates e 
negativo porque são textos 
longos e torna a aula 
cansativa. 

Textos pequenos 
que explicam bem 
e continuar com 
debates e fazer 
dinâmicas. 

19 SIM Nós lemos o 
texto e depois 
fazemos um 
debate, ou ele 
explica a matéria 

É melhor que ele passar a 
aula inteira assim, é 
melhor para entender a 
matéria. 

-------------------- 
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e fazemos o 
exercício. 

21 SIM Com uma roda de 
discussão abrindo 
para todos o 
assunto, coisa 
que acho 
interessante. 

Positivo: a interpretação 
dos textos, a estrutura do 
texto. 

Negativo: não tem nada de 
negativo. 

Textos 
interessantes, 
curiosos e que 
abordem o assunto 
de maneira 
simples e com que 
todos entendam, 
com fotos, figuras 
(realidade). 

23 SIM Primeiro ele dá o 
texto e depois, 
baseado no texto, 
ele aborda 
atividades 
diversas. 

É muito bom trabalhar 
com os textos assim. Nós 
ficamos mais informados e 
fica bem mais fácil para 
entender a matéria. 

-------------------- 

 

No quadro anterior, podemos observar que os alunos manifestaram-se 

positivamente com relação à estratégia de se trabalhar com textos interagindo 

coletivamente.  

No questionário de número 02, por exemplo, o aluno afirma que, fazendo a leitura 

juntamente com o professor, a turma recebe mais informações. O aluno que respondeu ao 

questionário de número 08 também é da mesma opinião, pois, de acordo com sua resposta, 

explicando cada parágrafo e dando exemplos tem-se uma boa maneira de facilitar a 

compreensão do texto. 

A postura adotada pelo professor desmistificou o caráter bancário de educação 

(FREIRE, 1996) que vínhamos acompanhando até então. Ou seja, retirava-se o papel 

passivo exercido pelos alunos, que, em grupos ou individualmente, apenas recebiam as 

informações fornecidas pelo livro didático, passando-se a ter uma aula onde a construção 

conjunta do conhecimento era o foco principal. 

Na seção seguinte, selecionamos uma cena de sala de aula em que o professor 

Lucas exerce o papel de orientador e facilitador da leitura. 
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6.3 As estratégias interacionais de andaimagem 

Estamos definindo como estratégias interacionais de andaimagem aqueles recursos 

utilizados pelo professor ao propor uma determinada leitura em sala de aula para facilitar a 

compreensão dos textos. 

Como anteriormente afirmamos, é por meio da interação em sala de aula que o 

fazer pedagógico se concretiza e as verdadeiras estratégias surgem (TACCA, 2006), assim 

como entendemos que a leitura é um ato interativo, onde entram em jogo diversos 

conhecimentos para que se construa o (s) sentido (s) do texto (KLEIMAN, 2004; KOCH e 

ELIAS, 2006). É, pois, uma atividade ativa (FREIRE, 2005) que requer a participação 

efetiva dos educandos. 

A fim de atender às circunstâncias da aula em questão, o professor estabelece, por 

meio do diálogo com seus alunos, estratégias que sejam capazes de servir como andaimes 

para que os estudantes cheguem ao ponto desejado. Considerando as especificidades de 

cada disciplina e os objetivos traçados para cada trabalho de leitura, o professor Lucas 

buscava trazer para a realidade dos alunos um conhecimento que parecia muito distante de 

suas vidas. 

Suas estratégias interacionais de andaimagem constituíam-se em fornecer exemplos 

aos alunos, aproximando o conhecimento novo ao já internalizado; ratificações das falas 

dos alunos; paráfrases; perguntas diretas e retóricas entre outras. 

A seguir, passaremos a descrever e analisar uma cena de sala de aula, dividida em 

duas partes, em que foi possível perceber a eficiência do trabalho de andaimagem realizado 

pelo professor. 

 

6.3.1 As estratégias interacionais de andaimagem nas aulas de Geografia 

Para a análise das estratégias utilizadas selecionamos uma seqüência didática que 

foi realizada em quatro aulas divididas em dois dias letivos. 
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A primeira parte da seqüência didática, realizada no dia cinco de outubro de 2006, 

tinha como objetivo introduzir o tema Impactos ambientais causados pelo desenvolvimento 

humano. 

 Nessa aula, o professor procurou abordar o assunto sobre as questões ambientais 

solicitando que os alunos lembrassem de notícias veiculadas na mídia acerca do meio 

ambiente e da natureza proporcionando, assim, a ativação do conhecimento prévio dos 

alunos e, por conseguinte, facilitando a compreensão do texto que seria trabalhado na aula 

subseqüente, realizada no dia dezenove21 de outubro de 2006. 

Podemos observar que o professor, mesmo intuitivamente, trabalhou a competência 

textual dos alunos no plano da primeira dimensão (Bortone, 2004a), ou seja, a dimensão da 

informatividade textual. Como o texto que se pretendia ler trazia muitas informações 

novas, era preciso ativar o conhecimento prévio dos alunos a fim de perceber os 

conhecimentos sobre o assunto que eles já detinham e introduzir informações novas. 

Assim, na segunda parte da seqüência didática analisaremos a interação entre 

alunos e professores para a compreensão do texto Estocolmo-72: A tomada de consciência, 

do livro didático.22 Nessa interação, focalizaremos aquelas estratégias de andaime que 

contribuíram para a facilitação da aprendizagem, entendendo que, como recursos de 

andaimagem, essas estratégias são situadas e atendem aos fins do contexto de interação 

(BORTONI-RICARDO & FERNANDES DE SOUSA, 2006). 

Ressaltamos, ainda, que os nomes dos alunos citados foram trocados a fim de 

preservar suas identidades. 

 

 

6.3.1.1 Primeira parte da seqüência didática 

((O professor inicia a aula dando informações sobre o conteúdo do 4º 
bimestre: quais os capítulos do livro serão trabalhados; informa as notas do 2º 
bimestre. É o primeiro dia de aula após o término de sua licença-prêmio. Em 
seguida, vai ao quadro e escreve um comando: Relacione notícias veiculadas pela 

                                                 
21 A distância entre uma aula e outra ocorreu devido ao feriado nacional de 12 de outubro. 
22 Para leitura do texto na íntegra verificar anexos. 
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imprensa sobre a natureza e o meio ambiente. Os alunos pegam o caderno e começam 
a relembrar notícias assistidas pela TV cujo tema fosse a natureza e o meio 
ambiente. Após alguns minutos, o professor inicia. O professor movimenta-se 
pela sala aproximando-se dos alunos)): 

1. Pr: quem quer falar? 
2. Fábio: seca na amazônia 
3. Pr: tenta lembrar mais quatro 
4. A: tsunâmi na indonésia 
5. Pr: muito bem 
6. Pr: luana lembra aí alguma notícia que você tenha visto na televisão (.) conversado     
7. com amigo (.) lido na internet ((os alunos pensam e o professor circula pela 
sala. pára em frente a um aluno e diz)): 
8. Pr: lembrô de uma muito boa aqui ((apontando para o aluno)) 
((Continua circulando pela sala. Os alunos continuam pensando e relatando 

por escrito os fatos lembrados.)) 

No trecho acima, podemos verificar que um dos andaimes utilizados pelo professor 

é a ratificação dos participantes. Nas linhas 5 e 8 o professor ratifica os alunos de modo a 

validar e garantir sua participação. Ratificar os alunos demonstrando estar atento ao que 

eles dizem é fundamental para a interação em sala de aula. Além disso, a aproximação do 

professor em relação aos alunos, ao movimentar-se dentro de sala, pode ser um indício de 

que se pretende criar uma atmosfera informal na interação. 

No trecho abaixo, após ditar duas questões que deveriam ser respondidas em duplas 

o professor dá prosseguimento ao trabalho: 

9. Pr: vamos ver as notícias os fatos relatados por vocês (.) começando por aqui ((aponta 
para o primeiro aluno sentado na fileira da porta da sala)) 

10. A1: tsunami (.) aquecimento global (.) terremoto no japão (.) plataforma da Petrobrás 
11. que afundou. 
12. Pr: que mais? 
13. A1: só 
14. Pr: cleiton? 
15. Cleiton: não 

Ao nomear o aluno, linha 14, o professor cria uma estratégia de envolvimento que 

favorece a participação na atividade. 

16. A3: furacão katarina (.) furacão arrasa os estados unidos (.) extinção da onça pintada 
17. Pr: ótimo. 

Na linha 17 acima, a ratificação é utilizada mais uma vez com o propósito de 

validar a participação do aluno e envolvê-lo na atividade. 
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18. Pr: fábio algum diferente? 
19. Fábio: não 
20. Pr: isabela? 
21. Isabela: não 

((e segue perguntando um por um)) 

22. A3: queimada no cerrado 
23. A4: a queda do boeing da gol 
24. Pr: então tem dois aí que chamam atenção (.) o caso do boeing e:: é::fala aí como    
25. você viu essa relação do acidente com o boeing. 
26. A4: ah não sei (.).o joão vai ler 
27. Pr: por que vocês acham que isso tem a ver com a ação da natureza ou da ação do   
28. homem? 
29. A: ( ) 
30. Pr: vocês concordam que o acidente como boeing tem relação com questões ligadas 
31. ao meio ambiente? 

Como estratégia de andaime, o professor faz uma pergunta, linhas 27 a 31, que 

enseja a reflexão dos alunos acerca da relação existente entre o acidente aéreo envolvendo 

o avião da empresa Gol23 e o meio ambiente. Ao fazer uma pergunta direta, o docente 

possibilita que os alunos pensem mais atentamente sobre a questão. 

32. A: tem (.) a partir do momento que cai lá 
33. Pr: tá (.) aconteceu um acidente (.) esse acidente em si já tem uma conseqüência (.) o 
34. impacto dele (.) da queda também (.) eles tiveram que abrir uma clareira pra poder 

 Após a pergunta, percebendo que os alunos ainda não conseguiram reorganizar o 

pensamento de modo a estabelecer uma relação coerente entre o acidente aéreo e o meio 

ambiente, o professor, linhas 33 e 34, acata a resposta dada pelo aluno, mas, em seguida, 

direciona-a de modo que se possa inferir a relação. 

35. A: [tiveram que cortar as árvores 
36. Pr:  tiveram que derrubar árvores (...) é uma área de difícil acesso 
37. A: [ah mexeu com os animais também professor 
38. Pr: gente (.) nós estamos comentando sobre o que vocês indicaram e vocês estão     
39. conversando aí? ((dirigindo-se ao grupo que relatou o caso do acidente 
da Gol)) 
40. Pr: fala. 
41. A: deve ter morrido muitos animais também né (.) na hora que caiu. 
42. Pr: além disso né (.) o impacto (.) a explosão pode ter levado a  ( ) alguma espécie 

A partir da linha 35 até a 42 os alunos vão, então, complementando o raciocínio do 

professor, fornecendo respostas coerentes, fruto da inferência que fizeram a partir da 

                                                 
23 Acidente aéreo, ocorrido no dia 29/09/06, envolvendo a aeronave da companhia aérea brasileira Gol e o 
jato Legacy, da companhia norte-americana ExcelAir. Esse acidente foi amplamente divulgado pela mídia 
brasileira e internacional. 
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estratégia do professor.  A participação dos alunos respondendo à pergunta é um indício de 

que se mantêm atentos à aula. Essa atitude por parte dos estudantes pode ser um indicador 

de que o professor está no caminho certo para atingir seus objetivos. 

 Na linha 42, ao fornecer um sinônimo para a palavra impacto o professor utiliza 

um andaime que ativa e amplia o conhecimento lingüístico dos alunos e, por conseguinte, 

facilita a compreensão. Além disso, ao ampliar o campo vocabular, o professor trabalha a 

segunda dimensão da leitura, que diz respeito das estruturas coesivas, à coerência textual e 

ao vocabulário (Bortone, 2004a.), 

43. Pr: e a dorothy 24(.) laura (.) como é que você viu essa relação da morte da               
44. missionária? 
44. Laura: ela:: ela tava defendendo os negócios lá da madeira (.) então (.) entendeu? 
45. Pr: defendendo os negócios? 
46. As: ((risos)) 

 Na linha 45 o professor cria uma situação para motivar um enunciado com mais 

precisão vocabular, o que contribui para que o aluno reorganize seu pensamento utilizando 

seu conhecimento lingüístico. Além disso, ao criar essa situação por meio da pergunta, o 

professor proporcionou um momento de brincadeira que, segundo Brown e Levinson (apud 

OLIVEIRA, 1997, p. 30) é uma estratégia de polidez positiva, que são estratégias 

minimizadoras ou reparadoras utilizadas pelos falantes a fim de que se satisfaçam os 

desejos de aprovação.  

47. Laura: é porque (.) assim (.) ela começou a atrapalhar as pessoas lá ( ) 
48. Pr: vocês concordam? 
49. Luana: professor (.) eu acho que com a morte da dorothy (.) acho que é::.é::             
50. prejudicou as pessoas que ela estava ajudando porque não tem mais uma pessoa ali 
51. pra (.) é:: vamos dizer (.) que facilitou o trabalho dessas pessoas que: que faziam     
52. coisas erradas (.) então (.) assim (.) quiseram matar ela pra 
53. A: [continuar fazendo as coisas erradas 

Na linha 53 podemos perceber que o andaime foi na interação aluno-aluno. Ao 
completar a fala de Luana, A a ajuda a organizar seu pensamento. 

54. Luana: era um povo assim (.) muito indefeso (.) então isso causou um impacto        
55. muito grande (.) porque não tem mais ninguém ali pra fazer algo (.) uma                  
56. representante local. 
57. Pr: muito bem (.) é: é isso mesmo luana (.) é:: agora com relação à queimada           
58. lá na reserva do IBGE (.) falem aí da resposta da primeira em relação a este             
59. item 
60. As: ((silêncio)) 

                                                 
24 Missionária Dorothy Stang, morta por pistoleiros no município de Anapu, Pará, em 12/05/05. 



  

 

126

61. Pr: bora gente 

Na linha 57, o professor ratifica a participação da aluna e aproveita para introduzir 

uma nova questão, a queimada na reserva do IBGE. Na linha 61 acima, o professor utiliza 

a mudança de registro, ou seja, passa de uma linguagem mais formal para o uso da 

linguagem coloquial. 

De acordo com Blom e Gumperz (1998), quando em um determinado evento social 

os participantes dão uma nova definição a esse evento, isso pode ocorrer por meio de pistas 

utilizadas, entre elas as pistas lingüísticas. Desse modo, a mudança de uma variedade 

lingüística mais formal para uma menos formal é um indicativo de que se pretende 

estabelecer uma nova definição da situação interacional. O professor busca, por meio da 

utilização dessa estratégia em sala de aula, estabelecer maior empatia e incentivar a fala 

dos alunos. 

62.Pr: e aí? 
63. As: ((silêncio)) 
64. A: ( ) 
65. Pr: foi próprio da natureza? quer dizer que o fogo no cerrado é uma característica    
66. natural desse ecossistema? 

Nas linhas 65 e 66 o professor expande seu turno com uma pergunta direta. 

67. A: não (.) é: pela ( ) às vezes pode ter sido causado pela ação humana (.) mas a gente 
68. não sabe né. 
69. Pr: é (.) o início do incêndio não se sabe se foi causado intencionalmente por alguém 
70. ou se tenha sido uma combustão natural (.) agora uma coisa que se sabe é que o fogo 
71. é uma atividade benéfica para o cerrado 

O professor ratifica a participação do aluno, linha 69, e amplia a informação 

mencionando que, às vezes, o fogo é uma atividade benéfica para o cerrado. Incluir novas 

informações durante a interação é uma estratégia que vai enriquecer o conhecimento de 

mundo dos alunos e contribuir para a realização de novas leituras. 

Na linha 70, o professor utiliza vocabulário especializado, “combustão natural” 

ampliando o conhecimento lingüístico dos alunos. 

72. Luana: [é porque o fogo, é:: no cerrado (.) tem algumas plantas que não são             
73. tipicamente do cerrado 
74. Pr: não (.) a gente tá entrando em termos de espécie do cerrado 
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Na linha 74 o professor direciona o turno para garantir que não se fuja ao tema 

tratado no momento. 

75. Luana: é (.) em espécies do cerrado né (.) o fogo né (.) uma ponta de cigarro se alastra 
76. com rápida facilidade no cerrado 
77. Pr: perfeito luana (.) mas a gente tá dizendo aqui o seguinte (.) o fogo no cerrado     
78. ele pode ser um processo natural do próprio cerrado (.) existe o incêndio que é        
79. criminoso (.) intencional ou acidental e existe o fogo que é natural no cerrado (.) e  
80. tem algumas espécies (.) principalmente algumas orquídeas que só eclodem (.) só    
81. aparecem no momento  em que há uma passagem de fogo naquela região (.) (...) 

Acima, na linha 77, o professor ratifica a aluna, apesar de sua resposta não ser 

pertinente. Em seguida, usa como estratégia de andaime a reformulação do tema abordado 

a fim de que se reorganize o pensamento. Já nas linhas, 80 e 81, o professor faz uso mais 

uma vez da sinonímia para facilitar a compreensão, utilizando a palavra “aparecem” como 

sinônimo de “eclodem”. 

Em outro momento dessa seqüência didática, o professor, ao prosseguir interagindo 

com os alunos com o objetivo de ativar seu conhecimento de mundo a respeito dos 

impactos ambientais causados pelo desenvolvimento humano, faz uso de outras estratégias 

de andaimagem, conforme veremos abaixo. 

((continuando a aula, o professor remete a turma ao incêndio ocorrido na 

reserva do IBGE, no jardim botânico de Brasília)) 

82. [...] qual é o impacto que nós tivemos da queimada na reserva do ibge? alguém        
83. lembra? 
84 As: não 
85 Pr: não? 
86. Pr: gabriel (.) mora pertinho (.) cê sentiu alguma coisa lá? 
87. Gabriel: não. 
88. Pr: nada (.) nada? 
89. Gabriel: ((pensando)) só a fumaça 
90. Pr: imagina (.) olha aquela foto lá ((apontando para um cartaz na sala de 
aula))  
91. ((lendo))“preserve o cerrado” né (.) imagine essa área toda queimada (.) numa época            
92. extremamente seca (...) o que que acontece com o material alí da queimada com      
93. ventos fortes? 
94. A: vai para o ar. 
95. Pr: vai para o ar (.) boa parte da cidade sentiu o impacto com cinzas com                 
96. fuligem (.) com vestígios que foram jogados no céu de brasília (.) a cidade ficou quase 
97. que toda nublada com essa queimada (.) não lembra não? 

 Outra vez, percebemos a utilização da estratégia de nomeação dos participantes, 

linha 86, a fim de envolvê-lo na atividade. Percebendo que o aluno não forneceu a resposta 
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esperada, o professor utiliza o próprio contexto para exemplificar e facilitar a 

compreensão, conforme linha 90. Em seguida, faz uma pergunta direta propiciando que os 

alunos façam a inferência desejada, linhas 91 a 93. A partir da pergunta do professor, 

então, o aluno A consegue formular uma resposta que atende às expectativas do professor. 

98. Pr: que mais? só mais uma pra gente fazer o relacionamento final (.) quem quer falar 
99. um? 
100. As: ((silêncio)) 
101. Pr: hein ? quem é que vai falar mais um? (...) bora gente 

Mais uma vez, percebemos que o professor muda o registro a fim de criar 

aproximação com os alunos e incentivar a participação, linha 101. 

102 Pr: nenhum? 
103. A: o macaco prego 
104. Pr: o macaco prego? O fábio? ((em tom de brincadeira referindo-se a um 

aluno)) 
105. As: ((risos)) 

Outra vez percebemos que o professor procura utilizar a brincadeira, linha 104, 

estratégia de polidez positiva, como recurso de andaimagem, a fim de se estabelecer maior 

aproximação e aprovação entre os participantes. 

106. Luana: fui eu ((foi ela quem mencionou esse exemplo)) 
107. Pr: então fala 
108. Luana: não (...) é uma ação da própria natureza (.) vamos dizer que aquela espécie 
109. ali passou muito tempo escondida (.) vamos dizer assim (.) ou confundida com  outra 
110. espécie né (.) tem uma pesquisa mais ampla sobre aquela espécie e ela demonstrou 
111. uma diferenciação das outras 
112. Pr: perfeito (.) mas teve alguém que falou da extinção de uma espécie (.) quem    
113. falou? 

Na linha 112 acima, a estratégia da ratificação é utilizada mais uma vez, apesar de a 

aluna não ter fornecido uma resposta pertinente à pergunta. O professor insiste em saber 

quem foi o aluno que mencionou a extinção de espécies. 

114 A: eu falei 
115. Pr: ó aqui ((dirigindo-se à aluna)) (...) a luana falou da descoberta de uma nova 
116. espécie de macaco prego e você falou da extinção (.) como é que a gente pode     
117. interpretar as duas (.) as duas notícias? Digamos (.) elas são simultâneas? Que     
118. leitura a gente poderia fazer disso? 

O professor, nas linhas 116 a 118, ao formular as perguntas está tentando fazer 

com que os alunos reflitam sobre as relações existentes entre a extinção de uma 
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determinada espécie animal e a descoberta de uma nova, uma vez que outros ecossistemas 

vão sendo descobertos. 

119. A: extinção de quê (.) professor? 
120. Pr: dá? ((em tom interrogativo à aluna que forneceu a informação)) 
121. A: da onça pintada 
122. Pr: da onça pintada 
123. Pr: aí eu não vou pensar só na onça pintada (.) vou pensar no mico leão dourado (.) 
124. na ararinha azul (.) ah (...) que mais que está em extinção? no tatu bola (.)            
125. tamanduá (...) então em inúmeras espécies que estão em extinção e mesmo assim o 
126. homem continua descobrindo novas espécies ou que aparecem em função de       
127. mudanças de ecossistemas (.) mudanças ambientais né (.) como é que a gente pode 
128. interpretar os dois? hein rui? (.) como é que a gente pode interpretar as duas         
129. notícias? 

Nas linhas acima, o professor continua no intuito de fazer com que os alunos 

percebam a relação entre a extinção e o surgimento de novas espécies. Para tanto, 

complementa o raciocínio do aluno A, fornecendo outros exemplos de animais extintos. 

Novamente, ele formula uma pergunta para que os alunos reflitam, linhas 128 e 129. 

Na linha 127, o professor fornece como sinônimo para a expressão mudança de 

ecossistemas outra expressão mudanças ambientais. Ao fornecer esse sinônimo ele está, 

mais uma vez, propiciando o trabalho da 2ª dimensão textual. 

Como já mencionamos no capítulo anterior, o desconhecimento do vocabulário 

pode se configurar como um dos entraves para a compreensão textual. No caso do 

vocabulário especializado das aulas de Geografia, é essencial que o professor utilize 

estratégias que auxiliem os alunos nessa compreensão. 

Em seguida, a aula termina e o professor dá instruções para a aula do dia dezenove 

de outubro. 

 

6.3.1.2 Segunda parte da seqüência didática 

Nesta seção, analisaremos a segunda parte da seqüência didática da aula de 

Geografia. Nessa aula, ocorrida no dia dezenove de outubro, o professor Lucas dá 

continuidade ao trabalho iniciado no dia cinco do mesmo mês. 
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Como parte dos objetivos de se trabalhar o tema Os impactos ambientais causados 

pelo desenvolvimento humano, o professor realiza a leitura do texto Estocolmo-72: A 

tomada de consciência, contido no livro didático. 

Para a realização da atividade, o professor divide a turma em duplas a fim de que 

aqueles que não possuem o livro possam realizar a leitura. Em seguida, pede que abram na 

página 458, que é o capítulo introdutório do assunto. Após alguns minutos, inicia: 

130. Pr: ta (.) vamo fazer o seguinte ó (.) é::.vamo começar com a leitura da página         
131. quatrocentos e cinqüenta e oito porque isso aí já foi falado naquele tema que eu   
132. apresentei anteriormente (.) vamo fazer uma leitura rápida (.) a gente passa para o 
136. texto da página quatrocentos e setenta e a atividade destinada a esse tema (.) vamo 
137. lá? quem começa? lá onde tem ((lê no livro de uma aluna)) “os indicadores (.) 
138. é isso? não (.) ((lê novamente)) (.) “os impactos ambientais são causados por    
139. modelos de desenvolvimento” (.) continua gabriel (.) e aí (.) tá tudo bem 
((cumprimentando o aluno que é novo na turma)) (...) 

((gabriel lê)) 

Os impactos ambientais são causados por modelos de desenvolvimento, tanto o capitalista 

como o socialista, que encaram a natureza e seus complexos e frágeis ecossistemas* 

apenas como inesgotáveis fontes de energia e de matérias-primas e como receptáculo dos 

dejetos produzidos por suas cidades, indústrias e atividades agrícolas. Todos esses 

impactos foram provocados porque a natureza era vista apenas como fonte de matérias-

primas e de lucros. 

Ecossistema: conjunto integrado de organismos vivos e do ambiente que os rodeia. 

 
140. Pr: alguém quer falar sobre esse primeiro tópico aí (.) alguma dúvida? (...) mônica 
141. (.) o que você entendeu desse primeiro parágrafo? 
142. Mônica: (11s) calma aí (...) ((não responde)) 

Para iniciar a interação, o professor nomeia uma aluna, linha 142, para o diálogo e 

lhe faz uma pergunta. Não obtendo sucesso, utiliza estratégia de paráfrase do trecho lido a 

fim de contextualizar melhor o texto, linhas 143 a 160 abaixo. 

143. Pr: a primeira coisa (.) a distinção que ele faz aí dizendo que (.) seja o sistema ou 
144. capitalista ou socialista (.) se é que a gente pode falar que ainda (.) que exista       
145. modelos ou que já tenha existido modelos socialistas né (.) nós temos uma            
146 experiência a partir de mil novecentos e dezessete na união soviética (.) depois (.)  
147. uma mudança de modelo a partir de mil novecentos e vinte e quatro com o           
148. surgimento dos estados que vão ser chamados de SOCIALISTAS ou do socialismo 
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149.  real (.) esse modelo vai ter uma série de outras nações abertas a ele, mas que se  
150. caracterizava, principalmente, por um PLA-NE-JA-MEN-TO central em relação 
151. (.) às atividades econômicas e sociais (.) o estado dizia (.) olha o que você vai      
152. produzir (.) como é que é distribuída a renda (.) a quem pertence a terra (.) a quem 
153.pertence as unidades de produção (.) esse modelo dominou e dividiu o mundo numa 
154. disputa comum capitalista onde quem determina é o mercado (.) portanto quem   
155. pode comprar (.) quem pode (.) ter acesso ao mercado determina as ações (.)        
156. quem. não pode vai ter que de alguma forma se virar para sobreviver (.) esses dois 
157. modelos vão determinar boa parte da organização social (.) política (.) econômica 
158. do MUNDO (.) de mil novecentos e quarenta e cinco até mil novecentos e oitenta e 
159. nove (.) mas esse modelo planificado (.) ah (.) dito socialista (.) ele ainda mantém 
160. algumas  experiências né (.) hoje totalmente cerceadas no contexto mundial mas o 
161. que ele está dizendo é:: (.) seja por um planejamento por parte do estado seja da livre 
162. ordem do mercado (.) cada um (.) as empresas determinam a forma de organização 
163. (.) os dois tiveram o mesmo tipo (.) o mesmo tipo de ( ) em relação ao ecossistema 
164. (.) em geral vendo a natureza como espaço inesgotável (.) vocês acham que é       
165. inesgotável os recursos da natureza? (.) água por exemplo (.) é inesgotável? 

Segundo Bortone (2004b, p. 19), parafrasear é retomar as idéias de um texto lido, 

construindo uma nova estrutura textual para dizê-las. Essa estratégia constitui-se como um 

andaime na medida em que, ao reiterar as idéias do texto que se quer compreender, o 

professor, sem alterar as idéias desse texto, recria-o de modo que ele se torne mais 

“amigável” ao leitor.  

De acordo com Castilho (2001, apud SOUSA, 2006, p.72) a paráfrase é uma 

estratégia de reformulação que pode aparecer sob vários formatos: expansiva, que consiste 

na ampliação da informação contida no texto base; sintetizadora, que reduz o tópico 

sintetizando-o; e epilingüística, aquela que torna possível a reflexão sobre a língua e 

produz, ao mesmo tempo, textos nessa língua.  

Ainda segundo Castilho, esse último modelo de paráfrase pode ser subdividido em 

explicitação do sentido das palavras, justificação de seu uso e produção de sinonímia. 

Assim, o professor Lucas faz paráfrase do trecho lido pelo aluno Gabriel, de modo a 

esclarecer alguns conceitos ali presentes: socialismo e capitalismo: 

A partir da linha 161 a 164, o professor faz uma síntese do que foi explicado e, nas 

linhas 164 e 165 faz uma pergunta geral para, em seguida, fornecer um exemplo 

específico. Por meio do exemplo específico, “a água é inesgotável” o professor auxilia os 

alunos a entenderem o que o texto quer dizer ao mencionar que os ecossistemas são 

frágeis. 

Em seguida, os alunos respondem e o professor dá prosseguimento ao trabalho: 
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166. As: não 
167. Pr: ou seja (.) pode acabar num determinado dia dependendo de como você está   
168. utilizando (.) a madeira (.) os recursos florestais (.) ou animais (.) pesca por exemplo 
169. ou a exploração de jazidas (.) de recursos minerais (.) os dois modelos acabavam por 
170. (.) ah:: por agir na natureza da mesma forma né (.) é fábio ?  

Após alguns segundos de interrupção da aula por causa da chegada de um professor 

à porta da sala para dar um aviso, o professor Lucas retoma: 

171. Pr: então (.) gente é: (.) fábio (.) me fala uma coisa que você tem aí com você agora 
172. (.) que venha diretamente da natureza 
173. Fábio: o livro 
174. Pr: o livro que você está usando (.) muito bem 
175. Pr: gabriel (.) o quê? o que você tem aí que é da natureza? obviamente esses        
176. produtos foram tra-ba-lha-dos pelo homem e transformados em algo útil (.) não é 
177. isso? então se é útil e você precisa (.) até onde nós podemos explorar os recursos 
178. da natureza no caso o papel (.) a madeira para transformar em papel ou a madeira 
179. para transformar em cadeira (.) até onde nós podemos explorar (.) já que é útil?   
180. enquanto você precisar (.) o recurso tem que ser explorado (.) até acabar? 
181. Lívia: tem. 
182. Pr: tem? você acha que é isso?  
183. lívia: ((afirmativamente com a cabeça)) 

A partir da linha 171, o professor utiliza exemplos do próprio contexto para remeter 

os alunos de que os recursos naturais estão presentes na vida de todos nós. Na linha 174, 

ratifica o aluno aceitando sua participação. 

Já na linha 177, o professor utiliza como estratégia de andaime a condução do 

raciocínio dos alunos, ou seja, por meio da retomada do tema e de perguntas, conduz o 

raciocínio. 

Ao perceber que a aluna, linhas 181 a 183, não forneceu a resposta esperada para o 

questionamento, demonstrando não ter compreendido, ele insiste e passa a fazer uma 

pergunta de aspecto global “você pretende ter filhos?”, a fim de se chegar ao que é mais 

específico, conforme linhas 184 a 189: 

184. Pr: mas você pretende ter filhos? 
185. Lívia: pretendo 
185. Pr: pretende (.)  e você não acha que eles vão precisar desses recursos no futuro? 
186. Lívia: acho 
187 Pr: então não é importante que a gente PENSE hoje como fazer para que nós        
188. tenhamos esses recursos (.) mas que eles também tenham? 
189. Lívia: ((afirmativamente com a cabeça)) 
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De acordo com Coll e Ornubia (1998, apud OLIVEIRA, 2005, p. 116), fazendo 

perguntas o professor garante que todos os alunos tenham o mesmo referencial inicial, com 

base no qual os conteúdos posteriores serão abordados. Ao formular a pergunta da linha 

184, o professor traz o problema do plano abstrato para o concreto, ou seja, aquilo que 

aparentemente é um problema remoto e distante é transportado para a vida presente do 

aluno. 

Dando continuidade à atividade, diz que essa é a idéia que será discutida em 

seguida e solicita que outro aluno prossiga lendo. A aluna lê um parágrafo do texto, mas, 

como muitos colegas não ouviram a leitura, o professor solicita que outro aluno leia. 

((tiago lê a primeira oração)): 

A humanidade progrediu tanto em termos tecnológicos que passou a ver a natureza como algo 

separado dela mesma 

 

190. Pr: então a primeira idéia é exatamente essa aí (.) a primeira idéia é exatamente essa 
191. (.) que a humanidade começa a se ver separada da natureza (.) nós somos separados 
192. da natureza? 
193. As: não 
194. Pr: não? quer dizer (.) nós também somos natureza? 
195. As: ((não respondem)) 

Nas linhas 190 a 192 o professor utiliza como estratégia de andaime a repetição. 

Após a resposta negativa dos alunos, o professor utiliza um marcador “quer dizer” linha 

194, para alterar a formulação da pergunta, tornando a reflexão mais complexa. De acordo 

com Koch (2001, p. 106), os marcadores discursivos são elementos que pontuam o texto de 

modo a fornecer pistas aos interlocutores daquilo sobre o que se quer dizer. 

Assim, ao reformular a pergunta, o professor Lucas tem a intenção de levar os 

alunos a um novo modo de pensar sobre o assunto, ou seja, reconceptualizá-lo, conforme 

linha 194.  

 Em seguida, repete o tema que é a idéia principal do trecho lido, linhas 196 a 200: 

196. Pr:  mas o homem começou a interpretar a natureza como algo separado da sua    
197. própria constituição (.) tanto é que você tem as áreas humanas e as áreas físicas (.) 
198. então não se separa as duas coisas (.) enquanto a gente tá falando disso (.) eu tô   
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199. falando de uma mesma realidade (.) isso se deu dentro de uma organização da     
200. produção (.) ou seja ((pedindo para o aluno prosseguir)) 

((tiago lê)) 

Já nos séculos XVIII e XIX, os impactos ambientais provocados pela crescente industrialização 

eram muito grandes. Entretanto, ainda eram localizados e atingiam basicamente os trabalhadores, 

as camadas mais pobres da população. Os proprietários das fábricas poluidoras moravam distante 

das regiões fabris e tinham como se refugiar das mazelas da industrialização. Com o passar do 

tempo, devido à crescente expansão do processo de industrialização, os impactos foram 

aumentando, até que, no pós-Segunda Guerra Mundial (1939-1945), passaram a ter conseqüências 

globais. 

 

Após o término da leitura realizada pelo aluno Tiago, o professor faz uma pergunta 

retórica, ou seja, faz uma pergunta, linhas 201 a 208 abaixo, e fornece imediatamente uma 

explicação sobre aquilo que foi perguntado. Segundo Bortoni-Ricardo & Fernandes de 

Sousa (2006, p. 172), “propor uma pergunta e imediatamente fornecer uma resposta é uma 

pista de contextualização pela qual mostra aos alunos que eles estão construindo 

conjuntamente aquele discurso.” 

201 Pr: ok (.) então qual é a idéia principal aí? a humanidade começa a explorar MAIS 
202. rapidamente os recursos da natureza porque determinados produtos começam a ser 
203. distribuídos (.) começam a ter um acesso maior para a população (.) por exemplo 
204. (.) com novos meios de transporte (.) com novos produtos sendo oferecidos na forma 
205. de a:: (.) de produtos que entravam na composição das coisas do lar (.) das coisas de 
206. casa (.) um acesso maior a esses produtos (.) só que a intensificação dessa produção 
(.) 207. num primeiro momento ele atingia os trabalhadores que viviam PRÓximos àquele 
208. lugar né!? 

Continuando com o trabalho de compreensão do texto, o professor faz uma 

pergunta que remete ao conhecimento prévio dos alunos, linhas 209 e 210. Com essa 

atitude, não só toma conhecimento daquilo que o aluno possui em termos de sua cultura 

letrada, como estimula a ativação desse conhecimento de mundo dos alunos, uma vez que 

eles necessitarão refletir acerca do conceito de “clássico”: 

209. alguém aqui gosta de clássicos (.) de filmes clássicos (...)  quem gosta de assistir a 
210. filmes antigos? alguém gosta aqui? (...) tem uns melhores (.) atualmente tem alguns 
211. bons mas tem uns clássicos antigos MUITO bons (.) ninguém aqui nunca viu um 
212. filme antigo? 
213. As: ((alguns manifestam dizendo que sim, outros se entreolham)) 
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214. Pr: já?  então (.) tem um filme muito antigo que você pode encontrar nas locadoras 
215. que se chama COMO ERA VERDE O MEU VALE (.) onde você tinha um vale  
216. onde se descobriu carvão mineral de alto teor calórico (.) ou seja (.) é:: (.) a         
217. capacidade de produção de um minério extremamente rico (.) eles começaram a  
218. explorar o (.) o carvão nessa área (.) em pouco tempo o que ficou para as pessoas de 
219. lá foi a MEMÓRIA de um VALE (.) VERDE (.) agradável (.) aprazível mas que 
220. agora praticamente se desfazia 

Ainda a respeito dessa pergunta, o professor Lucas fornece como sinônimo de 

“clássicos” a palavra “antigos”, de modo a facilitar a compreensão, conforme linhas 209 e 

210. Já nas linhas 216 e 217, a estratégia de andaime utilizada para facilitar a compreensão 

da expressão “carvão mineral de alto teor calórico” é a paráfrase construída logo em 

seguida: “ou seja, a capacidade de produção de um minério extremamente rico”. 

Remetendo-nos a Castilho (opt cit), a utilização dessa paráfrase teve como objetivo a 

explicitação de uma expressão nova. Na linha 219, percebemos a utilização de sinônimos: 

“agradável” por “aprazível”. 

Abaixo, ao dar continuidade à interação com os alunos, o professor fornece 

exemplos da própria vivência dos estudantes. Com isso, aproxima o conhecimento novo à 

realidade dos alunos, além de motivar a participação dos mesmos, uma vez que trabalha 

com idéias que lhes são familiares: 

221. Pr: sobradinho? onde você mora em sobradinho? 
222. Júlia: ((fala o local)) 
223. P: perfeito (.) alguém já te falou de um lugar chamado fercal? cê já conhece? 
224. Júlia: eu já morei lá 
225. Pr: já morou na fercal? pois é (.) a fercal há muitos anos atrás  era uma área ah:: (.) 
226. rural ah (.) muito agradável em termos de visita mas que com a intensificação da 
227. exploração de (.) calcário para a produção de cimento daquela região HOJE é uma 
228. área extremamente degradada (.) então (.) inicialmente no modo de produção       
229. capitalista essa produção atingiu AOS  trabalhadores próximos da área de             
230. produção (.) hoje (.) os impactos ambientais causados por essa produção se espalham 
231. para o MUNDO INTEIRO (.) as conseqüências acabam sendo globais (.) ok?      
232. continuando (.) um aí para ler bem alto e bem forte 

((Cristina se oferece)) 

233. Pr: isso (.) pode ser 

((a aluna demora um pouco para começar)) 

234. Pr: alto e forte (...) leia (.) qual o problema? (.) você vai ler e eles vão explicar ((se 
dirigindo a um grupinho de alunos que conversavam)) 

235. Pr : vai 
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((cristina  lê)) 

O alerta foi dado no início da década de 1970. Em 1972, foi realizada a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente, em Estocolmo (Suécia). Nesse encontro, nasceram as 

primeiras polêmicas sobre o antagonismo entre desenvolvimento e meio ambiente. Nesse mesmo 

ano, uma entidade formada por importantes empresários, chamada Clube de Roma, encomendou 

ao prestigiado Massachusetts Institute of Technology (MIT), Estados Unidos, um estudo que 

ficou conhecido como Desenvolvimento zero  

 
236. Pr: um ESTUDO que ficou conhecido como desenvolvimento zero (.) tá (.) o que 
237. mais? continua 

((cristina continua lendo)) 

Tal estudo alertava para os problemas ambientais globais causados pela sociedade urbano-

industrial e propunha o congelamento do crescimento econômico como única solução para evitar 

que o aumento dos impactos ambientais levasse a uma tragédia ecológica mundial. Obviamente, 

essa era uma péssima solução para os países subdesenvolvidos, que mais necessitavam de 

crescimento econômico para promover as melhorias da qualidade de vida da população. 

 

Após essa leitura, o professor produz uma paráfrase como estratégia de 

andaimagem, linhas 238 a 242: 

238. Pr: então (.) é:: um grupo de empresários (.) vai:: propor (.) vai organizar uma         
239. associação que ficou conhecida como clube de roma e vai pedir a um conceituado 
240. instituto de pesquisa que faça uma investigação sobre (.) o IMPACTO do             
241. desenvolvimento industrial (.) novas fábricas novos produtos novas explorações em 
242. áreas (.) sei lá (.) exploração de petróleo em área submarina (.) a retirada de é:: (.) de 
243. petróleo em regiões montanhosas como acontece no canadá (.) que não é o mesmo 
244. tipo de petróleo que nós temos (.) eles arrancam montanhas inteiras para transformar 
245. em petróleo a ser distribuído no mundo (.) aí a produção de energia (.) novas       
246. indústrias (.) pra atender um consumo mundial (.) as nações de maior produção  

((uma aluna de outra turma interrompe a aula para falar com o 

professor)) (20s) 

245. Pr: então gente (.) as nações que já tinham grande produção de repente vem com o 
246. anúncio dizendo assim olha (.) parem de produzir ou nós vamos acabar com o     
247. planeta (.) agora as nações que ESTA::VAM querendo se modernizar e se            
248. desenvolver mais do que o parque industrial teriam que parar com essa produção (.) 
249. o que vocês acham? o que que deveria ter sido feito? 
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Nas linhas acima, podemos perceber que a estratégia utilizada pelo professor foi a 

de fazer uma pergunta que conduza ao raciocínio, linha 249. Em seguida, exemplifica com 

o apoio do contexto para auxiliá-los na reflexão sobre a resposta, linhas 250 a 257 abaixo: 

250. digamos (.) esse grupo aqui ((se dirigindo a um grupinho de alunos)) não tem 
251. ainda um parque industrial muito desenvolvido mas tem grandes recursos minerais 
252. (.) tem uma população grande (.) tá investindo na área de formação (.) DESEJA ter 
253. quadros novos (.) novas pesquisas (.) engenheiros (.) a indústria pode crescer aquele 
254. grupo lá ((apontando para um outro grupo de alunos)) é das nações hoje 
255. mais ricas tem alta produção (.) estão com produtos do mercado (.) mas de repente 
256. esses cientistas daqui disseram (.) olha (.) todos vocês vão perder se continuarem 
257. produzindo (.) e aí (.) qual a opinião de vocês? 

A intenção do professor foi envolver os alunos numa dinâmica interativa e 

motivadora (OLIVEIRA, 2005, p. 122), por meio da recriação de vozes alheias. 

Os alunos, atendendo à pergunta do professor, respondem: 

258. Jair: parar de produzir 
259. Pr: PArar de produzir? 
260. Jair: o de lá  
261. Pr: o de lá parar de produzir? 
262. Jair: para eles pararem de produzir pra que a gente corra atrás 

Com a finalidade de levar os alunos a refletirem sobre o tema crescimento 

econômico, abordado no texto, o professor os instiga conduzindo-os ao raciocínio, linhas 

263 a 274 abaixo: 

263. Pr: e aí (.) que que vocês acham? eles estão sugerindo que vocês parem a produção 
264. (.) pra que eles cresçam (.) o que vocês acham? (...) hein? o que você acha (.) murilo 
265. (.) você é um grande empresário um grande industrial (.) tá lá com a sua indústria a 
266. pleno vapor aí a:: a:: (.) a luana (.) 
267. Débora: a laura 
268. Pr: a laura (.) a laura vai dizer pra você assim (.) ô murilo (.) pára de produzir porque 
269. eu tô querendo produzir pra minha população aqui e:: os caras ali disseram   que 
270. se continuar desse jeito todo mundo perde (.) então (.) pra você não perder também 
271. você fica na sua fica quietinho não aumenta sua produção e deixa eu produzir aqui 
272. As: [só diminuir 
273. Pr: hã? 
274. As: ((falando ao mesmo tempo – incompreensível)) 

Não obtendo a resposta esperada, o professor continua simulando a concorrência 

entre mercados econômicos de modo a possibilitar que os alunos reflitam a respeito da 

lógica subjacente às regras do mercado capitalista. A criação de exemplos facilitadores por 
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meio da criação de situação hipotética é uma estratégia bastante usada pelo professor, 

conforme abaixo: 

275. Pr: sim (.) mas o murilo hoje (.) ô murilo (.) o murilo tá ganhando por dia hoje não 
276. é murilo? o murilo está ganhando por dia hoje algo em torno de UM MILHÃO DE     
277. DÓLARES 
278. Jair: por dia? 
279. Pr: por dia na produção dele 
280. Jair: qual é 

 Nas linhas 275 a 280 acima, o professor faz uso da hipérbole, ou seja, utiliza o 

recurso de linguagem de dar ênfase excessiva, exagerando o valor do lucro recebido pelo 

suposto produtor. De acordo com Oliveira (2005, p.122), o uso de tal estratégia visa 

chamar a atenção dos alunos para o ponto central da exemplificação. E continua: 

281. Pr: a laura tá ganhando só dez mil (.) aí ela tá dizendo assim ó (.) diminui a sua   
282. produção (.) passa a ganhar só QUINHENTOS MIL por mês para que ela possa  
283. passar a ganhar duzentos (.) cê topa isso? 
284. Murilo: ((negativamente com a cabeça)) 
285. Pr: não? por que murilo? 
286. As.: ((risos)) 

Em seguida, o professor retoma a idéia do texto, ressaltando tratar-se de uma 

brincadeira e que, mesmo assim, conflitos foram gerados em torno dela. Com essa 

estratégia de polidez positiva (BROWN e LEVINSON, 1987, apud OLIVEIRA, 1997), ou 

seja, por meio da brincadeira realizada em sala de aula, o professor, além de aproximar-se 

dos alunos, possibilita que eles vivenciem uma situação hipotética de forma a trazer para a 

sua realidade informações que, à primeira vista, estão distantes. Abaixo, vejamos as 

palavras do professor sobre isso: 

287. Pr: bem (.) vocês viram que (.) ó escuta (.) vocês viram que só nessa brincadeira aqui 
288. que a gente plantou um dilema (.) as nações que já eram desenvolvidas elas querem 
289. continuar mais desenvolvidas ainda (.) ou seja (.) elas querem produzir mais (.) elas 
290. querem mais riquezas elas querem mais produtos (.) a população daqueles países não 
291. deseja ver reduzido o seu poder de compra (.) ele precisa algo mais até (.) ENquanto 
292. as nações em desenvolvimento (.) as nações subdesenvolvidas desejam um dia ser 
293. igual àqueles lá (.) eles dizem aqui assim ó (.) mais lá naqueles países todo mundo 
294. tem escola (.) transporte de qualidade (.) hospital de excelente qualidade (.) todo 
295. mundo vive muito bem (.) com salários bons (.) por que a gente não pode ter       
296. também? então (.) vejam que vai ser colocado um conflito MUNDIAL de tensões 
297. entre os países né (.) então qual a alternativa? vai em frente (.) quem termina 

((solicitando que alguém dê prosseguimento à leitura)) 
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 Ao interagir com os alunos nas linhas acima, o professor reforça a idéia abordada 

por meio da exemplificação feita com auxílio da situação hipotética, afirmando que foi 

“plantado um dilema”, linha 288. Sua intenção é fazer com que os alunos percebam o 

conflito mundial gerado em torno da questão. 

 Podemos perceber que foi utilizado o recurso da entonação ascendente, que é uma 

pista de contextualização, para ressaltar as idéias que se pretende construir: nas linhas 291 

e 292, o objetivo é levar os alunos a identificarem a diferença entre as nações 

desenvolvidas e subdesenvolvidas. Já na linha 296, a intenção foi de destacar uma idéia 

que será abordada em seguida no texto. Na linha 297, faz uma pergunta que introduz o 

próximo parágrafo a ser lido. 

((luana lê)): 

A conferência de Estocolmo-72, como ficou conhecida, foi marcada pela polêmica entre os 

defensores do“desenvolvimento zero”, basicamente representantes dos países industrializados, 

e os defensores do “desenvolvimento a qualquer custo [...] 

 
298. Pr: ((interrompendo a leitura)) então (.) ó (.) você vai ter dois grupos (.) um 
299. países industrializados dizendo (.) olha a gente tem que continuar em                   
300. desenvolvimento e vocês é:: tem que parar (.) ou os outros dizendo (.) não (.) tem 
301. que ser desenvolvimento a qualquer custo (.) quer dizer (.) não importa o que está 
302. acontecendo (.) vocês já não destruíram as florestas de vocês? então eu vou destruir 
303. as minhas também (.) vocês não estão esgotando os recursos de petróleo de vocês? 
304. então eu vou esgotar os meus também (.) mas a minha população tem os mesmos 
305. direitos de vocês então (.) vamos continuar destruindo 

Para facilitar a compreensão do excerto lido, o professor Lucas faz uma paráfrase, 

linhas 298 a 305, sintetizando-o. Como já mencionamos, a paráfrase é uma estratégia de 

andaimagem que possibilita a facilitação da compreensão por parte dos aprendizes, uma 

vez que é um meio de se construir um novo texto, mais acessível, utilizando as mesmas 

idéias do texto sobre o qual se quer fazer a compreensão. 

Além de parafrasear, outra vez o professor traz a discussão para um plano mais 

próximo, fazendo uso de um exemplo que julga ser familiar aos alunos, linhas 306 a 308 

abaixo: 
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306. a conversa até aí (.) parece dois meninos brincando de roleta russa né (.) sabe como 
307. é aquela brincadeira que eles gostam (.) que os alunos do marista gostam de fazer? 
308. vam bora ((pedindo para a Luana continuar a leitura)) 

((luana lê)): 

[...] representantes dos países não-industrializados. A proposta dos países ricos era congelar as 

desigualdades socioeconômicas vigentes no mundo; a dos países pobres, implementar uma rápida 

industrialização de alto impacto ecológico e humano. Nenhuma proposta menos maniqueísta 

surgiu nessa ocasião, afastando todos de uma solução mundialmente aceitável. (Releia o capítulo 

3 da unidade 4 – Da Guerra Fria à nova ordem mundial, para relembrar os conflitos entre países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos.) 

 
309. Pr: bem é:: nessa conferência aí as posições foram extremamente antagônicas (.) 
310. separadas é:: (.) maniqueísta no sentido de quê? de estar MA-NI-pulando as coisas 
311. segundo interesses pessoais e não pensando em uma ação mais global mais geral 
312. de interesse de todos (.) nessa brincadeira suicida dos dois dizendo como produzir 
313. (.) não resolve a ninguém (.) nem o outro parar de produzir nem o outro continuar 
314. com sua produção do jeito que tava (.) então o que que se tem a partir daí ((pedindo 
para outra aluna ler)). 

Nas linhas 309 e 310, o professor utiliza, mais uma vez, a sinonímia para fornecer o 

significado da palavra “antagônica”, termo esse que pode não fazer parte do conhecimento 

lingüístico dos alunos e dificultar a compreensão textual. Conforme nos diz (BORTONI-

RICARDO, no prelo), o desconhecimento do campo lexical utilizado em um texto constitui 

um dos empecilhos para a compreensão textual. Desse modo, cabe ao professor utilizar 

estratégias que possibilitem a ampliação vocabular dos alunos.  

Além de fornecer o sinônimo para a palavra mencionada acima, o professor Lucas 

produz uma pergunta retórica como estratégia para explicar o significado de outra palavra 

que os alunos podem desconhecer, “maniqueísta”, linhas 310 e 311. Podemos analisar, 

também, que, ao explicar o vocábulo, o professor usa entonação ascendente, que é um 

traço prosódico que funciona como pista de contextualização utilizada para “sinalizar aos 

participantes de uma interação que a comunicação está transcorrendo sem transtornos, 

facilitando-lhes a codificação e a interpretação de sua intencionalidade” (BORTONI-

RICARDO & FERNANDES E SOUSA, 2006, p. 169). Na linha 314, introduz a idéia 

nova. 

((Kátia lê)):  
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Na época, a crise econômica mundial dos anos 1970, provocada em parte pelo choque do petróleo, 

colocou questões econômicas mais urgentes para os governantes do mundo inteiro se 

preocuparem. Somente no início dos anos 1980, a polêmica desenvolvimento x meio ambiente 

seria retomada. 

 
315. Kátia: pode continuar ? ((ao professor)) 
316. Pr: continua 

((Kátia continua a leitura)) 

Em 1983, a Assembléia Geral da ONU indicou a então primeira-ministra da Noruega, Gro 

Harlem Brundtland, para presidir um comissão encarregada de estudar o tema. Em 1987, foi 

publicado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CMMAD) da 

ONU um estudo denominado Nosso futuro comum, mais conhecido como Relatório 

Brundtland. Esse estudo, que defendia o desenvolvimento para todos, buscava um equilíbrio 

entre as posições antagônicas surgidas na Estocolmo-72. 

 

317. Pr: ok (...) é:: muda de página e lê o primeiro parágrafo lá. 

(( Kátia continua a leitura)) 

Tentando conciliar desenvolvimento e preservação do meio ambiente, surgiu pela primeira vez a 

concepção de desenvolvimento humano sustentável. Leia, a seguir, a definição elaborada pela 

ONU. 

 

Após a aluna Kátia terminar a leitura do texto, o professor passa a explicá-lo e 

fornece uma paráfrase como estratégia de andaime, linhas 318 a 322 abaixo. Sua intenção é 

contextualizar o momento histórico relatado no texto: 

318. Pr: ok (.) olha só (.) então em mil novecentos e setenta o que vai acontecer é que 
319. um ou outro fenômeno ocorrido no mundo vai impactar o planeta como um todo (.) 
320. então (.) as questões ligadas ao meio ambiente passaram a ser consideradas fora da 
321. agenda política de discussão (.) não que não fossem importantes mas é que os caras 
322. passaram a ter uma preocupação maior 
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Em seguida, continua sua explicação utilizando a estratégia de polidez positiva de 

representação por meio da brincadeira para incentivar a participação dos alunos e 

aproximar o tema abordado no excerto do universo dos alunos: 

323. por exemplo (.) um grupo de países (.) olha só o que acontecia (.) esses cinco aqui 
324. ó ((apontando para um grupo de alunos)) aliás esses cinco não (.) esses sete 
325. ali ó ((apontando para outro grupo de alunos)) (.) os sete ali no fundo eram 
326. grandes comerciantes DE petróleo no mundo (.) ficaram bilionários (.) os caras não 
327. sabiam o que fazer mais com tanto dinheiro (.) ele vinha aqui ó (...) ((apontando 
para vários alunos))  
328. nesse país nesse país nesse país (.) 

 Acima, sinaliza por meio do marcador “aqui ó”, linhas 323 e 324, a fim de criar, 

outra vez, uma situação hipotética para exemplificação. Abaixo, percebemos que a 

pantomima segue, transformando o contexto da sala de aula em um cenário familiar aos 

estudantes, que vivenciam a situação e podem refletir sobre ela com mais facilidade: 

329.  comprava o petróleo baratinho (.) levava pra eles e vendia para o mundo inteiro (.) 
330. aí o que que acontece (.) vocês aqui se reuniram e um dia disseram assim (.) olha a 
331. partir de hoje todos nós países produtores de petróleo formamos uma organização 
332. chamada organização dos países exportadores de petróleo aí virou lá pro Gabriel 
333. dono (.) da shell e falou pra ele o seguinte (.) gabriel quanto que eu tô te vendendo o 
334. barril de petróleo hoje? dois dólares e (.) e vinte centavos (.) dois dólares e setenta 
335. centavos (.) esse era o preço do barril (.) aí ela falou assim (.) bem (.) a partir de hoje 
336. (.) se você quiser comprar eu só vendo por onze dólares e vinte (.) então aquilo que 
337. ele comprava por dois dólares ela passou a vender por onze (...) aí o que que        
338. aconteceu com ele? ele comprava um milhão de barris de você por dia (.) e agora? 
339. calcula aí? quanto é que foi o aumento? UM MILHÃO de barris que ele comprava 
340. por dia agora era comprado dois dólares e setenta multiplicado por um milhão dá 
341. quanto ó fábio? dois dólares e setenta multiplicado por um milhão 

Além da representação feita acima, notamos que houve a preocupação em nomear 

alguns alunos, incentivando-os a participarem. Com isso, o professor busca a atenção não 

só desses nomeados, mas da turma como um todo, pois esse direcionamento da interação 

proporciona que o foco dos alunos não seja desviado para outros assuntos e interesses. 

Mantendo-os atentos por meio da brincadeira da representação, o professor possibilita 

maior envolvimento dos alunos nas idéias principais do texto e, com isso, facilita esse 

momento da leitura. 

Acima, também, podemos analisar que o professor faz perguntas que envolvem o 

conhecimento matemático prévio dos alunos, linhas 340 e 341. Abaixo, vejamos como 

essas perguntas são respondidas pelos alunos: 
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342. Fábio: dois milhões e setecentos mil 
343. Pr: dois milhões e setecentos mil? tem certeza? põe no papel aí (.) vamo lá gente (...) 
344. vai mônica eu quero ver a sua conta (.) é rapidinho (.) vai lá (.) dois e setenta vezes 
345. um milhão você só tem que colocar o zero 
346. Jair: [é isso mesmo (.) professor 
347. Pr: [dá quanto? 
348. Jair: dois milhões e setecentos 
349. Pr: dois milhões e setecentos? só que agora ele não vai mais pagar dois milhões e 
350. setecentos ele vai pagar (...) onze milhões e duzentos (.) então a conta aumentou pra 
351. ele em quanto? (.) mais de nove milhões né? 

Como podemos ver, os alunos corresponderam às perguntas, demonstrando que 

estavam atentos a elas. Na linha 343, o professor faz uso de estratégia de mudança de 

registro com a expressão “vamo lá”. Esse é um modo de criar maior aproximação com o 

grupo e de incentivá-los na realização da conta. 

Dando continuidade, o professor emenda: 

352. então ele ficou com uma TREMENDA dor de cabeça pra resolver (.) só que ele não 
353. é só um consumidor (.) ele compra  mas ele compra pra revender (.) então (.) ele é 
354. muito esperto ele vendia o barato ó (.) o barato 
355. As. [((risos)) 
356. Pr: [a gasolina (.) ele vendia a gasolina baratinho (.) que que ele fez com a gasolina? 
357. com o preço da gasolina? 
358. Rosa: ele aumentou 
359. Pr: ele aumentou o preço da gasolina e distribuiu a conta pra todo mundo (...) 

Na linha 362, o professor, mais uma vez, utilizou como pista de contextualização a 

entonação ascendente na palavra “tremenda”, pois queria ressaltar a idéia de que as 

conseqüências para o aumento do combustível atingem fornecedores e consumidores. Nas 

linhas 356 e 357 lança uma pergunta direta que é respondida pela aluna Rosa, linha 358. 

Em seguida, ratifica essa resposta e a participação da aluna, conforme linha 359. 

Finalizando o trabalho de compreensão conjunta do texto, o professor prossegue: 

360. o mundo inteiro passou a pagar muito mais caro (.) a chamada grande crise do     
361. petróleo (.) a partir de mil novecentos e setenta e três (.) o brasil teve uma sacada 
362. rápida (.) o que que foi? o que que o brasil fez para fugir dessa crise do petróleo (.) 
363. ou para tentar suportar essa crise? (.) MUIto criativo (.) inventou uma coisa que  
364. fosse não oriunda do petróleo mas que pudesse ser produzido a partir da agricultura 
365. (.) que era o forte dele 
366. Laura:[ ((baixo)) o álcool? 
367. Pr: é o quê? 
368. Laura: o álcool? 
369. Pr: o álcool (.) então o brasil inventa o combustível a álcool (.) o pró-alcool (.) cria o 
370. programa chamado pró-alcool que vai trazer grande exposição pra nós aí (.) que  
371. acaba tendo outras conseqüências que a gente vai estudar um pouco mais adiante 
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372. (.) agora você deixa de irrigar a terra para produzir alimentos (.) para produzir     
373. combustível para atender aqueles que têm carros (...) e não alimentos para atender 
374. a população como um todo (.) ok? 

Nas linhas 362 e 365, o professor Lucas faz uma pergunta a fim de levar os alunos a 

inferirem qual foi a solução tomada pelo Brasil. Como resposta, uma aluna, linha 368, 

afirma ter sido o álcool. Na linha 369, o professor ratifica a aluna e amplia a explicação, 

fornecendo aos alunos o conceito do programa pró-álcool. 

Após esse momento de estudo do texto, o professor solicita que os alunos leiam, em 

duplas, outro texto do livro e que façam, em seus cadernos, uma síntese dele. 

Nesta seção, então, procuramos analisar as estratégias interacionais de andaimagem 

utilizadas em uma seqüência didática de Geografia com o objetivo de demonstrar como o 

trabalho com o texto pode ser beneficiado caso o professor utilize como estratégias 

pedagógicas a interação, produzindo andaimes para auxiliar os alunos na compreensão 

textual. 

Acreditamos que as estratégias interacionais adotadas pelo professor Lucas são 

eficientes na medida em que proporcionam a ativação e ampliação do conhecimento de 

mundo e lingüístico dos alunos. Percebemos que a aprendizagem foi facilitada, visto que o 

retorno dado por meio das respostas fornecidas pelos alunos foram elementos que 

direcionaram as atitudes do professor, fazendo com que esse (re) conduzisse suas 

estratégias à medida que fosse possível identificar se o entendimento do texto lido estava 

acontecendo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, retomamos, de forma sintética, as discussões estabelecidas ao longo 

deste trabalho, procurando refazer o caminho percorrido a fim de alcançarmos o objetivo 

proposto: analisar como é desenvolvido o trabalho com textos em disciplinas do ensino 

médio. 

Assim, no capítulo introdutório apresentamos nosso objeto de estudo – o trabalho 

com textos em disciplinas do ensino médio – justificando a investigação por acreditarmos 

que a leitura na escola deve ser responsabilidade de professores de todas as disciplinas, não 

podendo ficar a cargo exclusivamente do docente da área de Língua Portuguesa. 

A investigação justificou-se, também, por entendermos que a escola exerce papel 

central para o processo de letramento dos alunos, pois é a principal agência de letramento 

(Kleiman, 1995) da sociedade. Desse modo, uma de suas funções é a de contribuir para que 

os estudantes tenham a oportunidade de ampliar suas práticas letradas, tendo acesso aos 

diversos textos que circulam na sociedade e a atividades significativas em torno da leitura, 

capazes de facilitar a compreensão textual, de fortalecer os conhecimentos que já possuem 

e de agregar novos. 

No capítulo 2, “Aspectos Metodológicos”, explicitamos nossa metodologia de 

pesquisa e a opção por trabalhar tendo como suporte os pressupostos da etnografia. 

Explicitamos, também, os objetivos da pesquisa, os sujeitos e os procedimentos adotados 

para a geração dos dados. Além disso, relatamos alguns imprevistos encontrados durante o 

percurso e as soluções empreendidas. 

Nesse capítulo, foram formuladas as asserções que guiaram nosso trabalho. A 

contribuição das asserções, elemento integrante das pesquisas etnográficas, foi 

fundamental para que pudéssemos compreender o objeto a ser estudado, visto que essas 

tiveram a função de nortear os caminhos a serem tomados, podendo ser confirmadas ou 

desconfirmadas ao final do percurso. 

 Assim, para atender ao nosso objetivo geral, formulamos a seguinte asserção geral: 

O trabalho com texto tenderá a colaborar para o processo de letramento dos alunos caso 
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haja amplo acesso a diversos textos em sala de aula e as estratégias pedagógicas adotadas 

não estejam focadas, apenas, na utilização de estratégias como recursos externos e sim 

naquelas estratégias que estiverem orientadas para a construção conjunta do 

conhecimento. 

No capítulo 3, “Orientação Teórica da Pesquisa”, fizemos a exposição da 

orientação teórica que sustentou nossa análise. Iniciamos com breves definições de Texto e 

Gênero Textual e fizemos considerações acerca do Letramento. Nessas considerações, 

procuramos estabelecer as diferenças entre as duas perspectivas que estão subjacentes aos 

estudos do letramento: uma que o vê como sinônimo de desenvolvimento cognitivo e 

outra, mais abrangente, cujas premissas estabelecem que o letramento deve ser concebido 

em termos de suas multiplicidades sociais e culturais. Essa segunda perspectiva é 

denominada de teoria do letramento como prática social (KLEIMAN, 1995). 

Nesse capítulo, procuramos demonstrar, também, que há várias divergências sobre 

a questão, não sendo consenso entre os estudiosos do assunto, por exemplo, se o 

letramento pode ser entendido em termos de níveis-graus ou de tipos e formas 

diferenciadas. Em nossa pesquisa, no entanto, entendemos que o letramento deve ser 

entendido como um processo que acompanha o indivíduo, podendo ser (re) configurado, 

havendo modos diferentes de participar dos eventos de letramento, não sendo descartada a 

idéia de se classificar os indivíduos em níveis ou graus, uma vez que esse tipo critério 

classificatório nos permite dimensionar a situação de exclusão em que vive grande parte da 

população, impossibilitada de fazer uso efetivo da escrita. 

Os problemas acerca dos baixos índices de letramento da população também são 

discutidos no capítulo teórico. Nessa seção, procuramos destacar o papel da escola, haja 

vista o fato de grande parte da população depender exclusivamente dela para ter acesso à 

cultura letrada. Apesar desse papel de destaque na sociedade, ressaltamos que a escola não 

está cumprindo bem o seu dever, pois são gritantes os problemas relacionados ao uso 

efetivo da escrita por grande parte dos jovens que concluem a educação básica. 

Ainda em nosso aporte teórico, discutimos sobre O ato de ler sob a perspectiva da 

Lingüística e da Pedagogia. Conceituamos a leitura e descrevemos quais são os 

conhecimentos necessários para que haja a compreensão textual. Nessa seção do capítulo, 

procuramos dar um enfoque que pudesse ser de fácil entendimento para professores de 
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qualquer área do conhecimento, uma vez que a linha desta pesquisa é a aprendizagem e o 

trabalho pedagógico na área da Educação. 

A última parte do capítulo 3  discutiu, resumidamente, a Teoria dos andaimes, 

destacando o papel do professor como o facilitador da aprendizagem e “co-responsável” 

(SILVA, 1984), pela compreensão da leitura. 

Ao final do capítulo, analisamos o conceito de Estratégias, do ponto de vista da 

Didática e constatamos que o termo pode ser utilizado com nomes diversos nos manuais e 

que há divergências entre os autores sobre essa utilização. Para a nossa análise, no entanto, 

optamos por utilizar o conceito formulado por Tacca (2006), que entende que a verdadeira 

estratégia pedagógica é aquela centrada nas relações sociais estabelecidas em contexto 

escolar por meio das interações entre professores e alunos. 

Assim, para a análise dos dados de nossa pesquisa, dividimos as estratégias 

pedagógicas utilizadas pelos professores colaboradores em duas categorias, a saber: 

estratégias como recursos externos e estratégias interacionais de andaimagem, que foram 

analisadas no capítulo 6. 

No capítulo 4, “O Ensino Médio: um contexto a conhecer”, exploramos o universo 

do ensino médio, mostrando seu percurso histórico e bases legais. Além disso, traçamos 

um perfil dos alunos pertencentes às duas turmas pesquisadas, procurando retratar seu 

contexto sociocultural. Nossa intenção nesse capítulo foi conhecer melhor esse nível de 

ensino fazendo um recorte da educação brasileira por meio da análise do microcosmo das 

classes pesquisadas. 

Algumas conclusões a que chegamos, com base nos dados coletados por meio do 

questionário aplicado aos alunos, permitem afirmarmos que a maioria dos estudantes 

pesquisados tem amplo acesso à cultura letrada fora do contexto escolar, possuem 

computadores em suas residências, moram com suas famílias e não precisam dividir seu 

tempo entre as obrigações escolares e o trabalho. Apesar disso, são jovens que demonstram 

pouco interesse na leitura de materiais escritos, preferindo o uso do computador e a 

televisão para fins de lazer. 

Todas as conclusões a que chegamos no capítulo 4 foram comparadas a dados 

fornecidos por pesquisas como as do PNAD-IBGE, INAF e PISA, bem como os dados 
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fornecidos pelo Ministério da Educação por meio do Censo Escolar. Comparados, pois, aos 

resultados dessas pesquisas, percebemos que os sujeitos de nosso trabalho mantêm 

algumas vantagens em relação a outros estudantes que vivem em cidades nas quais o índice 

de desenvolvimento humano não é elevado como o do Distrito Federal, unidade da 

federação onde a pesquisa foi realizada. 

No capítulo 5, “O ato de ler no ambiente pesquisado”, fizemos a análise dos fatores 

que influenciaram o trabalho com texto desenvolvido pelos professores colaboradores. 

Com essa parte da análise, procuramos atender ao objetivo específico analisar quais são os 

fatores que influenciam o trabalho com textos em sala de aula e, também, confirmar a 

subasserção formulada para esse objetivo: o trabalho com o texto está diretamente 

influenciado por questões como: material, tempo e concepção de leitura do professor. 

Analisando a concepção de leitura dos professores atendemos, também, ao   terceiro 

objetivo específico.  

Com relação ao material para leitura, verificamos que o acesso aos textos é 

realizado quase que exclusivamente por meio do livro didático. Há poucas possibilidades 

de uso variado de textos, uma vez que a escola, pertencente à rede pública de ensino, não 

dispõe de recursos para a distribuição, por exemplo, de textos fotocopiados. 

Além disso, o livro didático passa a ser utilizado como opção e obrigação, pois 

como é comprado pelos pais dos alunos, há a exigência de que esse seja utilizado em sala. 

Muitas vezes a contragosto e com poucos exemplares disponíveis, a leitura só foi realizada 

porque o livro didático existia. 

Outro fator identificado com influenciador do trabalho com textos em sala foi o 

tempo, ou a falta dele. Analisando e observando as aulas, e também por meio das 

entrevistas realizadas, constatamos que o trabalho pedagógico como um todo sofreu 

prejuízos por causa de diversas interrupções ocorridas durante o ano letivo. 

 Isso fez com que os professores se sentissem pressionados a “correr” com a 

matéria, ou a mudar a estratégia pedagógica a ser utilizada para que se cumprisse com as 

obrigações escolares. Isso, obviamente, teve reflexo no trabalho de leitura, que muitas 

vezes deixou de acontecer ou ficou relegado a um segundo plano. 
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O terceiro item identificado como fator de influência no trabalho com textos foi a 

própria concepção de leitura dos professores, ou seja, estavam subjacentes ao trabalho 

desenvolvido em sala de aula as concepções que esses mantinham a respeito do ato de ler e 

de seus alunos leitores. 

Na realidade, o fator que mais influenciou esse trabalho foi o modo como os 

professores concebiam o ato de ler, dando maior ou menos destaque à leitura em suas aulas 

e utilizando determinadas estratégias pedagógicas para a realização dessas. 

Percebemos que os professores tinham um discurso no qual a leitura era vista, ora 

como atividade de reprodução, ora como atividade de reconhecimento, para o professor 

Pedro, por exemplo. Já o professor Lucas demonstrou que a leitura, sob seu ponto de vista, 

deve estar relacionada a uma atividade crítica e de transformação, mantendo a interação 

entre os sujeitos, o texto e o mundo. A professora Ana, por sua vez, concebia a leitura 

como uma atividade crítica e emancipadora. 

Embora os discursos dos professores a respeito da leitura nem sempre tenham 

coincidido com sua prática pedagógica, analisar essas concepções por eles formuladas foi 

fundamental para a análise das estratégias utilizadas em suas classes, pois conseguimos 

vincular a utilização dessas estratégias aos aspectos ideológicos de cada sujeito. 

Assim, no último capítulo deste trabalho, analisamos as estratégias adotadas pelos 

professores para o trabalho com texto em sala de aula. Com essa análise, procuramos 

atender ao objetivo específico: analisar quais são as estratégias adotadas pelos 

professores para trabalhar com os textos em sala de aula, e confirmar a subasserção 

formulada para esse objetivo: o trabalho com textos em sala de aula priorizará a utilização 

de estratégias pedagógicas como recursos externos. Para essa análise, utilizamos duas 

categorias de estratégias, anteriormente citadas como estratégias como recursos externos e 

estratégias interacionais de andaimagem. 

Entre as estratégias como recursos externos, constatamos que o trabalho em grupo 

era o tipo utilizado com maior freqüência pelos três professores, ou seja, para se trabalhar a 

leitura de um texto, optava-se pelo trabalho em grupo entre alunos. 

Essa estratégia era utilizada de maneiras diferentes pelos três docentes, mas 

mantinham um ponto em comum: não era apenas uma opção ideológica, mas uma forma 
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de se dar acesso à leitura a todos os alunos, por meio do uso compartilhado dos escassos 

livros didáticos. 

Percebemos que essa estratégia pouco contribuiu para a compreensão textual, uma 

vez que, na maioria das vezes, os alunos não se concentravam naquilo que deveria ser lido, 

ficando a leitura fragmentada ou simplesmente ignorada. Assim, podemos concluir que o 

processo de letramento dos alunos não foi fortalecido quando se utilizava esse tipo de 

estratégia. 

Apesar de alguns esforços dos professores e tentativas de se ativar o conhecimento 

prévio dos alunos, como nas aulas da professora Ana, a leitura pouco fluía nessas aulas e, 

sem o ato de ler, não há como se pensar em contribuição para o processo de letramento. 

Com relação às estratégias interacionais de andaimagem, analisamos uma seqüência 

didática realizada em quatro aulas do professor Lucas, que foi o único a utilizá-la de fato. 

Nessa seqüência, percebemos que houve, por parte do docente, a preocupação em 

ser o facilitador da aprendizagem. Utilizando andaimes como fornecimento de exemplos 

próximos do universo dos educandos, uso de paráfrases, criação de situações hipotéticas, 

com a recriação do cenário contextual do texto lido, uso de sinonímia, entre outros, o 

professor facilitou e orientou a compreensão textual, fazendo com que o texto, que 

aparentemente era de difícil compreensão, ficasse acessível àqueles alunos de 1ª série. 

Ao utilizar a interação como estratégia pedagógica o professor possibilitou que a 

compreensão textual fosse facilitada em termos de duas dimensões (Bortone, 2004a): a 

primeira dimensão, no que diz respeito à informatividade textual e a segunda, que prevê o 

conhecimento da construção do próprio texto. Nessa seqüência didática, identificamos que 

o aspecto vocabular foi trabalhado pelo professor. 

Dessa forma, concluímos que, nas aulas de Geografia, houve contribuição para o 

processo de letramento dos alunos, uma vez que as estratégias adotadas pelo professor 

propiciavam a compreensão textual nas dimensões mencionadas acima. Seria necessário, 

contudo, que, para o trabalho com textos, fossem priorizados esses tipos de estratégias, 

utilizando andaimes que contribuíssem, também, para a ativação de outros conhecimentos 

necessários e que houvesse amplo acesso aos variados textos que circulam na sociedade, 

não ficando o ato de ler restrito ao livro didático. 
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Nas aulas de Filosofia, por sua vez, a contribuição para o processo de letramento 

dos alunos foi limitada, pois ambos os professores não propunham estratégias que 

permitissem a construção conjunta da compreensão textual, ficando o trabalho com textos 

pouco produtivo ou inexistente. Além disso, também nessas aulas, a leitura tinha como 

objeto o livro didático, fato que restringia o acesso à cultura letrada em contexto escolar.  

Esperamos com este trabalho suscitar o interesse de outros pesquisadores pelo 

âmbito do ensino médio, contexto muitas vezes negligenciado pelas pesquisas e, 

principalmente, despertar a consciência dos educadores de todas as áreas de que a leitura é 

parte integrante do trabalho pedagógico de todas as disciplinas. Com isso, esperamos que o 

lugar que os textos ocupam nessas aulas e o modo como a leitura é conduzida sejam 

repensados. 

Uma maneira de isso acontecer é repensar, também, a formação inicial dos 

estudantes de graduação nos cursos de licenciatura e a formação continuada de professores, 

oferecendo, em ambos os casos, acesso aos estudos sobre a leitura e o papel do professor 

na formação do sujeito leitor. 

Na formação específica dos professores, poderiam ser oferecidas disciplinas nos 

cursos de licenciatura que abordassem as teorias aqui mencionadas a fim de preparar os 

futuros professores para lidar com a leitura de textos que, inevitavelmente, acontecerá nos 

contextos nos quais estarão envolvidos. 

Caso essas disciplinas fossem incorporadas aos currículos das diversas 

licenciaturas, poderiam estabelecer uma metodologia de trabalho textual, sem que fosse 

necessário amplo conhecimento lingüístico por parte do público alvo. Trabalhar as quatro 

dimensões textuais: contextual, textual, infratextua e intertextual, dentro das 

especificidades de cada área, possibilitaria ao futuro docente estabelecer estratégias 

pedagógicas eficientes e conscientes. 

Com relação à formação continuada dos professores, o mesmo suporte prático e 

teórico poderia ser fornecido por meio de cursos e oficinas oferecidos pelos órgãos 

governamentais específicos. No caso do Distrito Federal, a Secretaria de Educação dispõe 

da Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE, responsável pela 

realização de diversos cursos de aperfeiçoamento de seu corpo docente. 
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Com relação à escola pesquisada, existe o interesse por parte de uma professora do 

quadro em se realizar oficinas nas coordenações pedagógicas a fim de tentar suprir essas 

carências relacionadas ao campo da leitura apresentadas pelos docentes. Essa é uma 

proposta na qual temos muito interesse em contribuir e, talvez, esta pesquisa seja o 

primeiro passo para que isso ocorra. 
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ANEXOS 

 



Anexo 1 

NQ  
QUESTIONÁRIO1  

Prezado aluno (a), 

Este questionário é parte da pesquisa que desenvolvo no Mestrado em Educação da 

Universidade de Brasília – UnB. Sinta-se à vontade para responder às questões abaixo, 

pois você não precisa se identificar. 

Desde já agradeço a sua colaboração e, em caso de dúvidas, peça-me esclarecimentos. 

Patrícia Vieira 

 

01. Qual a data de seu nascimento?  

 _____ de _______________ de 19___ 

 

02. Sexo            Feminino    Masculino 

 

03. Você mora: 

 Brasília (Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte, Vila Planalto, Cruzeiro) 

 Outra cidade. Qual? _______________________________________ 

 

04. Série atual    1ª    3ª 

 

05. Você freqüentou a Educação Infantil (pré-escolar, jardim de infância etc): 

 Sim      Não (passe para a questão 06) 

 

06. Caso tenha freqüentado, o fez: 

 todo em escola pública 

 todo em escola privada 

 a maior parte em escola pública 

 a maior parte em escola privada 

 

07. Durante o Ensino Fundamental (até a 8ª série), você estudou: 

 todo em escola pública 

 todo em escola privada 

 a maior parte em escola pública 

 a maior parte em escola privada 

 

                                                 
1 O questionário aplicado à turma de 1ª série não continha a questão de nº 28. 



  

 

 

08. Você mora com: 

 seus pais 

 apenas com a mãe 

 apenas com o pai 

 outro responsável 

 

Sobre seus pais ou pessoa responsável com quem você mora, responda: 

 

09. Seu pai 

 não freqüentou a escola 

 possui o ensino fundamental incompleto, estudou até a _____ série 

 possui o ensino fundamental completo 

 possui o ensino médio incompleto, estudou até a _____ série 

 possui o ensino médio completo 

 possui o ensino superior incompleto 

 possui o ensino superior completo 

 

10. Sua mãe 

 não freqüentou a escola 

 possui o ensino fundamental incompleto, estudou até a _____ série 

 possui o ensino fundamental completo 

 possui o ensino médio incompleto, estudou até a _____ série 

 possui o ensino médio completo 

 possui o ensino superior incompleto 

 possui o ensino superior completo 

 

11. Outro responsável (este item só deve ser respondido caso você não more com seus 

pais e você deve fazer referência ao responsável com quem você mais convive) 

 não freqüentou a escola 

 possui o ensino fundamental incompleto, estudou até a _____ série 

 possui o ensino fundamental completo 

 possui o ensino médio incompleto, estudou até a _____ série 

 possui o ensino médio completo 

 possui o ensino superior incompleto 

 possui o ensino superior completo 

 



  

 

12. Em geral, quantas vezes seus pais ou responsável: 
 

Nunca Às vezes Uma vez 
ao mês 

Várias 
vezes ao 

mês 

Várias 
vezes por 
semana 

a) conversam com você sobre 

política ou questões sociais? 
     

b) conversam com você sobre livros, 

filmes ou programas de televisão? 
     

c) conversam com você sobre seu 

desempenho e atividades escolares? 
     

d) conversam com você sobre 

assuntos diversos de seu interesse? 
     

 

 

13. Em sua casa, há quantos televisores? 

 um        dois        três ou mais 

 

14. Em geral, que tipos de programas você mais assiste pela televisão? (marque 

quantas opções forem necessárias). 

 filmes 

 telejornais 

 novelas 

 documentários 

 programas de entrevista 

 programas esportivos 

 outros ________________________ 

 

15. Quanto tempo do seu dia você utiliza assistindo a esses programas? 

 menos de uma hora por dia 

 entre uma e duas horas por dia 

 entre duas e três horas por dia 

 mais de três horas por dia 

 

16. Você possui computador em casa? 

  Sim 

  Não 

 

17. Caso não possua computador em casa, o utiliza em outro lugar ? 

 Sim Qual? _______________________ 

 Não 



  

 

18. Com que finalidade o utiliza? (marque quantas opções forem necessárias) 
 estudo e pesquisas escolares 

 pesquisas de interesse pessoal 

 bate-papo 

 envio e recebimento de e-mail 

 jogos 

 outros _____________________ 

 

 

19. Quanto tempo do seu dia você utiliza fazendo uso do computador? 

 menos de uma hora por dia 

 entre uma e duas horas por dia 

 entre duas e três horas por dia 

 mais de três horas por dia 

 

20. Você faz uso, em casa, de livros, revistas, jornais e outros materiais impressos? 

 Sim           Não 

 

21. Caso faça uso, quais são os tipos de materiais MAIS utilizados por você? (marque 

quantas opções forem necessárias) 

 livros didáticos 

 livros de literatura recomendados pela escola 

 livros diversos 

 revistas 

 jornais 

 outros _______________________ 

 

22. Quanto tempo do seu dia você utiliza fazendo uso desses materiais impressos que 

foram assinalados acima? 

 menos de uma hora por dia 

 entre uma e duas horas por dia 

 entre duas e três horas por dia 

 mais de três horas por dia 

 

23. No ano passado, você foi ao cinema: 

 não fui ao cinema durante o ano passado 

 pelo menos uma vez 

 duas a três vezes 

 quatro a cinco vezes 

 seis ou mais vezes 

 

24. No ano passado, você foi ao teatro: 

 não fui ao teatro durante o ano passado 

 pelo menos uma vez 

 duas a três vezes 

 quatro a cinco vezes 

 seis ou mais vezes 

 

 



  

 

25. Além do CIL, você freqüenta algum (alguns) curso (s) fora da escola? 
 Sim Qual? _________________________________________________ 

 Não 

 

26. Você exerce alguma atividade remunerada?   

 Sim Qual? _______________________________________________ 

 Não 

 

27. Nesta disciplina (Filosofia), o professor atual trabalha com textos em sala de aula?   
 Sim   Não 

Em caso afirmativo, explique como __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

28. A professora anterior trabalhava com textos em sala de aula?   

  Sim    Não 

 

Em caso afirmativo, explique como_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

29. Caso as respostas anteriores sejam afirmativas, responda ainda: o que é positivo 

ou negativo no modo de trabalhar com textos nesta disciplina? (Faça referência ao 

modo de trabalhar com textos dos dois professores). 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 



  

 

Anexo 2 

NQ  
QUESTIONÁRIO  

 

Prezado Professor (a), 

Este questionário é parte da pesquisa que desenvolvo no Mestrado em Educação da 

Universidade de Brasília – UnB.  

Desde já agradeço a sua colaboração e, em caso de dúvidas, peça-me esclarecimentos. 

Patrícia Vieira 

 

Identificação 

Sexo 

 Feminino 
 

 Masculino 

 
Idade ____ anos 
 
 Formação  

  Bacharelado 

 

 Licenciatura 

 

Outro_____________________

Curso___________________________________________ 

 

Instituição_______________________________________ 

 

Pós-Graduação 

 Não 

 Especialização Área _____________________________ 

 Mestrado  Área _____________________________ 

 Doutorado  Área _____________________________ 

 

Tempo de magistério ________ anos 

 
1) Durante a graduação, você cursou disciplinas que abordassem a questão da 
metodologia de ensino?  
 
 Sim  Não 
 



  

 

Em caso afirmativo, qual (is)? 
2) Qual a sua opinião sobre essas disciplinas? Elas contribuíram para a sua 
formação? Como? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
3) Sobre suas experiências como leitor (a), você pode afirmar que lê: 
 
 com muita freqüência 
 com razoável freqüência 
 com pouca freqüência 
 
4) Dentre as leituras que você realiza, os materiais impressos mais lidos são: 
 
 jornais 
 revistas 
 livros de literatura 
 livros técnicos 

 livros didáticos 
 livros religiosos e/ou auto-ajuda 
 outros ____________________________ 

 
5) Em geral, essas leituras são realizadas: 
 
 diariamente em horário fixo (antes de dormir, por exemplo) 
 em dias e horários diversos, dependendo da minha disponibilidade e necessidade 
 somente nos fins de semana 
 outro _________________________________________ 
 
6) Em geral, como você obtém o material que lê: 
 
 compra 
 empréstimo de bibliotecas 
 empréstimo de amigos 
 assina jornal (is) Qual (is) ______________________________ 
 assina revista (is) Qual (is) _____________________________ 
 
7) O que, geralmente, impulsiona você a ler um texto (livro, revista, jornal)? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
8) Suas experiências de leitura realizadas fora do contexto escolar influenciam o trabalho 
pedagógico desenvolvido por você em suas aulas? 
 
 Sim  Não 
 
Por quê?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



  

 

9) Sobre seus alunos do ensino médio, você os considera: 
 
 leitores proficientes (lêem com autonomia os mais variados textos) 
 leitores que apresentam poucas dificuldades em relação à compreensão dos textos 
 leitores que apresentam muitas dificuldades em relação à compreensão dos textos 
 não-leitores (não compreendem o que lêem)  
 
10) Quais os tipos de materiais impressos você acredita que seus alunos lêem fora do contexto 
escolar? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
11) Quais são os materiais impressos que você mais utiliza como recurso pedagógico no 
trabalho com seus alunos em sala de aula? 
 
 livro didático 
 jornais 
 revistas 
 outros _____________________________ 



  

 

12) O que mais influencia na escolha desses materiais para o trabalho desenvolvido por você 
em sala de aula? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
13) Que tipo (s) de texto (s) você considera mais significativo para o 
ensino/aprendizagem do aluno do ensino médio em sua disciplina? Por quê? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
14) Como você, habitualmente, trabalha com esses materiais em sala de aula? Ou 
seja, de que maneira você trabalha a leitura desses textos em sala de aula? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
15) Você acha que o trabalho com textos desenvolvido em sua disciplina tem 
contribuído para a formação dos seus alunos? Por quê 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



  

 

Anexo 3 
 
Tabelas quantitativas de descrição dos alunos 
 
TABELA 1 
TOTAL DE ALUNOS POR IDADE 

SÉRIE Nº de 
alunos 

por 
série 

14 
anos 

15 anos 16 
anos 

17 anos 18 anos 19 
anos 

20 
anos 

Não 
marcou 

1ª 23 1 14 5 3 - - - - 
3ª 31 - - - 18 7 2 2 2 

TOTAL 54 1,85% 25,93% 9,26% 38,89% 12,96% 3,70% 3,70% 3,70% 
 
 
 
TABELA 2 
TOTAL DE ALUNOS POR SÉRIE E SEXO 

SÉRIE Nº de alunos por série MASCULINO FEMININO 
1ª 23 8 15 
3ª 31 13 18 

TOTAL 54 38,89% 61,11% 
 
 
 
TABELA 3 
IDENTIFICAÇÃO DA CIDADE ONDE RESIDE 

SÉRIE Nº de alunos por série BRASÍLIA OUTRAS 
CIDADES 

1ª 23 12 11 
3ª 31 20 11 

TOTAL 54 59,3% 40,7% 
 
 
 
TABELA 4 
IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS QUE CURSARAM EDUCAÇÃO INFANTIL 

SÉRIE Nº de alunos por série CURSOU NÃO CURSOU NÃO MARCOU 
1ª 23 21 1 1 
3ª 31 27 4 - 

TOTAL 54 88,9% 9,3% 1,9% 



  

 

TABELA 5 
IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE INSTITUIÇÃO CURSADA DURANTE A 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

SÉRIE Nº de 
alunos por 

série 

Todo em 
escola 
pública 

Todo em 
escola 

particular 

Maior parte 
em escola 

pública 

Maior parte 
em escola 
particular 

Não 
marcou 

1ª 23 6 7 6 2 2 
3ª 31 13 7 5 2 4 

TOTAL 54 35,2% 25,9% 20,4% 7,4% 11,1% 
 
 
 
TABELA 6 
IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE INSTITUIÇÃO CURSADA DURANTE O ENSINO 
FUNDAMENTAL 

SÉRIE Nº de 
alunos por 

série 

Todo em 
escola 
pública 

Todo em escola 
particular 

Maior parte 
em escola 

pública 

Maior parte 
em escola 
particular 

1ª 23 17 1 2 3 
3ª 31 22 2 5 2 

TOTAL 54 72,2 5,6 13,0 9,3 
 
 
 
TABELA 7 
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL COM QUEM RESIDE 

SÉRIE Nº de 
alunos por 

série 

Pais Apenas com a 
mãe 

Apenas 
com o pai 

Outro 
responsável 

Não 
marcou 

1ª 23 14 6 2 1 - 
3ª 31 22 5 1 2 1 

TOTAL 54 66,7% 20,4% 5,6% 5,6% 3,2% 
 
 
 
TABELA 8 
IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO PAI 
SÉRIE Nº de 

alunos 
por 

série 

Não 
freqüentou 

a escola 

Fund. 
incomp. 

Fund. 
completo

Médio 
incomp. 

Médio 
completo 

Superior 
incomp. 

Superior 
completo

Não 
marcou

1ª 23 - 5 3 1 3 1 6 4 
3ª 31 2 7 4 1 9 1 7 - 

TOTAL 54 3,7% 22,4% 13,0% 3,7% 22,2% 3,7% 24,1% 7,4% 
 
 
 



  

 

TABELA 9 
IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA MÃE 

SÉRIE Nº de 
alunos 

por 
série 

Não 
freqüentou 

a escola 

Fund. 
incomp. 

Fund. 
completo

Médio 
incomp. 

Médio 
completo 

Superior 
incomp. 

Superior 
completo

Não 
marcou

1ª 23 1 2 1 - 8 8 2 1 
3ª 31 - 9 3 3 6 3 7 - 

TOTAL 54 1,9% 20,5% 7,4% 5,6% 25,9% 20,4% 16,7% 1,9% 
 
 
 
 
TABELA 10 
COMPARAÇÃO ENTRE O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO PAI E DA MÃE 

  PAI MÃE 
  Ensino médio 

incompleto 
ou menos 

Ensino médio 
completo ou 

mais 

Ensino médio 
incompleto 
ou menos 

Ensino médio 
completo ou 

mais 
TOTAL de 

alunos 
54 42,8% 50,0% 35,4% 63,0% 

 
 
 
TABELA 11 
IDENTIFICAÇÃO DA QUANTIDADE DE TELEVISORES NA RESIDÊNCIA 
SÉRIE Nº de alunos por série UM DOIS TRÊS OU MAIS 

1ª 23 4 10 9 
3ª 31 4 10 17 

TOTAL 54 14,8% 37,0% 48,1% 
 
 
 
TABELA 12 
QUANTIDADE DE HORAS POR DIA ASSISTINDO TELEVISÃO 
SÉRIE Nº de 

alunos por 
série 

Menos de 
uma hora 

Entre uma e duas 
horas 

Entre duas e 
três horas 

Mais de três 
horas 

1ª 23 2 9 6 6 
3ª 31 8 7 8 8 

TOTAL 54 18,5% 29,6% 25,9% 25,9% 
 
 
 
TABELA 13 
IDENTIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE COMPUTADOR NA RESIDÊNCIA 
SÉRIE Nº de alunos por série POSSUI NÃO POSSUI 

1ª 23 19 4 
3ª 31 25 6 

TOTAL 54 81,5% 18,5% 
 
 
 



  

 

TABELA 14 
QUANTIDADE DE HORAS POR DIA UTILIZANDO O COMPUTADOR 

SÉRIE Nº de 
alunos por 

série 

Menos de 
uma hora 

Entre uma e 
duas horas 

Entre duas 
e três horas 

Mais de três 
horas 

Não 
marcou 

1ª 23 3 4 9 5 2 
3ª 31 5 14 4 8 0 

TOTAL 54 14,8% 33,3% 24,1% 24,1% 3,7% 
 
 
 
TABELA 15 
IDENTIFICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS  

SÉRIE Nº de alunos por série UTILIZA NÃO UTILIZA 
1ª 23 23 - 
3ª 31 27 4 

TOTAL 54 92,6% 7,4% 
 
 
 
TABELA 16 
QUANTIDADE DE HORAS POR DIA UTILIZANDO MATERIAIS IMPRESSOS 

SÉRIE Nº de 
alunos por 

série 

Menos de 
uma hora 

Entre uma e 
duas horas 

Entre duas 
e três horas 

Mais de três 
horas 

Não 
marcou 

1ª 23 13 10 - - - 
3ª 31 10 11 3 3 4 

TOTAL 54 42,6% 38,9% 5,6% 5,6% 7,4% 
 
 
 
TABELA 17 
QUANTIDADE DE ALUNOS QUE EXERCEM ATIVIDADE REMUNERADA 

SÉRIE Nº de alunos por série SIM NÃO 
1ª 23 2 21 
3ª 31 10 21 

TOTAL 54 22,2% 77,8% 
 
 
 
TABELA 18  
QUANTIDADE DE ALUNOS QUE FAZEM CURSOS FORA DA ESCOLA 

SÉRIE Nº de alunos por série SIM NÃO NÃO MARCOU 
1ª 23 6 16 1 
3ª 31 9 22 - 

TOTAL 54 27,8% 70,4% 1,9% 
 
 



  

 

TABELA 19 
IDENTIFICAÇÃO DO NÚNERO DE VEZES QUE FOI AO CINEMA DURANTE O ANO 
ANTERIOR 

SÉRIE Nº de 
alunos 

por série 

Não fui ao 
cinema 

Pelo menos 
uma vez 

Duas a 
três vezes 

Quatro a 
cinco 
vezes 

Seis 
vezes ou 

mais 

Não 
marcou 

1ª 23 1 3 4 5 10 - 
3ª 31 1 7 7 5 10 1 

TOTAL 54 3,7% 18,5% 20,4% 18,5% 37,0% 1,9% 
 
 
 
TABELA 20 
IDENTIFICAÇÃO DO NÚNERO DE VEZES QUE FOI AO TEATRO DURANTE O ANO 
ANTERIOR 

SÉRIE Nº de 
alunos por 

série 

Não fui ao 
teatro 

Pelo menos 
uma vez 

Duas a três 
vezes 

Quatro a 
cinco vezes 

Seis 
vezes ou 

mais 
1ª 23 9 8 4 2 - 
3ª 31 14 11 2 2 2 

TOTAL 54 42,6% 35,2% 11,1% 7,4% 3,7% 
 
 
 
 



  

 

Anexo 4 
 

Questões discursivas – 1ª série 
 
NQ Nesta disciplina, o professor trabalha com textos 

em sala de aula? 
Em caso afirmativo, 
explique como 

Caso a resposta anterior 
seja afirmativa, responda 
ainda: o que é positivo ou 
negativo no modo de 
trabalhar com os textos 
nesta disciplina? 

No espaço abaixo, você 
deve dar sugestões para o 
trabalho com o texto, em 
sala de aula, nesta 
disciplina. 

01 SIM Leitura Negativo: é cansativo, muito 
cansativo. 

Devem ser menores e 
chamar mais a nossa 
atenção. 

02 SIM Uso das leituras dos textos 
do livro didático 

Positivo: lendo com o 
professor a gente ainda 
recebe mais informações. 

Distribuir apostilas 

03 SIM Lemos textos para 
compreensão de diversas 
matérias. 

Positivo: aula não cansa 
Negativo: ----------- 

-------------------- 

04 NÃO ------------------------- ------------------------ Muito interessante, bem 
explicativo 

05 SIM Com o livro e às vezes 
apostila 

--------------------- -------------------- 

06 SIM A gente lê um texto de 
algum capítulo e depois faz 
a interpretação do texto. 

Através do texto podemos 
nos identificar dos 
acontecimentos, problemas 
economia, esporte no nosso 
dia a dia. 

Acho que esse trabalho que 
ele faz é muito bom, se 
continuar assim eu acharia 
melhor. 

07 SIM Livro didático Eu acho que não há nada 
negativo 

Fazer rodas de leitura sobre 
o tema abordado no dia. 

08 SIM Explicando cada ponto, cada 
parágrafo, dando exemplos. 

Positivos: explicação e os 
seus exemplos com figuras. 
E uma conversa, um debate 
sobre aquele determinado 

Não tenho. Dando exemplos 
e com figuras para o 
entendimento. E 
“brincadeiras” sobre o 



  

 

assunto. 
Negativo: não tenho até 
agora sobre esse ponto. De 
vez em quando ele faz umas 
perguntas que deixa a gente 
confusa e meio sem saber 
responder. 

assunto. 

09 NÃO ----------------------- -------------------- ----------------------------- 
10 SIM Pedindo para os alunos 

lerem 
Que os textos às vezes são 
interessantes e às vezes são 
cansativos. 

Textos mais interessantes, 
que não sejam cansativos! 

11 SIM Ele pergunta sobre o texto 
pessoalmente para as 
pessoas. 

Poucos realmente lêem; para 
os que lêem essa é uma 
atividade boa para 
aprofundamento da matéria. 

-------------------------- 

12 SIM Ele traz textos sobre o 
assunto estudado e discuti. 

Explorar o assunto. ---------------------- 

13 SIM Através do livro didático É um pouco cansativo. --------------------- 
14 SIM ------------------------- Positivo: pois podemos 

discutir coletivamente na 
sala sobre o assunto. 
Negativo: pois a aula fica 
cansativa só com a leitura. 

Sempre discutirmos o 
assunto coletivamente. 

15 SIM Lendo e debatendo o 
assunto, em grupo, ou até 
mesmo individualmente. 

Positivo: porque é em forma 
de debates e negativo porque 
são textos longos e torna a 
aula cansativa. 

Textos pequenos que 
explicam bem e continuar 
com debates e fazer 
dinâmicas. 

16 SIM Utilizando textos dos livros 
e outros. 

Positivo: pois podemos 
acompanhar. 
Negativo: alguns ficam 
dispersos. 

------------------------- 

17 SIM Manda ler, debater com 
amigos e às vezes resumir. 

Ajuda a entender a matéria e 
a dinâmica. 

Usar de textos mais 
dinâmicos. 

18 SIM Às vezes, com textos para ----------------------------- Já está bom do jeito que 



  

 

explicar a matéria. está. 
19 SIM Nós lemos o texto e depois 

fazemos um debate, ou ele 
explica a matéria e fazemos 
o exercício. 

É melhor que ele passar a 
aula inteira assim, é melhor 
para entender a matéria. 

-------------------- 

20 SIM Lemos o texto em casa, 
fazemos exercícios e 
debatemos sobre ele. 

É muito mais proveitoso, e o 
aprendizado é maior, pois se 
torna uma aula descontraída. 

---------------------- 

21 SIM Com uma roda de discussão 
abrindo para todos o 
assunto, coisa que acho 
interessante. 

Positivo: a interpretação dos 
textos, a estrutura do texto. 
Negativo: não tem nada de 
negativo. 

Textos interessantes, 
curiosos e que abordem o 
assunto de maneira simples e 
com que todos entendam, 
com fotos, figuras 
(realidade). 

22 NÃO ----------------------------------- ------------------------- É muito interessante e 
explicativo. 

23 SIM Primeiro ele dá o texto e 
depois, baseado no texto, ele 
aborda atividades diversas. 

É muito bom trabalhar com 
os textos assim. Nós ficamos 
mais informados e fica bem 
mais fácil para entender a 
matéria. 

-------------------------- 

 



  

 

Anexo 5 
 

Questões discursivas 3ª série  
 
 
NQ O professor 

atual trabalha 
com textos? 

Como? A professora 
anterior trabalhava 

com textos? 

Como? Pontos positivos e negativos 

24 
 

SIM Com livros SIM  Com os textos do livro Não tenho nada a reclamar dos 
métodos usados, trabalham quase da 
mesma forma. 

25 SIM Nos livros SIM Nos livros Positivo: acompanha o conteúdo e 
tem como ter um controle melhor. 
Negativo: torna-se uma coisa muito 
monótona 

26 SIM Fazendo exercícios do livro NÃO .................... ...................... 
27 SIM Deveres que para responder 

necessitam da leitura do livro 
(textos) 

SIM Não lembro, eu só matava 
aula 

....................... 

28 SIM Com livros SIM Também com livros Positivo: Podemos ler e daí responder 
as questões de acordo com o que 
vimos nos textos. 
Negativo: Nem sempre todos os 
alunos fazem os exercícios propostos 
pelo professor 

29 SIM Só em forma de questões SIM Em forma de debate, 
questão, discussão, etc. 

Denise: o conteúdo ministrado era 
bem entendido, faltou só mais 
conteúdo. 
Magno: Dá só o conteúdo e manda 
fazer as questões, só isso. 

30 SIM Não sei explicar bem, pois não 
freqüentei muito as aulas 

SIM IDEM  Acredito que com textos os alunos 
têm mais facilidade em aprender o 
conteúdo 

31 SIM .................. SIM .................... Positivos: modo de ampliação dos 



  

 

assuntos trabalhados 
Negativos: às vezes deixa a desejar 
um entendimento 

32 NÃO .................. SIM .................... ................................ 
33 SIM Nos dando exercícios sobre o 

mesmo 
NÃO .................... Negativo é a maneira como ele 

trabalha. Ele não explica os textos. 
Mas pontos positivos é o fato de ele 
dar exercícios. 

34 SIM Aplicando exercícios 
relacionados ao texto 

NÃO .................... A utilização do texto como modo de 
avaliação torna as aulas meio 
robóticas e atrapalhando o real 
interesse dos alunos. 

35 SIM Pede aos alunos para ler textos 
e resolver os questionários 

SIM Leitura dele, depois leitura 
dos alunos e por fim a 
explicação geral dos 
tópicos estudados. 

Positivo: explicação da matéria 
detalhada por tópicos 
Negativa: apenas uma explicação que 
alguns alunos não entendem. 

36 ................... .................. SIM Usava para enriquecer as 
suas explicações, mas 
usava de maneira pouco 
proveitosa. 

.............................. 

37 ................... .................. ................... .................... ................................. 
38 SIM Exercícios SIM Exercícios É muito chato, na maioria das vezes 

não aprendemos nada. 
39 SIM Através de livros SIM Também com livros Sim para estimular a leitura 
40 SIM Manda a gente ler e não explica 

nada 
SIM Ensinava, fazia 

comparações com o dia-a-
dia, debates 

É mais rico em detalhes, bom, mas 
tem que saber usar. 

41 SIM .................. NÃO .................... ................................. 
42 SIM .................. SIM Os alunos liam o texto, e 

depois havia um debate 
acerca deste. 

............................... 

43 SIM Nós lemos os textos sobre 
determinado assunto e 
respondemos questões. 

SIM Não freqüentei muito as 
aulas dela, não sei como ela 
trabalhava os textos. 

Acho que o professor poderia explicar 
mais sobre cada texto, ao invés de só 
lermos. 



  

 

44 SIM Ele utiliza o livro didático SIM Também com o livro e com 
outras folhas que 
continham textos. 

É legal trabalhar com textos, pois aí a 
gente aprende. 

45 SIM Leitura de texto e atividades SIM Também o mesmo Trabalhos com textos é positivo pelo 
fato de interpretar, compreender e 
dizer com suas próprias palavras. 
Creio que os dois se coincidem. 

46 SIM Somente manda ler de um livro 
e pede para resolver as questões 
do mesmo. 

SIM Faz parecido, mas com 
textos trazidos de casa, ou 
que ela achava interessante. 

Eu não tenho muita coisa contra, só 
não acho certo avaliar tão 
rigorosamente nosso aprendizado se 
não ensina com tanta precisão. 

47 SIM Do livro e depois de ler o texto 
aí tem que fazer dever 

SIM Passava o texto e depois 
discutia em cima desse 
texto. 

Positivo: é bom que é mais fácil de 
aprender. 
Negativo: Ás vezes é cansativo 

48 SIM Trabalha com os textos do livro 
didático 

SIM Com textos de diversos 
temas 

É bom trabalhar com textos diferentes 
para a melhor aprendizagem. Mas ao 
mesmo tempo é chato, cansa. 

49 SIM Com livro didático, só. SIM Trazia textos de diversos 
temas, por exemplo: A 
Guerra no Iraque, etc... 

É bom trabalhar com textos pois 
dessa forma aprendemos mais. É mais 
interativo entre os alunos 

50 SIM Usando o livro didático, 
pedindo para os alunos lerem e 
fazer as atividades e depois 
explica o capítulo 

NÃO .................... ........................ 

51 SIM Com livro didático SIM Com livro didático Porque com os textos nos ajuda a 
compreender mais o conteúdo. Mas a 
forma que é passado é que tem a 
diferença se o texto será produtivo. 

52 SIM Mas não por meio de 
explicações na aula. Estudamos 
através do livro 

SIM Além de trabalhar com os 
textos do livro, a aula era 
bem dinâmica, com outros 
tipos de textos, sendo eles 
trazidos pelos alunos. 

Positivos: trazer dinâmica para a sala 
de aula (uma forma expositiva de se 
trabalhar com os textos) 
Negativo: aplicar as aulas, mas sem 
ficar muito só na teoria, ou seja, 
trazer entretenimento do conteúdo 



  

 

que está sendo dado com os alunos. 
53 SIM Passa exercícios do livro 

valendo nota, tendo que ler 
todos os textos. 

NÃO .................... Positivo: é bom porque a gente está 
aprendendo por conta própria. 
Negativo: o professor não explica, 
sempre é a mesma coisa que temos 
que fazer, por isso são poucos que se 
interessam. 

54 SIM É abordado o livro de 
FILOSOFIA com a leitura e 
interpretação de texto 

NÃO .................... O uso da leitura do livro é importante 
e eficaz, a partir do momento que há 
interpretação e compreensão do texto. 
Uma exemplificação prévia, antes de 
abordar o livro, torna mais eficiente a 
leitura, mas poucas vezes ocorreu. 

 



  

 

Anexo 6 
QUESTÕES DISCURSIVAS - PROFESSOR 

 
 
PROFESSOR Qual a sua opinião sobre as disciplinas 

cursadas na graduação? Elas 
contribuíram para a sua formação? 
Como? 

O que impulsiona você a ler um texto? Como suas experiências de leitura 
fluenciam no tr. pedagógico? 

LUCAS Contribuíram muito pouco, mas abriram 
caminho para refletir sobre as práticas. O 
cotidiano da escola, as coordenações 
pedagógicas possibilitaram melhorar a 
prática docente. 

Por distração ou entretenimento leio 
romances e poesia, mas cotidianamente, por 
exigência profissional, leio textos 
acadêmicos na área de educação, com 
ênfase em gestão da educação. 

Permitem uma revisão e reflexão 
permanente das práticas pedagógicas em 
sala de aula a partir do relato de outras 
experiências. 

PEDRO No planejamento das atividades. O tema Unem 
ANA Enriquecem o currículo propiciando uma 

visão interdisciplinar para a prática de sala 
de aula. 

Livros, pois o livro ajuda muito na 
argumentação e posicionamento de idéias. 

Contextualizando em sala de aula com os 
alunos; o conhecimento científico com os 
fatos da atualidade. 

 
PROFESSOR Que tipos de materiais impressos você 

acredita que seus alunos lêem fora da 
escola? 

O que mais influencia na escola dos 
materiais para o trabalho desenvolvido 
em sala de aula por você? 

Que textos você considera mais 
significativo para o ensino/aprendizagem 
do aluno do EM em sua disciplina? Por 
quê? 

LUCAS Revistas com temática de interesse de 
adolescentes: música, programas 
televisivos, mas é visível, também, a busca 
por literatura. 

O conteúdo do texto e a disponibilidade de 
acesso. 

O uso de textos atualizados sobre a 
organização política e social global. Para 
abordar conceitos elementares que 
permitam a compreensão destes fenômenos 
espaciais, recorro ao livro didático pela 
facilidade de acesso e Internet. 

PEDRO Mangás2 O Brasil Todos. Variedade de linguagens 
ANA Nenhum, utilizam o computador sempre. A realidade da vida dos alunos. Jornais, revistas, afeta a vida dos alunos, 

despertando o senso crítico e autonomia na 
construção do pensamento. 

                                                 
2 Nome dado à historia em quadrinho de origem japonesa. 



  

 

 
 
PROFESSOR Como você, habitualmente, trabalha 

esses materiais em sala? 
Você acha que o trabalho com textos desenvolvido por você tem contribuído para a 
formação dos alunos? Por quê? 

LUCAS Em geral, a partir de trabalhos em grupos 
para síntese e posterior discussão; os 
mesmos textos serão trabalhados 
individualmente em atividades extra-classe 
para apresentação posterior. 

O significado do texto não chegará a todos da mesma forma, mas reconhecer diferentes 
linguagens e pontos de vista na interpretação de uma determinada situação social os 
ajudará a se reconhecerem como participantes do mundo em que vivem, podendo tornar-se 
sujeitos na sociedade atual, capaz de interferir para a construção de uma outra forma de 
organização social. Assim., acredito que as leituras e as práticas em torno destas 
contribuem para a formação dos alunos. 

PEDRO Leitura. Identificação das idéias centrais, 
esclarecimento de dúvidas; apresentação do 
eixo condutor, ou vice-versa. 

Sim. Saberão que ler é indispensável. Ou, pelo menos, que existem livros, textos, etc. que 
valem a pena. 

ANA Trabalho em grupo. Sim. Pois em grupo eles trocam informações e discutem idéias formando um novo 
pensamento. 



  

 

Anexo 7 

 

MOREIRA, João Carlos & SENE, Eustáquio de. Geografia para o ensino médio: 

geografia geral e do Brasil: volume único. São Paulo: Scipione, 2002. 

Estocolmo-72: A tomada de consciência 

Os impactos ambientais são causados por modelos de desenvolvimento, tanto o 

capitalista como o socialista, que encaram a natureza e seus complexos e frágeis 

ecossistemas* apenas como inesgotáveis fontes de energia e de matérias-primas e como 

receptáculo dos dejetos produzidos por suas cidades, industrias e atividades agrícolas. 

Todos esses impactos foram provocados porque a natureza era vista apenas como fonte 

de matérias-primas e de lucros. 

Ecossistema: conjunto integrado de organismos vivos e do ambiente que os rodeia.” 

 

A humanidade progrediu tanto em termos tecnológicos que passou a ver a 

natureza como algo separado dela mesma. Já nos séculos XVIII e XIX, os impactos 

ambientais provocados pela crescente industrialização eram muito grandes. Entretanto, 

ainda eram localizados e atingiam basicamente os trabalhadores, as camadas mais 

pobres da população. Os proprietários das fábricas poluidoras moravam distante das 

regiões fabris e tinham como se refugiar das mazelas da industrialização. Com o passar 

do tempo, devido à crescente expansão do processo de industrialização, os impactos 

foram aumentando, até que, no pós-Segunda Guerra Mundial (1939-1945), passaram a 

ter conseqüências globais. 

O alerta foi dado no início da década de 1970. Em 1972, foi realizada a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente, em Estocolmo 

(Suécia). Nesse encontro, nasceram as primeiras polêmicas sobre o antagonismo entre 

desenvolvimento e meio ambiente. Nesse mesmo ano, uma entidade formada por 

importantes empresários, chamada Clube de Roma, encomendou ao prestigiado 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Estados Unidos, um estudo que ficou 

conhecido como Desenvolvimento zero. 

Tal estudo alertava para os problemas ambientais globais causados pela 

sociedade urbano-industrial e propunha o congelamento do crescimento econômico 

como única solução para evitar que o aumento dos impactos ambientais levasse a uma 



  

 

tragédia ecológica mundial. Obviamente, essa era uma péssima solução para os países 

subdesenvolvidos, que mais necessitavam de crescimento econômico para promover as 

melhorias da qualidade de vida da população. 

A conferência de Estocolmo-72, como ficou conhecida, foi marcada pela 

polêmica entre os defensores do “desenvolvimento zero”, basicamente representantes 

dos países industrializados, e os defensores do “desenvolvimento a qualquer custo”, 

representantes dos países não-industrializados. A proposta dos países ricos era congelar 

as desigualdades socioeconômicas vigentes no mundo; a dos países pobres, implementar 

uma rápida industrialização de alto impacto ecológico e humano. Nenhuma proposta 

menos maniqueísta surgiu nessa ocasião, afastando todos de uma solução mundialmente 

aceitável. (Releia o capítulo 3 da unidade 4 – Da Guerra Fria à nova ordem mundial, 

para relembrar os conflitos entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos.) 

Na época, a crise econômica mundial dos anos 1970, provocada em parte pelo 

choque do petróleo, colocou questões econômicas mais urgentes para os governantes do 

mundo inteiro se preocuparem. Somente no início dos anos 1980, a polêmica 

desenvolvimento x meio ambiente seria retomada. 

Em 1983, a Assembléia Geral da ONU indicou a então primeira-ministra da 

Noruega, Gro Harlem Brundtland, para presidir um comissão encarregada de estudar o 

tema. Em 1987, foi publicado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CMMAD) da ONU um estudo denominado Nosso futuro comum, 

mais conhecido como Relatório Brundtland. Esse estudo, que defendia o 

desenvolvimento para todos, buscava um equilíbrio entre as posições antagônicas 

surgidas na Estocolmo-72. 

Tentando conciliar desenvolvimento e preservação do meio ambiente, surgiu 

pela primeira vez a concepção de desenvolvimento humano sustentável. Leia, a 

seguir, a definição elaborada pela ONU. 

 

 


