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RESUMO 
 

Leitura em ILE: conceitos em jogo 
 

Luciana Leitão da Silva 
 

Orientadora: Professora Doutora Myriam Brito Correa Nunes 
 
Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa Interdisciplinar de 
Pós-Graduação em Lingüística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
– UFRJ, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre 
em Lingüística Aplicada. 
 
 

O objetivo desta dissertação é o de criar inteligibilidade sobre o processo de 
leitura em sala de aula, centrando a análise em um aluno de inglês em LE com 
vistas a investigar sua prática de leitura, levando em consideração os conceitos 
acerca da visão de linguagem, leitura e ensino-aprendizagem que fazem parte do 
repertório de sentidos do mesmo. Para tanto, utilizo como aparato teórico de análise 
as visões de linguagem como representação, idealização e ação; construção de 
sentido como representação, atribuição e construção social, e construção de 
conhecimento segundo as concepções  ambientalista, inatista e sócio-interacionista 
com o intuito de averigüar quais tipos de conhecimento levam o aluno a respaldar 
determinada concepção. Quando à metodologia de pesquisa, adotei uma visão 
interpretativista de cunho etnográfico-intervencionista na qual a análise do processo 
pela linguagem possui papel central. Como material de análise, construí dois 
corpora: gravações de áudio geradas em sala de aula e uma entrevista com o sujeito 
da pesquisa. Por meio da análise dos dados apresentados, é possível notar que o 
modo como o estudante aborda os textos em inglês como LE, levados para o 
trabalho com a leitura em sala de aula, muda no decorrer da pesquisa de acordo 
com o tipo de conhecimento que o leva a ratificar dado conceito de linguagem, 
leitura e do processo de ensino-aprendizagem. 
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The objective of this dissertation is to produce meaning about the reading 
process centered on a student of English as a FL with the intent of investigating his 
reading practices, taking into consideration the concepts of language, reading and 
the process of teaching-learning that are a part of his repertoire of meanings. To do 
so, I take as a central theoretical apparatus of analysis the views of language as 
representation, idealization and action; construction of meaning as representation, 
attribution and social interaction and construction of knowledge based on the 
conceptions of ambientalistm, inatism and socio-interacionism with the intention of 
noticing which kind of knowledge makes the student corroborate a certain 
conception. As for the research methodology, I have adopted an interpretativist view 
of ethnographic-interventionist nature in which the analysis of the process through 
language has a central role. As for the data analysis, I have constructed two corpora: 
generated audio recordings of in-class activities and an interview with the research 
subject. Through the analysis of the data presented, it is possible to notice that the 
way the student approaches the texts in English as a FL taken to class to work with 
the process of reading changes throughout the research according to which 
knowledge he articulates and that makes him corroborate certain view of language, 
reading and the process of teaching-learning. 
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LISTA DE CONVENÇÕES 

 

 As convenções utilizadas nas transcrições dos dados deste trabalho foram 

adaptadas do modelo proposto por Gumperz (1998), Fabrício (1996), e Schnack, 

Pisoni & Osterman (2005). Os seguintes símbolos foram utilizados: 

 

Colchetes indica falas sobrepostas. Colchete esquerdo indica o início da 

sobreposição de vozes. Colchete direito indica o final 

 

= indica que não há espaço entre a fala de um e outro interlocutor 

<palavra>  pronúncia incorreta 

/?/  palavras inaudíveis 

? indica entoação crescente 

. indica entoação decrescente 

: seguindo vogais indicam alongamento de som 

.. indicam pausa breve, menos de meio segundo 

... indicam pausa de mais de meio segundo; mais pontos indicam pausas 

mais longas 

@ risadas 

LETRA maiúscula indica ênfase  
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INTRODUÇÃO 
 

A leitura em língua estrangeira (doravante LE) tem se tornado cada vez mais 

relevante socialmente, em especial diante do crescimento de novas redes de 

comunicação, como a internet. Um novo espaço de comunicação se instaura, 

possibilitando às pessoas entrar em contato com uma grande diversidade de textos 

e seus respectivos discursos (CORACINI, 2005; LÉVY, 1999). No entanto, o ensino 

de inglês como LE em cursos de idiomas continua a priorizar o desenvolvimento da 

habilidade oral. Esta recebe maior ênfase durante as aulas, mesmo que os alunos a 

utilizem pouco em seu dia a dia. A necessidade de desenvolver a habilidade de 

leitura, conseqüentemente, fica esquecida. 

Além de sua posição secundária no plano de aula do professor, o modo como 

a leitura vem sendo abordada em sala não atende às reais necessidades dos 

estudantes, visto que muitos possuem dificuldades para compreender textos, 

inclusive em língua materna, mesmo depois de anos de estudo. Ou seja, a forma 

como a leitura vem sendo trabalhada não favorece a prática dos alunos (GERVAIS, 

2000, p. 35); muitos não conseguem aplicar o que aprendem na sala de aula em seu 

cotidiano. Isso ocorre porque, na maioria das salas de aula de inglês como LE, 

doravante ILE, o modelo de leitura que ainda norteia o processo de construção de 

conhecimento, isto é, o processo de ensino-aprendizagem, se pauta numa 

perspectiva textual (LEFFA, 1999) que contempla a visão de linguagem 

representacionista e a de construção de sentido e de conhecimento, enfocadas na 

seção 2.1 e subseção 3.1.2, respectivamente devido a prática ainda estar muito 

arraigada à práticas ditas tradicionais. 

Os professores perpetuam a crença de que, para um aluno tornar-se, por 

exemplo, um leitor competente em LE, ele deve se focar no vocabulário presente no 
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texto, a fim de entendê-lo. Como conseqüência, esses professores assumem o 

papel de responsáveis por fornecer aos estudantes os termos desconhecidos para 

que eles os utilizem como único recurso de leitura (cf. seção 2.1). Seguindo essa 

linha de pensamento, é possível perceber que as atividades de leitura em LE estão 

submetidas a um alto controle temático, vocabular, estrutural e interacional pelo 

professor. Como conseqüência, o docente não possibilita aos aprendizes 

desenvolver conhecimentos sobre como se dá o processo de leitura; estes, do 

contrário, já recebem tudo pronto dos professores, e, por isso, quando sozinhos, 

encontram dificuldade para compreender textos que não os da sala de aula. 

Percebo, diante desse quadro, que o processo de leitura não tem sido 

trabalhado para atender às novas demandas cognitivas e ao papel social que a 

leitura ocupa no mundo contemporâneo. A questão da compressão espaço-tempo 

refere-se à velocidade de circulação da informação na atualidade através de 

discursos e imagens disponibilizados quase que instantaneamente favorece a 

produção de uma estimulação cognitiva e visual outra que a de 30 anos atrás. Logo, 

no cenário atual as informações se renovam permanentemente e há a perda de 

referências “explícitas e geradoras de indivíduos [outros]” (FABRÍCIO, 2006, p. 45) 

que influenciam o modo como o processo de construção de sentido se dá na 

contemporaneidade. Desse modo, é possível notar que os alunos não estão sendo 

preparados para nadar, flutuar, talvez navegar (LÉVY, 1999, p. 15) pelos textos 

segundo esse novo contexto de mudanças. 

Tendo em vista tal panorama, procurei atuar, em minha própria sala de aula 

de ILE, segundo certos pressupostos teóricos que visassem possibilitar um maior 

engajamento discursivo dos alunos durante o ato de leitura. Sendo assim, busquei 

co-construir conhecimento acerca de outros tipos de saber que pudessem 
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compensar a falta de conhecimento sistêmico (cf. seção 2.3) por parte dos 

estudantes, visto que estão acostumados a somente depender desse último quando 

se envolvem em atividades de leitura, conforme já mencionado. Respaldo-me em 

visões de linguagem, construção de sentido e de conhecimento que envolvem 

questões de leitura e ensino-aprendizagem, e que serão enfocadas, 

respectivamente, nas seções 2.3 e 3.3. 

Diante deste cenário, decidi pesquisar quais conceitos sobre linguagem, 

construção de sentido e de conhecimento estão sendo ecoados pelos estudantes 

em suas práticas de leitura de textos em inglês como língua estrangeira (ILE). Para 

o desenvolvimento do presente estudo, então, foi necessário que eu ajustasse as 

atividades de leitura segundo os conceitos de linguagem, ensinar-aprender e ler aos 

quais me filio, buscando mediar a leitura dos alunos de forma a torná-los leitores 

mais participativos do processo de construção de sentido. Ao mesmo tempo, eu 

procurava observar quais conceitos os aprendizes respaldavam em seus discursos 

nas interações em sala de aula, tanto com a professora, nesse caso eu, quanto com 

seus colegas de classe.  

Para tanto, elaborei as seguintes perguntas de pesquisa: 

 

(1) Que tipo de conhecimento (sistêmico, de assunto /mundo, e de 

organização textual) os alunos articulam no momento  de 

construção de sentido e de conhecimento ao lerem te xtos em 

ILE? 
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(2) Que conceitos em relação à linguagem, ao proces so de 

construção e de conhecimento são ecoados e construí dos nas 

interações dos leitores diante de textos em ILE? 

 

Para fins de organização e para melhor orientar nossa discussão acerca dos 

questionamentos supracitados, divido esta dissertação do seguinte modo: no 

primeiro capítulo, discorro acerca de distintas visões de linguagem – 

representacionista, idealista e dialógica – e seus respectivos embasamentos 

teóricos, buscando posicionar-me diante daquela que se mostra mais consoante  

com as contribuições dos teóricos que enfocarei nos seguintes capítulos.  

O capítulo II dedica-se ao estudo de certas noções de construção de sentido 

– representacional, ideacional e social –, priorizando a habilidade da leitura e suas 

repercussões educacionais, assim como suas relações com os conceitos de 

linguagem apresentados no capítulo anterior. Da mesma forma, ao longo do 

capítulo, situo-me diante daquela que se encontra em relação coerente com a visão 

de linguagem privilegiada por mim previamente. 

No capítulo III, procuro discutir três concepções relacionadas ao ato de 

ensinar e aprender, ou seja, ao processo de construção de conhecimento, e o modo 

como cada uma considera a forma como esse agir se dá. Ao final do capítulo, 

sinalizo ao leitor aquela que se mostra consoante com a visão de linguagem e 

construção de sentido à qual me filio na presente investigação. 

No capítulo IV, trato da metodologia adotada para esta pesquisa. Inicialmente, 

explicito o paradigma adotado, interpretativista, e o porquê desta escolha. Em 

seguida, caracterizo este trabalho como sendo um estudo de caso. Além disso, 

comento que o mesmo possui caráter etnográfico-intervencionista, pois me localizo 
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como co-participante e intervencionista, procurando enfocar questões relativas não 

só à minha sala de aula, como também aos meus alunos em um sentido micro. Mais 

à frente, listo os instrumentos de pesquisa utilizados e traço o caminho percorrido. 

Destino o capítulo V à descrição do contexto da pesquisa, tratando não só da 

estrutura física do local, mas também do modo como o ensino de língua inglesa foi 

conduzido. E descrevo o sujeito de pesquisa, buscando justificar o motivo de ter sido 

ele o escolhido. 

Trato da análise e discussão dos dados no capítulo VI. Em vista das 

apreciações sobre a linguagem, o processo de construção de sentido e de 

conhecimento, assim como das duas perguntas de pesquisa supracitadas, procuro 

encaminhar a interpretação dos dados, fazendo, primeiro, uma breve introdução. 

Utilizo dois tipos de corpora: os que advêm de gravações em áudio de atividades de 

leitura realizadas em minha sala de aula e de entrevista, buscando em ambos 

interpretar os conceitos corroborados pelo aprendiz em seus discursos orais. 

No capítulo VII, encerro o trabalho apresentando minhas considerações finais 

ao levar em consideração os pressupostos teórico-metodológicos e a análise e 

interpretação dos dados. Procuro, ainda, traçar possíveis desdobramentos e/ou 

encaminhamentos para esta pesquisa. 
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I. LINGUAGEM   

 

Os estudos sobre a linguagem são muito recentes e, durante muito tempo, 

esse assunto não foi a principal ocupação dos filósofos. Na Idade Média, quando o 

latim era a língua da religião, cultura e educação no mundo ocidental, os estudos de 

linguagem limitavam-se ao campo da retórica, e a base do sistema de ensino era a 

gramática de textos escritos (AUROUX, 1998).  

Da Renascença ao fim do século das Luzes, deu-se a gramaticalização dos 

vernáculos europeus e de outras línguas do mundo a partir das técnicas constituídas 

do grego e adaptadas para o latim. Essas técnicas foram propiciadas pelo 

crescimento da imprensa e de um público letrado, bem como pela Reforma 

protestante, já que a leitura da Bíblia, não mais escrita em latim, torna-se central no 

culto e na liturgia (AUROUX, 1998). O aparecimento desse público leitor favoreceu o 

nascimento de uma nova perspectiva, na qual se encarava a multiplicidade e a 

origem das línguas. Segundo Auroux (1998, p. 417), a abordagem da multiplicidade 

das línguas, enfim, faz nascer uma reflexão semântica absolutamente nova, porque 

ela deve abordar pela primeira vez a questão da relatividade lingüística. Portanto, 

até o século XIX, o estudo e a complexidade da linguagem foram praticamente 

ignorados.   

Reconheceu-se, então, a necessidade de abordar a língua cientificamente, 

acarretando, assim, que a filosofia deixasse os estudos lingüísticos para uma classe 

de estudiosos, os lingüistas, que buscavam dar a suas pesquisas o status de 

ciência: Em seguida, com o desenvolvimento universitário, assistimos a uma 

especialização disciplinar: a filosofia também se especializou. A filosofia abandona a 

lingüística aos lingüistas (AUROUX, 1998, p. 424). O século XIX, então, 
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caracterizou-se pelo desenvolvimento de uma hegemonia científica, favorecendo o 

surgimento de um positivismo lingüístico1.  

Já no século XX, ocorreu uma reorientação lingüística voltada para os 

estudos sincrônicos da linguagem, descrevendo a língua tal como o fez Saussure e 

seu sistema lingüístico, o qual abordo ainda neste capítulo. A respeito dessa nova 

forma de ver a linguagem, Auroux (1998, p. 431) diz que  

 

Os filósofos anglo-saxões e os positivistas austro-alemães (Círculo de 
Viena), herdeiros da reação neokantiana ao idealismo, desempenharam 
freqüentemente um papel pioneiro nesse domínio, fazendo da linguagem 
um dos objetos essenciais de sua reflexão. A lingüística, reorientada em 
direção a uma abordagem sincrônica da linguagem, permanece 
relativamente distante desse movimento até o final dos anos 50.  

 

Após os anos 50, uma visão tecnicista e matemática da língua prolifera, favorecendo 

o surgimento de dicionários eletrônicos. A nova fronteira técnica da automatização 

da comunicação humana dá lugar a uma série de atividades no domínio que se 

qualificou de indústrias da língua (por exemplo, dicionários eletrônicos)2 (AUROUX, 

1998, p. 431). Os níveis da língua estudados eram, e continuam sendo, dentro 

dessa área, principalmente, a fonologia, morfologia e sintaxe.  

Ainda no século XX, porém, a filosofia da linguagem surge como uma 

subdisciplina cuja especialização universitária que passa a enfocar os usos e efeitos 

da linguagem na vida social (pragmática) (AUROUX, 1998). Todavia, os filósofos da 

linguagem não deram conta de que o estudo da língua, nos moldes de uma ciência 

positiva e suas ferramentas, pudesse apreender a verdadeira natureza da 

linguagem, levando em consideração fatores como: o quê/quem/para quem/para que 

e onde ela é usada. A partir dos anos 70, interpretar a língua passou a se tornar o 

                                                 
1 Positivismo lingüístico trata-se de um enfoque totalmente sistemático dado à linguagem, no qual a mesma é 
vista como um objeto neutro a ser estudado. 
2 Itálico no original.  
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principal objetivo dos filósofos da linguagem, que ampliaram cada vez mais seus 

conhecimentos, graças aos questionamentos e contribuições trazidos por 

pensadores como Bakhtin, Wittgenstein, entre outros. 

Com base no breve histórico apresentado, pode-se perceber que diferentes 

visões acerca do conceito de linguagem coexistem no mundo atual em decorrência 

da perda de referências explícitas ocasionadas pela mudança geral de perspectivas 

e inovações sociais que afloram na contemporaneidade. Com a virada lingüística no 

século XX, a linguagem ganha papel de destaque e se torna um dos assuntos 

centrais nos estudos relacionados à própria vida social (ARAÚJO, 2004; FABRÍCIO, 

2006; MOITA LOPES, 2006).  

A partir do que foi esboçado sobre as diferentes visões de linguagem no 

decorrer dos séculos, é possível perceber que houve mudanças nas concepções da 

mesma em decorrência de como, em cada época específica, a mesma era 

considerada ou não pelos que a estudavam.  

Procuro, a seguir, discutir três diferentes visões de linguagem e seus 

pressupostos teóricos, a fim de historicizar três momentos nos quais suas 

respectivas asserções, significados, papéis dos sujeitos e relações com a realidade 

são levadas em consideração. Em seguida, posiciono-me diante daquela que 

norteou essa pesquisa, procurando justificar a escolha.  

Para melhor orientar a discussão, divido o presente capítulo da seguinte 

forma: em 1.1, trato da visão representacionista; em 1.2, da concepção de 

linguagem como idealização; e em 1.3, discuto sobre a linguagem tida como ação.  
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 1.1 Visão representacionista da linguagem  

  

[...] a estabilidade semântica das palavras decorre de elas 
representarem regularmente algo que lhes é exterior 
(MARTINS, 2000, p. 26).  

 

A concepção representacionista concebe a linguagem como instrumento de 

representação, visto que funciona como mediadora entre o mundo das idéias e o 

mundo das coisas (MARTINS, 2000). Assim, sua função primordial é expressar 

pensamentos e estados interiores – isto é, representar pensamentos aferidos do 

plano das idéias para o plano das coisas, como afirma Fabrício (2002) ao discutir a 

visão representacionista da linguagem. 

O filósofo Agostinho (354-430), pertencente aos estóicos (século I a.C.), 

antecipa a instauração dessa noção de linguagem, afirmando que a razão recebe as 

idéias mediante as sensações e a memória, reconhecendo, via linguagem, o 

significado das coisas. Ou seja, o pensamento é expresso por palavras que 

representam o mundo, caracterizando a linguagem como apenas representacional. 

Acredita-se, então, que o pensamento expresso por palavras representa a realidade: 

O significado só é aprendido ao remeter a algo. Dessa maneira, o valor da palavra, 

seu significado, advém do conhecimento da coisa significada (ARAÚJO, 2004, p. 

22). Portanto, Agostinho, assim como o fará mais tarde Wittgenstein I3, prioriza a 

função representacional da linguagem, atribuindo-lhe apenas a função de transmitir 

significados.  

                                                 
3 Utilizo o número “I” ao lado do nome de Wittgenstein para me referir ao momento intelectual de sua vida em 
que formulou a teoria de que a proposição era o elo entre o significado e a realidade e de que o grau de 
adequação depende da estrutura formal da proposição: Era a forma lógica que, no Tractatus, garantia a perfeita 
superposição do mundo, da linguagem e do pensamento; era a forma lógica que tornava possível pensarmos o 
mundo real e falarmos sobre ele (MORENO, 2000, p. 55).  
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Essa representação se dá por intermédio de palavras, como já mencionado, e 

tem por objetivo estabelecer a conexão entre idéias e coisas, procurando traduzir o 

verdadeiro significado das mesmas, advindo do mundo das idéias. Sendo assim, as 

palavras servem para representar o significado: a existência das idéias e das coisas 

independeria das palavras, pois cada palavra tem o sentido dado pelo referente – 

aquilo que nomeia, que ‘representa’ (FABRÍCIO, 2002, p. 67). Em outras palavras, a 

linguagem tem como papel principal mediar a conexão entre o mundo das idéias e 

das coisas, representando entidades extralingüísticas: a linguagem é basicamente 

um instrumento de representação, - de que as palavras funcionam, antes de mais 

nada, como sucedâneos de entidades extralingüística (MARTINS, 2000, p. 23).  

Essa relação entre o mundo das idéias e o mundo das coisas já havia sido aventada 

por Platão. De tal forma que a linguagem, então, tem como função descrever os 

objetos do mundo e o mundo em si, utilizando as palavras de acordo com os 

significados existentes no mundo das idéias. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, Descartes4 atribui à linguagem um 

papel acessório, assim como o fizeram Platão e Agostinho, já que considera-a um 

instrumento para expressar as idéias advindas de um plano ideal: Têm-se, de um 

lado, as idéias, e de outro lado o mundo, a realidade a ser captada pelas idéias 

(ARAÚJO, 2004, p. 23). Assim, à linguagem, é relegado um plano secundário de 

atuação.  

Ao discutir a tese representacional da linguagem, Araújo (2004) assevera que 

As palavras ou expressões são invólucro das idéias. Apenas as idéias ligam-se aos 

objetos [...]. A linguagem transmite pensamentos através desses sinais [palavras], 

marcas exteriores das idéias internas (p. 24-25). Araújo, então, procura reforçar a 
                                                 
4 Precursor do cartesianismo, i.e., dualismo entre mente e corpo, no qual a primeira parte do mundo das idéias e 
o segundo do mundo material. Logo, o corpo não rege os pensamentos do ser humano, visto que o mesmo 
funciona segundo as idéias advindas do plano metafísico (BAKHTIN, 2006). 
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concepção de que a linguagem é uma ferramenta que serve à representação do 

mundo, por intermédio de palavras que denotam os significados das coisas: a 

linguagem só é inteligível, a comunicação só é possível pela virtude que têm as 

palavras de representar tais entidades extralingüísticas, de simbolizar algum tipo de 

essência (BARBOSA FILHO, 1973, p. 80-81 apud MARTINS, 2000, p. 24).  

Ainda de acordo com a noção de linguagem como representação, advoga-se 

a existência de significados fixos, imutáveis e estáveis arraigados às palavras, visto 

que denotam sentidos estáticos: palavras [...] associadas aos significados que 

representam (MARTINS, 2000, p. 25). A visão representacionista caracteriza-se, 

então, por uma concepção entitativa do significado, vislumbrando a imutabilidade 

dos sentidos independentemente da situação, visto que derivam da mesma 

essência. Dessa forma, a comunicação é uma questão de transmissão de 

mensagens de um emissor para um receptor. O emissor/falante codifica as idéias 

através de palavras a serem decodificadas pelo receptor, i.e., decifradas pelo 

receptor/ouvinte, procurando associar os significados às palavras que elas 

representam. Segundo Fabrício,  

 

para que o sucesso da interação verbal ocorresse, bastaria aos falantes 
lançarem mão de um processo de codificação (tradução dos significados 
presentes na mente em palavras) e aos ouvintes a capacidade de proceder 
a decodificação (decifração, ou seja, associação desses significados às 
palavras/idéias que elas representem  (FABRÍCIO, 2002, p. 68). 

 

Isso se deve à crença de que as palavras corresponderiam a entidades ditas 

estáveis, conforme assevera Martins (2000). 

 A tese representacionista da linguagem encaixa-se dentro do pensamento 

filosófico-lingüístico intitulado “objetivismo abstrato”, cujo principal objetivo é isolar e 

delimitar a linguagem como objeto de estudo científico, como aponta Bakhtin (2006). 
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As raízes dessa orientação estão no solo fértil do racionalismo de Descartes (cf. 

nota 3) por volta dos séculos XVII e XVIII. Criticando essa tendência, Bakhtin 

sinaliza que ela trata de um sistema de formas monológicas e normativas que se 

caracterizam na substância da língua.  

 Um grande propagador da noção representacional da linguagem e brilhante 

expressão das idéias do objetivismo abstrato é Saussure5, que desconsidera o papel 

de fatores extralingüísticos na composição de uma dada língua: Saussure deu a 

todas as idéias da segunda orientação [objetivismo abstrato] uma clareza e uma 

precisão admiráveis (BAKHTIN, 2006, p. 87). Todavia, dedicou-se ao estudo da 

langue, considerada o objeto ideal devido a sua regularidade; mas dá um passo 

adiante ao considerar, no estudo da linguagem, a distinção entre langue e parole. 

Para ele, a langue, doravante língua, é um sistema de regras fixas, em que 

elementos lingüísticos se servem para a representação do mundo:  

 

a visão saussuriana, a-social e abstrata, postula a linguagem como se fosse 
um sistema estável e imutável de elementos lingüísticos idênticos a eles 
mesmos que pré-existem ao indivíduo falante, a quem não resta outra 
alternativa a não ser a de reproduzi-los (SOUZA, 1995, p. 21).  
 

Relaciono, então, a visão saussuriana da linguagem, pautada no objetivismo 

abstrato, à representacional, visto que ambas concebem a linguagem como pronta a 

priori, representando a realidade; os significados existem anteriormente ao uso que 

se faz deles, cabendo ao falante usar certo termo da própria langue, ou seja, do 

próprio sistema anterior ao uso, para denotar determinada coisa concernente à vida 

social.  

                                                 
5 Esse intitulou a necessidade de que a lingüística se ocupasse da langue (língua) e não da parole (fala) devido ao 
fato desta ser um obstáculo à instauração da lingüística como ciência, visto sua grande irregularidade. 
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Com respeito à relação entre palavras e significados, Saussure postula que o 

processo de significação se dá de forma arbitrária na relação significante-significado, 

desconsiderando o caráter agencial das palavras. O valor de um signo6 é delimitado 

e determinado em uma relação intra-sígnica, i.e., com outros signos, e não pelo seu 

uso na vida social, denotando, assim, um caráter apenas opositivo, que tem como 

intuito representar as coisas.  

Ao problematizar essa visão de Saussure, Bakhtin diz que Entre a palavra e 

seu sentido não existe vínculo natural e compreensível (BAKHTIN, 2006, p. 85). Do 

contrário, para Saussure, pensamento e som, significado e significante semelham-se 

ao verso e reverso da mesma folha de papel: ao cortar-se um, corta-se também o 

outro conforme diz Araújo ao discutir suas idéias (2004, p. 31).  

Considero relevante apontar que, de acordo com o objetivismo abstrato e 

seus representantes, a língua é um arco-íris imóvel que domina o fluxo da fala; 

sendo assim, a resposta para a evolução das línguas decorre da crença de que os 

erros individuais e os desvios no uso da língua podem vir a constituir a nova norma 

lingüística, caso não sejam corrigidos a tempo:  

 

As relações sistemáticas que existem entre duas formas lingüísticas no 
sistema (em sincronia), nada têm de comum com as relações que unem 
qualquer destas formas à sua imagem transformada no estágio posterior da 
evolução histórica da língua. (BAKHTIN, 2006, p. 82-83). 

 

Partindo agora para Wittgenstein, em seu trabalho “Tractatus Logico-

Philosophicus”, doravante Wittgenstein I, também acredita que a linguagem e o 

mundo encontram-se em relação paralela, e afirma que as proposições ou 

sentenças combinam-se por intermédio de conectivos, possibilitando calcular seu 

                                                 
6 Saussure concebe o signo lingüístico como sendo a união de um conceito (significado) e uma imagem acústica 
(impressão de som) (ARAÚJO, 2004). 
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valor de verdade (ARAÚJO, 2004). Ou seja, pela constituição lógica das 

proposições, torna-se possível falar sobre o mundo por intermédio da linguagem e 

seus significados. Para ele, o mundo compõe-se destes objetos, que, sendo os 

constituintes simples do mundo, podem ser nomeados (ARAÚJO, 2004, p. 74), e A 

linguagem que diz os fatos do mundo precisa funcionar como um cálculo formal da 

essência do real (ARAÚJO, 2004, p. 76).  

A noção da logicidade dos constituintes da sentença também serve à 

representação do mundo, porém calcada em uma regularidade matemática. 

Também Wittgenstein afirmara que a significação das palavras é independente da 

existência da coisa que ela designa. [...]. O significado vem de sua combinação com 

outros signos na proposição (ARAÚJO, 2004, p. 114-115).  

Portanto, Wittgenstein I afirma que a linguagem limita-se a estudar 

proposições, visto acreditar que as mesmas denotam fatos concretos do mundo. 

Com isso, defende a idéia de que uma dada sentença será verdadeira se possuir 

relação com a realidade: Esse é o sentido da proposição, que será verdadeira ou 

falsa conforme concorde ou não com a realidade (ARAÚJO, 2004, p. 76). Portanto, o 

centro organizador da linguagem, segundo a visão representacional, situa-se no 

sistema lingüístico e sua regularidade .  

Em seguida, discorro acerca de outra visão de linguagem e suas premissas 

básicas, buscando destacar as diferenças em relação aos pressupostos em que se 

fundamenta a visão enfocada nesta subseção. 
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 1.2 Linguagem como idealização 

 

Tudo aquilo que, tendo se formado e determinado de alguma 
maneira no psiquismo do indivíduo, exterioriza-se 
objetivamente para outrem (BAKHTIN, 2006, p. 111). 

 

Diferentemente da visão explicitada anteriormente, a qual se relaciona com o 

Racionalismo e o Cartesianismo, a concepção de linguagem como idealização se 

liga ao Romantismo, e tem como grande representante e defensor William 

Humboldt, que estabeleceu os fundamentos dessa escola de pensamento.  

As bases dessa linha de pensamento filosófico-lingüístico assentam-se na 

Psicologia e em estudos que afirmam que um mesmo objeto pode ser visto sob 

diferentes perspectivas, dependendo de nossa subjetividade. Nesse sentido, a 

língua seria uma criação derivada do psiquismo individual. Os estudos lingüísticos 

interessam-se pelo ato de fala visto como criação individual e como fundamento da 

língua (BAKHTIN, 2006). As leis da criação lingüística, i.e., que regem a fala, então, 

são as leis da psicologia de cada indivíduo, ocasionando uma atividade criativa 

ininterrupta de invenção e reinvenção, que se materializa nos atos individuais de fala 

(BAKHTIN, 2006).  

Desse modo, enfatiza-se o caráter inventor e reinventor da linguagem, o ato 

de falar, a outras manifestações artísticas, tal como o uso da linguagem como arte, 

visto que ambos são criados abstratamente por indivíduos a partir de suas 

subjetividades: o psiquismo individual constitui a fonte da língua, enquanto que as 

leis do desenvolvimento lingüístico são leis psicológicas (BAKHTIN, 2006, p. 76). 

Assim, essa corrente teórica, intitulada “subjetivismo idealista”, afirma que as 

pessoas idealizam o mundo através da linguagem via seus psiquismos individuais.  
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De acordo com o subjetivismo idealista, os significados não são fixos, mas 

atribuídos com base no psiquismo dos sujeitos. Estes atribuem sentidos às coisas e 

à realidade a partir de seus respectivos mundos interiores.  

A escola de Vossler também priorizou os estudos lingüísticos baseados na 

visão de linguagem idealista. Além de considerar a linguagem como uma criação 

psicológica individual, segundo a qual os sentidos são atribuídos ao mundo, Vossler 

afirma que o motor pelo qual os indivíduos inventam e reinventam as formas 

abstratas da língua é o “gosto lingüístico”. O motor principal da criação é o gosto 

lingüístico, variedade particular do gosto artístico7 (BAKHTIN, 2006, p. 77). Vossler, 

então, reforça a necessidade de se descobrir uma ordem estética, a fim de que o 

pensamento lingüístico, a verdade lingüística, o gosto lingüístico ou, como diz 

Humboldt, a forma interior da língua seja alcançada (VOSSLER, 1910, p. 170 apud 

BAKHTIN, 2006, p. 77). Sendo assim, para Vossler, o fenômeno essencial da 

linguagem é o ato individual de criação da fala, visto que as formas abstratas da 

língua vão mudando e constituindo a linguagem e seus significados através da 

ininterrupta invenção via atribuição individual: natureza artística, é o Belo dotado de 

Sentido (VOSSLER, 1910, p. 170 apud BAKHTIN, 2006, p. 78). 

Por essa concepção de linguagem priorizar o caráter subjetivo dos indivíduos 

e sua capacidade artisticamente criadora, enfocando o lado psicológico dos 

envolvidos, a evolução da língua é considerada decorrente de várias realizações 

estilísticas individuais que modificaram as formas abstratas da língua, com base nas 

leis psicológicas dos indivíduos em vez de desvios da norma, como discutido em 

1.1. Pelo contrário, as mudanças são bem vistas e apreciadas como um processo 

artístico em que as formas gramaticais, endeusadas pela noção representacionista, 

                                                 
7 Itálico no original. 
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não passam de formas estilísticas que, a princípio, não passavam de meras 

realizações individuais: A passagem de uma forma histórica a outra se efetua, 

essencialmente, nos limites da consciência individual, posto que também, como 

sabemos, toda forma gramatical foi na origem, para Vossler, uma forma estilística 

livre (BAKHTIN, 2006, p. 84). Como decorrência, os estudos se voltam para as 

mudanças diacrônicas e a evolução lingüística do indo-europeu ao vernáculo, em 

vez de focar em um momento sincrônico da língua, como o faz o objetivismo 

abstrato.  

Nesse sentido, a língua evolui como decorrente da criatividade dos indivíduos 

que a usam, favorecendo, assim, sua constante renovação – não só gramatical, mas 

também significacional.  

Na próxima subseção, discuto a visão de linguagem como forma de ação e 

apresento suas premissas básicas, buscando estabelecer suas diferenças em 

relação às duas vertentes anteriormente abordadas. 
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 1.3 Noção de linguagem como ação  

 

O significado de uma proposição é percebido, portanto, não 
mais tendo como garantia o referente ou mesmo a coerência 
entre as idéias, mas sim como necessariamente dependente 
das circunstâncias em que a proposição é utilizada 
(FABRÍCIO, 2002, p. 72). 

 

Para tratar desta terceira visão de linguagem, utilizo como referenciais 

teóricos Wittgenstein II e Bakhtin, como veremos adiante. 

Inicio a apresentação a partir de Wittgenstein II8, chamando atenção para a 

dificuldade em determinar o significado das palavras em diferentes contextos de uso, 

caso se busque problematizá-las segundo as duas vertentes discutidas 

primeiramente. Com base na visão representacionista da linguagem, a função da 

mesma é representar idéias e pensamentos, e as palavras têm como função 

transmitir significados fixos e únicos, já que são originários do mundo das idéias. Por 

que, então, haveríamos de ter dificuldade em delimitar o significado de uma palavra? 

(FABRÍCIO, 2002; MARTINS, 2000) Pelo contrário, não haveria tal dificuldade, visto 

que este significado estaria arraigado à mesma. Já a visão de linguagem como 

idealização considera que a solução está na lei psicológica específica do falante de 

uma dada enunciação, a fim de que o significado intencionado por ele possa ser 

alcançado/descoberto.  

Wittgenstein II aponta a dificuldade em delimitarmos o significado das 

palavras em diferentes situações, questionando as duas premissas anteriores; e 

afirma que isso ocorre porque os vários usos de uma palavra não se organizam de 

forma estável em torno de um núcleo comum de significado (MARTINS, 2000, p. 27). 

                                                 
8 Neste momento, utilizo o número “II” ao lado do nome de Wittgenstein para me referir ao outro momento de 
sua produção intelectual, no qual o mesmo revisita e reconstrói seus próprios pensamentos acerca da linguagem: 
Agora, nada mais constitui uma garantia fixa e translúcida da significação; pelo contrário, essa garantia se 
perde no turbilhão imprevisível das diferentes “formas de vida” em que o homem se empenha (MORENO, 
2000, p. 55). 



 33

Desse modo, a função primordial da linguagem deixa de ser a representação e a 

atribuição. Wittgenstein II nos convida a constatar as inúmeras outras funções que 

motivam o uso da linguagem, salientando que falar das coisas é apenas uma dessas 

funções (MARTINS, 2000). Desse modo, Wittgenstein II problematiza a visão 

representacionista, anteriormente defendida por ele, e possibilita a construção de 

outra perspectiva.  

Essa outra concepção da linguagem a concebe como uma forma de ação, ou 

seja, uma forma de as pessoas agirem no mundo social, em vez de unicamente 

representar coisas ou fatos (FABRÍCIO, 2002, p. 69) e expressar seus sentimentos e 

visões, como prescreve a tese representacional: reagimos linguisticamente e agimos 

no mundo de acordo com os usos e regras vigentes num determinado contexto, ou 

seja, num determinado jogo (FABRÍCIO, 2002, p. 71).  

Wittgenstein II nos remete à noção de que o processo de atribuição de 

sentido e construção de significados da e na vida social é constituído por jogos, visto 

que utilizamos a linguagem para e ao nos engajarmos em diferentes situações 

sociais, e segundo convenções estabelecidas pelos participantes em possíveis 

negociações, lances ou jogadas diferenciadas. A linguagem, então, passa a ser 

entendida como prática social e ao ser utilizada com objetivos definidos pode 

produzir ruídos que possuem efeitos no mundo social, levando-nos, então, a 

constatação de que os significados são públicos (FABRÍCIO, 2002).  

Além disso, a visão de linguagem como prática social não só não respalda a 

concepção entitativa do significado, como também recusa a noção de linguagem 

como atribuição de sentidos regidos por leis psicológicas. Em outras palavras, essa 

concepção ratifica a asserção de que o significado das palavras se dá no uso, e não 

no plano das idéias ou da consciência individual. Ao participarem de eventos sociais 
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(jogos) utilizando a linguagem, os sujeitos constituem as palavras e seus 

significados segundo o contexto sócio-histórico no qual estão situados. Desse modo, 

as palavras não possuem significados intrínsecos nem se subordinam à consciência 

de quem fala, mas sentidos são co-construídos pelos atores sociais em 

determinadas interações sociais, e atuam como elos de comunicação em certos 

contextos: O significado, assim, não é algo que acompanha a palavra, pois uma 

palavra só se torna significativa no seu uso – processo social que não tem nada de 

misterioso ou oculto (FABRÍCIO, 2002, p. 71). Um aspecto central do funcionamento 

da linguagem é não podermos entender o significado de uma palavra fora de seu 

contexto de uso (FABRÍCIO, 2002).  

Além de Fabrício (2002), Martins (2000) também problematiza a visão 

wittgensteiniana de linguagem. Segundo esta autora, se tirarmos uma palavra de 

seu contexto de uso e tentarmos delimitar seu significado, seremos confrontados 

com uma situação de resistência (p. 27), visto que uma única palavra pode abarcar 

mais de um significado, dependendo de como, quando e por quem é empregada e a 

quem é dirigida. Afirma que a dificuldade de circunscrever os limites do significado 

de um nome [...]; faz-se sentir de forma geral, ao contrário, em tentativas de 

determinar o significado de quase qualquer palavra (MARTINS, 2000, p. 27). 

Levando em consideração a assertiva de que o significado está no uso, o 

processo comunicativo não pode mais ser concebido como sendo um mero 

processo de codificação e decodificação, ou um processo de atribuição de sentidos. 

Por outro lado, a comunicação se dá via um processo de negociação, no qual os 

sujeitos estabelecem significados ao interagirem em uma dada situação social: o 

essencial na tarefa de descodificação não consiste em reconhecer a forma utilizada, 
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mas compreendê-la num contexto concreto preciso, compreender sua significação 

numa enunciação particular (BAKHTIN, 2006, p. 96).  

A partir da discussão acerca da concepção de linguagem como ação, 

considero relevante relacioná-la à visão dialógica da linguagem de Bakhtin: é 

precisamente a concepção de linguagem de Saussure que Bakhtin contesta (STAM, 

2000, p. 30). Segundo Bakhtin (2003), a linguagem é tida como um diálogo entre 

interlocutores localizados sócio-historicamente e que a utilizam como meio de 

comunicação, e não como um sistema de normas a ser dominado (BARROS, 1996). 

Com base na visão dialógica da linguagem, que se encontra em consonância 

com a concepção discutida nesta seção, Bakhtin postula que a interação entre os 

sujeitos, não mais considerados meros emissores e receptores, mas interlocutores, 

possibilita a formação da linguagem e seus significados, pois é dessa interação 

interpessoal, i.e., entre pessoas, que o sentido é co-construído. Em outras palavras, 

é na dinâmica do dia a dia que os interlocutores co-constroem não só os sentidos de 

uma dada situação através do discurso, co-construído por eles, como também a 

própria situação: 

 

A linguagem, para Bakhtin, não é um sistema acabado, mas um contínuo 
processo de vir a ser. Os indivíduos não recebem uma língua pronta; em 
vez disso, ingressam numa corrente móvel de comunicação verbal. [...] é 
através da linguagem que elas se tornam conscientes e começam a agir 
sobre o mundo, com e contra os outros (STAM, 2000, p. 32). 

 

Portanto, acredita-se que o significado é fixado discursivamente na interação, em 

vez de estar intrínseco e existente a priori: a linguagem não é falada no vazio, mas 

numa situação histórica e social concreta (BRAIT, 1996, p. 97). Como diz o próprio 

Bakhtin (2006), a enunciação é de natureza social.  
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A enunciação é um produto da interação social, determinado por relações 

sociais específicas. Seguindo este conceito, Bakhtin descarta tanto a concepção de 

um sistema pré-existente de estruturas lingüísticas a serem usadas, quanto a noção 

de formas estilísticas criadas individualmente:  

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas lingüísticas nem pela enunciação monológica isolada, 
nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social 
da interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações 
(BAKHTIN, 2006, p. 127).  

Do contrário, considera que uma dada enunciação é reflexo de interações sócio-

históricas, nas quais os sujeitos se engajam e em cujos contextos o discurso é 

determinado: A situação e os participantes mais imediatos determinam a forma e o 

estilo ocasionais da enunciação (BAKHTIN, 2006, p. 118). Desse modo, os sujeitos 

e a situação participam da co-construção de certa enunciação. 

Seguindo o raciocínio anterior, o enunciado é a unidade da comunicação 

discursiva (BAKHTIN, 2003), e não a frase, sentença ou proposição, como nas 

outras abordagens à linguagem:  

 

Enquanto um todo, a enunciação só se realiza no curso da comunicação 
verbal, pois o todo é determinado pelos seus limites, que se configuram 
pelos pontos de contato de uma determinada enunciação com o meio 
extraverbal e verbal (isto é, as outras enunciações) (BAKHTIN, 2006, p. 
129).  
 

O enunciado é o elemento mínimo de comunicação, i.e., grupo mínimo significativo 

delimitado pela atitude responsiva de um dado interlocutor através de elementos 

verbais e não-verbais. Assim sendo, o enunciado comporta três aspectos: conteúdo 

temático, estilo da linguagem e construção composicional:  

 

Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção 
composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e 
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são igualmente determinados pela especificidade de um determinado 
campo da comunicação. (BAKHTIN, 2003, p. 261-2). 

 

O conteúdo temático refere-se ao assunto abordado em um dado momento 

comunicativo pelos falantes, enquanto o estilo da linguagem diz respeito às formas 

gramaticais e lexicais utilizadas, condizentes com o tema em questão. Ao mesmo 

tempo, dependendo do tema e da linguagem empregada, uma dada forma 

composicional, isto é, um dado gênero discursivo será necessário para dar forma ao 

discurso. Sobre isso, retornarei mais a frente.  

 Considero importante apontar que o interlocutor possui um propósito ao 

produzir um enunciado, como já dito, ou seja, ele o constrói para alguém. A relação 

estabelecida entre dois interlocutores é dialógica, pois ambos usam a linguagem 

para se comunicar: Ela [linguagem] é determinada tanto pelo fato de que procede de 

alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui justamente o 

produto da interação do locutor e do ouvinte (BAKHTIN, 2006, p. 117).  

Diferentemente do que diz o senso comum sobre uma situação comunicativa, 

não há apenas uma relação entre falante e ouvinte, no sentido de que um é ativo e o 

outro passivo. Pelo contrário, recuso essa dicotomia, pois, mesmo ao ouvir o falante, 

acredito que o ouvinte ocupa uma posição responsiva em relação àquele. Essa 

posição pode, posteriormente, ser verbalizada ou não. Mesmo que essa não seja 

verbalizada, ao escutá-lo, o ouvinte está construindo o significado do que está sendo 

dito; portanto, não está passivo: 

 

Neste caso, o ouvinte, ao perceber e compreender o significado 
(lingüístico) do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma 
ativa posição responsiva: concorda ou discorda dele (total ou 
parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc; [...] A 
compreensão passiva do significado do discurso ouvido é apenas um 
momento abstrato da compreensão ativamente responsiva real e plena, 
que se atualiza na subseqüente resposta em voz real alta. É claro que nem 
sempre ocorre imediatamente a seguinte resposta em voz alta ao 



 38

enunciado logo depois de pronunciado [...] o que foi ouvido e ativamente 
entendido responde nos discursos subseqüentes ou no comportamento do 
ouvinte (BAKHTIN, 2003, p. 271-272). 
 

Segundo a citação acima, considero que a dicotomia falante/ouvinte não condiz com 

a real situação de comunicação, pois o falante, ao se comunicar, espera uma dada 

posição ativa do ouvinte em relação ao que foi pronunciado por ele anteriormente. 

Acreditar que, em um diálogo, há somente um que fala e outro que escuta, 

decodificando a mensagem passivamente, é incompreensível de acordo com a visão 

de linguagem como ação: mesmo um simples movimento de cabeça pode 

demonstrar um sinal de concordância com o que já foi dito, denotando, assim, uma 

ativa posição responsiva do ouvinte:  

 

O próprio falante está determinado precisamente a essa compreensão 
ativamente responsiva: ele não espera uma compreensão passiva, por 
assim dizer, que apenas duble seu pensamento em voz alheia, mas uma 
resposta, uma concordância, uma participação, uma objeção, uma 
execução, etc. (BAKHTIN, 2003, p. 272). 
 

 Ainda sobre o enunciado, é importante discutir sua relação dialógica com os 

ditos de outros interlocutores: Cada enunciado é um elo na corrente complexamente 

organizada de outros enunciados (BAKHTIN, 2003, p. 272). Em outras palavras, um 

dado enunciado relaciona-se a enunciados que o precedem e a outros que o 

seguem. Nesse sentido, ao falarmos, procuramos fazer nosso discurso 

compreensível para nosso interlocutor, tendo em vista o que foi dito antes não só 

pelo mesmo, mas também por outros a respeito do mesmo assunto, levando em 

consideração o que pode vir a ser dito em decorrência de nossa contribuição: 

 

Ademais, todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor 
grau: porque ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno 
silêncio do universo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua 
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que usa, mas também de alguns enunciados antecedentes – dos seus e 
alheios (BAKHTIN, 2003, p. 272). 

 

Além disso, com base em Bakhtin, ressalto que a linguagem adquire uma 

natureza constitutivamente dialógica, ou seja, ela e seus significados são produzidos 

em contextos sociais reais e concretos entre os participantes em um dado momento 

sócio-histórico:  

 

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma 
das formas, é verdade que das mais importantes, da interação verbal. Mas 
pode-se compreender a palavra “diálogo” num sentido amplo, isto é, não 
apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a 
face, mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja. (BAKHTIN, 
2006, p. 127-128). 

  

Sobre a questão do diálogo em um sentido mais amplo, destaco a noção de 

gêneros discursivos, tão cara à Bakhtin, como um modo de relacionar cada gênero 

com um dado uso da linguagem. Há diferentes tipos de textos os quais possuem 

propósitos comunicativos específicos segundo o gênero discursivo no qual foram 

elaborados, como, por exemplo, o livro que constitui igualmente um elemento da 

comunicação verbal [...] e, além disso, é feito para ser apreendido de maneira ativa 

[...]: ele responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções 

potenciais, procura apoio, etc. (BAKHTIN, 2006, p. 128). Além do mais, Bakhtin diz 

que 

 

Em cada campo existem e são empregados gêneros que correspondem às 
condições específicas de dado campo; é a esses gêneros que 
correspondem determinados estilos [...]. O estilo é indissociável de 
determinadas unidades temáticas e – o que é de especial importância – de 
determinadas unidades composicionais: de determinados tipos de 
construção do conjunto, de tipos do seu acabamento, de tipos da relação 
do falante com outros participantes da comunicação discursiva – com os 
ouvintes, os leitores, os parceiros, o discurso do outro, etc. (BAKHTIN, 
2003, p. 266). 
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Ou seja, cada campo temático requer a utilização de um dado gênero discursivo, 

procurando melhor estruturá-lo segundo a função comunicativa intencionada por um 

dado interlocutor. Um gênero discursivo corresponde a um estilo de linguagem, que 

é aprendido no uso pelos falantes/usuários da língua em questão, conforme afirma 

Machado (2005) ao discutir gêneros discursivos: Conseqüentemente, gêneros e 

discursos passam a ser focalizados como esferas de uso da linguagem verbal ou da 

comunicação fundada na palavra (p. 152). Portanto, um determinado campo 

semântico implica um específico uso da linguagem junto a uma adequada 

construção composicional, buscando melhor atender à intenção discursiva da 

pessoa em um momento sócio-histórico: considerar as formações discursivas do 

amplo da comunicação (MACHADO, 2005, p. 152). 

 Os gêneros discursivos não se constituem a partir de uma estrutura prévia em 

sua essência, mas de discursos. Trata-se de um processo, e não de uma 

substituição de um tipo por outro:  

 

 

A vontade discursiva do falante se realiza na escolha de um certo gênero 
do discurso. Essa escolha é determinada pela especificidade de um dado 
campo da comunicação discursiva, por considerações semântico-objetais 
(temáticas), pela situação concreta da comunicação discursiva, pela 
composição pessoal dos participantes, etc. (BAKHTIN, 2003, p. 282).  

 

Em outras palavras, os gêneros discursivos evoluem segundo o uso que as pessoas 

fazem da linguagem em suas práticas dialógicas diárias segundo os contextos nos 

quais estão imersas. Seguindo a mesma linha de pensamento, Machado (2005) diz 

que os gêneros discursivos são uma evolução das próprias práticas significantes de 

sistemas comunicativos que emergem das interações dialógicas (p. 154) entre os 
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sujeitos sociais, incluindo toda sorte de diálogos cotidianos bem como enunciações 

da vida pública (p. 155).  

 Devido ao fato de os gêneros discursivos corresponderem aos diversos 

contextos histórico-sociais e culturais dos quais os sujeitos participam, é possível 

classificá-los em dois tipos: (1) primários e (2) secundários (BAKHTIN, 2003; 

MACHADO, 2005).  

 Os gêneros discursivos primários são aqueles que fazem parte de nossa 

comunicação cotidiana. Esses ditos simples se formam na comunicação discursiva 

imediata em interações interpessoais, tal como entre familiares e amigos. Já os 

gêneros secundários são aqueles aprendidos em contextos mais formais, como, por 

exemplo, em uma sala de aula, quando se aprende a escrever uma resenha ou a 

como se comportar em uma entrevista de emprego. Os gêneros secundários, 

também chamados complexos, ocorrem na forma escrita em sua maior parte, 

enquanto os primários tendem a ser mais usados na forma oral.  

 Ademais, Bakhtin (2003) tece comentários sobre a dinâmica existente entre 

os dois tipos de gêneros do discurso:  

 

Os gêneros discursivos secundários (complexos – romances, dramas, 
pesquisas científicas de toda espécie, os grandes publicísticos, etc.) 
surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e 
relativamente muito desenvolvido e organizado (predominantemente o 
escrito) artístico, científico, sociopolítico, etc. No processo de sua formação 
eles incorporam e reelaboram os diversos gêneros primários (simples), que 
se formaram nas condições da comunicação discursiva imediata. Esses 
gêneros primários, que integram os complexos, aí se transformam e 
adquirem um caráter especial: [...] por exemplo, a réplica do diálogo 
cotidiano ou da carta no romance, só se integram à realidade existente 
através do romance como um todo. [...] O romance em seu todo é um 
enunciado, da mesma forma que a réplica do diálogo cotidiano ou a carta 
pessoal (são fenômenos da mesma natureza); o que diferencia o romance 
é ser um enunciado secundário (complexo). (BAKHTIN, 2003, p. 263-4). 

 

Na citação anterior, Bakhtin (2003) discute acerca da interação existente entre 

ambos os tipos de gêneros discursivos, quando utilizados com determinadas 
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funções comunicativas pelas pessoas. De acordo com o excerto, o romance (gênero 

de discurso secundário) se forma através de gêneros primários, por exemplo, por 

diálogos. Esses passam a ter sentido somente naquele contexto, visto que perdem o 

vínculo com a realidade, pois fazem parte do momento no qual estão inseridos. 

Nesse sentido, o uso da estrutura de diálogos em romances ou mesmo em peças, 

as quais são inteiramente construídas através de diálogos, pode contribuir para uma 

constante (re)formulação do gênero no cotidiano. Dessa forma, Bakhtin reifica a 

inter-relação existente entre os gêneros e seus processos sócio-históricos e culturais 

de formação. 

A partir de toda discussão encaminhada até o presente momento, considero, 

segundo Bakhtin (2006), a linguagem como um ato dialógico pelo qual agimos no 

mundo social, tanto na forma oral quanto na escrita. Conseqüentemente, o outro é 

imprescindível à comunicação, pois a linguagem e seus significados são co-

construídos por mim e por meu interlocutor na interação, visto que é através deles 

que o sentido é co-construído. A linguagem é vista como fundamentalmente um 

instrumento de comunicação, no qual as pessoas agem no mundo social, e não 

apenas como um sistema de normas estáveis e imutáveis, conforme prescreve 

Saussure, nem uma invenção puramente artística e psicológica, segundo Humboldt 

(SOUZA, 1995; BAKHTIN, 2006).  

A noção dialógica da linguagem de Bakhtin possui duas características 

básicas: o diálogo entre interlocutores e o diálogo com outros textos. A primeira 

característica diz respeito ao fato de que as pessoas co-constroem os sentidos de 

linguagem e realidade ao interagirem via diálogo em determinado momento sócio-

histórico, como já mencionado: a interação entre interlocutores é o princípio 

fundador da linguagem (BARROS, 1996, p. 27). A segunda refere-se ao fato de que 
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um único texto pode estar em diálogo com outros da mesma temática em um dado 

contexto sócio-histórico.  

Dessa forma, de acordo com Bakhtin (2003), a linguagem é mutável, pois os 

mesmos elementos lingüísticos podem assumir diferentes significados em contextos 

sociais e temporais diversos. Relacionando-os ao contexto histórico-social em que 

estão situados, os significados dos elementos lingüísticos são co-construídos 

interacionalmente pelos participantes em uma dada prática social: envolve produção 

e compreensão de todo enunciado no contexto dos enunciados que o precederam e 

no contexto dos enunciados que o seguirão (SOUZA, 1995, p. 22). Assim sendo, a 

noção de linguagem bakhtiniana relaciona-se adequadamente com a perspectiva de 

linguagem como prática social ou de linguagem em uso, visto que ambas a 

concebem como sendo um instrumento utilizado pelas pessoas ao e para agir no 

mundo social. 

Costa (2001) também respalda essa visão ao dizer que todas as práticas 

sociais expressam ou comunicam um significado e, neste sentido, são práticas de 

significação (p. 35). Por conseguinte, segundo esta autora, é através do uso social 

da linguagem que os significados são negociados e estabelecidos através da ação 

das pessoas na vida social.  

A relação entre uso e contexto histórico-social remete-nos à noção de 

ideologia9 imbricada na linguagem e seus sentidos. Enquanto, na visão 

representacional, a linguagem é neutra, e na visão idealista possui conteúdo 

derivado do psiquismo individual, Bakhtin critica as duas posições, e assevera que 

não se pode isolar uma forma lingüística de seu conteúdo ideológico nem atribuí-la 

como oriunda da consciência de cada indivíduo. Por outro lado, considera que toda 

                                                 
9 Para Bakhtin, ideologia são valores, idéias que perpassam a linguagem. Logo, para ele, uma palavra é 
ideológica enquanto utilizada com determinado valor e sua evolução relaciona-se com sua mudança de valor. 
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palavra é ideológica e toda utilização da língua está ligada à evolução ideológica 

(BAKHTIN, 2006, p. 126). Portanto, ela é sempre prenha de conceitos, é vivência, e 

não abstrata ou neutra. Acrescenta também que a própria consciência na qual o 

subjetivismo idealista se pauta para explicar a linguagem é constituída no social: É 

preciso notar que essa consciência não se situa acima do ser e não pode determinar 

a sua constituição (BAKHTIN, 2006, p. 122).  

A partir da discussão acerca de três perspectivas sobre a linguagem que 

coexistem na contemporaneidade e de seus respectivos pressupostos a respeito do 

que seja linguagem e do que está em jogo dentro de cada concepção, adoto a 

noção de linguagem como forma de ação neste estudo. Isso se dá pelo fato de ter 

me encontrado diante de determinadas situações em sala de aula, nas quais os 

alunos esperavam que eu os fornecesse os significados das palavras novas como 

se os mesmos pudessem ser captados/decodificados por eles de modo único e fixo 

segundo a visão representacionista de linguagem (cf. seção 1.1). Do contrário, com 

base na reflexão encaminhada no decorrer deste capítulo acerca do que está em 

jogo dentro de cada uma das visões e suas respectivas considerações, eu procurava 

estabelecer todo um contexto ao trabalhar a língua inglesa com eles, de modo a 

procurar levá-los a refletir e co-construir a situação de uso à qual as palavras se 

relacionavam, visto que o melhor caminho para delimitar o sentido de um 

vocabulário seria a contextualização de uso do mesmo. 

Em face desse tipo de ocorrência, pude perceber que as visões de linguagem 

como representação e como idealização não dão conta do complexo significativo 

que envolve a linguagem, visto que, como já referido, uma palavra pode não 

sinalizar somente um sentido, mas mais de um, dependendo do contexto ao qual se 
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localiza. E nem deve obedecer intrinsecamente um sistema de normas, como única 

forma de garantir uma comunicação eficaz. 

A seguir, apresento um quadro como forma de retomar as idéias que foram 

apresentadas no decorrer deste capítulo sobre as três visões de linguagem e suas 

premissas básicas: 

 

 

 

Corrente teórica 

 

Objetivismo  

abstrato 

 

 

Subjetivismo idealista 

 

Teoria dialógica ou de 

linguagem como ação 

 

A linguagem é vista 

como 

 

Representação 

 

Idealização 

 

Ação 

 

As leis da linguagem 

são 

 

Específicas de um 

sistema fechado 

 

Pertencentes à 

psicologia individual 

 

Dialógicas  

 

Os significados 

estão/são 

 

Arraigados às palavras 

 

Atribuídos pelos 

indivíduos  

 

Determinados pelas 

regras do 

jogo/contexto 

 

Processo de 

significação 

 

Codificação e 

decodificação 

 

Atribuição 

 

Negociação 

 

A relação com a 

realidade é de  

 

Descrição 

 

Idealização 

 

Construção 

Sujeitos  Emissor e receptor Artistas/inventores Interlocutores 
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Objeto de estudo 

 

Sistema lingüístico: 

fonema, palavra, frase 

 

Fala individual 

 

Enunciado; jogos de 

linguagem 

 

Principais 

representantes 

 

Platão, Agostinho, 

Saussure e 

Wittgenstein I 

 

Humboldt e Vossler 

 

Wittgenstein II e 

Bakhtin 

Quadro 1: Visões de linguagem 

 

Após a reflexão acerca das noções de linguagem da contemporaneidade e 

meu posicionamento diante de uma delas, procuro, no próximo capítulo, historicizar 

três abordagens de leitura e/ou construção de sentido, discutindo seus pressupostos 

básicos sobre como se dá o processo, estabelecendo relações com as concepções 

de linguagem aqui discutidas. 
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II. CONSTRUÇÃO DE SENTIDO  

 

Segundo Mascia (2005), existe mais de um modo de construir sentido sobre o 

que lemos, isto é, há diferentes modelos de leitura que são recorrentes na prática 

pedagógica dos professores. Para iluminar o trabalho, escolho três: o modelo de 

leitura representacional, a concepção de leitura como atribuição de sentido e a visão 

de leitura sócio-interacional10. Procuro refletir acerca de cada um, levando em 

consideração as visões de linguagem discutidas no capítulo anterior. Destaco 

também aquele que se mostra mais adequado para o trabalho com a leitura em 

minha sala de aula de ILE, pois creio que este atende melhor às mudanças trazidas 

pelo advento das novas tecnologias e pelas reflexões sobre a prática de leitura. 

 

 2.1  Leitura como decodificação: visão representacionista 

 

No primeiro caso, o leitor ou o observador [...] são 
verdadeiros espectadores em busca do sentido que se 
encontra, de forma imanente, no texto ou na obra em 
apreciação (CORACINI, 2005, p. 20). 

 

O modelo de leitura que chamo de representacionista pauta-se no processo 

de decodificação do fenômeno lingüístico, e ainda é muito adotado na rede escolar. 

Segue uma perspectiva textual que predominou nas décadas de 50 e 60 nos EUA 

(LEFFA, 1999). Durante a leitura de um texto pautada nesse modelo, espera-se que 

o leitor foque sua atenção nas palavras e na organização sintática das frases, assim 

como o leitor de uma imagem prioriza as cores, as figuras e as formas que a 

compõem, porque se acredita que o sentido do texto está atrelado aos termos 

                                                 
10 No decorrer do capítulo II, aponto breves implicações educacionais ao tratar de cada abordagem de leitura 
apesar do capítulo III tratar do processo educacional mais especificamente. No terceiro capítulo, retomo o 
processo de estabelecer relacionamento desta vez o processo de ensino-aprendizagem, linguagem e leitura. 
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impressos na página: O sentido é concebido como que arraigado às palavras e às 

frases, ficando na dependência direta da forma, contido, em última instância, no 

próprio texto (MASCIA, 2005, p. 46). Sendo assim, para que um texto seja 

compreendido, é necessário que o leitor resgate, capture o sentido atrelado a cada 

palavra, decodificando os elementos visíveis que o compõem: Ler é basicamente 

decodificar, [...]. Uma vez feita essa decodificação, chega-se supostamente sem 

problemas ao conteúdo (LEFFA, 1999, p. 19). 

Acreditar que ler é extrair significado do texto nos remete à visão de leitura 

como um processo passivo, em que o leitor extrai o sentido do mesmo ao 

decodificar seus elementos. Ele não participa da construção do sentido dos textos, 

visto que este passa do texto para o leitor, de baixo para cima: a leitura é vista como 

um processo ascendente (“bottom-up” em inglês), fluindo do texto para o leitor 

(LEFFA, 1999, p. 19).  

Da mesma forma, Nunes (1997) diz que, segundo o modelo de leitura 

representacionista, também chamado de decodificação, o texto possui um 

significado intrínseco às palavras e único, ou seja, somente aquele produzido por 

quem o lê, independentemente dos sujeitos. Em suas palavras, Leitura é uma 

habilidade passiva, receptiva [...] em que se espera que o leitor decodifique o 

significado de cada palavra (p. 113). Além do mais, na medida em que ler é extrair 

significados, um mesmo texto produz sempre os mesmos significados (LEFFA, 1999, 

p. 19), o texto e seu sentido são considerados monológicos ou logocêntricos.  

Além disso, a leitura é entendida como linear, ou seja, um processo de 

movimento uniforme dos olhos, que consome o texto da esquerda para a direita e de 

cima para baixo, sem recuos e sem saltos para frente, já que deve enfocar cada 

letra, sílaba, palavra e frase presentes no texto. 
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Dentro dessa noção de leitura, considera-se um leitor competente aquele que 

decodifica mais palavras ao ler um texto, i.e., que possui vasto conhecimento lexical. 

Baseando-nos novamente em Leffa (1999), ao discutir a perspectiva textual, 

podemos dizer que quem conhece um maior número de palavras num dado idioma, 

é considerado um leitor mais proficiente, visto que possui as “ferramentas” 

necessárias para ler um texto: a leitura será tanto melhor quanto mais conteúdo 

extrair (p. 18). 

O trabalho com a leitura em inglês como LE em sala de aula, com base nesta 

visão de leitura, prescreve certos posicionamentos tanto ao professor quanto aos 

alunos acerca de como agir no processo de leitura. 

Para trabalhar com um texto, segundo o modelo representacionista, é 

necessário que o professor se posicione como o transmissor de sentido e que 

oriente suas aulas de forma que os alunos assimilem o maior número possível de 

palavras e possam, assim, resgatar o significado depositado para sempre nas 

palavras ou nos signos [...] impresso nos sinais gráficos ou pictóricos (CORACINI, 

2005, p. 20). Dessa forma, o professor tem como função transmitir aos alunos o 

significado das palavras desconhecidas para que eles as entendam (cf. subseção 

3.1.2). Por sua vez, espera-se que os estudantes reproduzam, repitam o significado 

transmitido pelo professor quando não dominam todos os aspectos sistêmicos 

referentes ao idioma – no nosso caso, da língua inglesa (cf. subseção 3.1.1). Nesse 

sentido, o professor é o sujeito mais competente da sala de aula, enquanto o aluno 

depende dele para entender os textos (NUNES, 1997). 

Além disso, segundo essa visão de leitura e seu respectivo uso em sala de 

aula, nasce a crença de que os alunos deveriam conhecer todas as palavras do 

texto para poder entendê-lo, já que é por meio da soma delas que eles irão acessar 
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o sentido do que lêem. Como resultado, os textos levados para a sala de aula são 

previamente escolhidos pelo professor, e ordenados em graus de número de 

palavras conhecidas ou não pelos alunos, visando respeitar os limites de proficiência 

destes. Por exemplo, privilegiam-se textos com um vocabulário “comum” medido 

pelo critério de extensão da palavra e estrutura simples (léxico e sintático 

controlados). Muitas vezes, para que os textos fiquem claros para os alunos-leitores, 

os professores podem adaptá-los, eliminando o que pressupõem causar dificuldade 

aos estudantes, ou lhes fornecer em listas/glossários o que julgam que os leitores 

desconhecem: 

 

A escolha do vocabulário e das estruturas sintáticas ficava restrita àquilo 
que era julgado do conhecimento do leitor, cuidando sempre para jamais 
expô-lo a uma palavra ou frase que lhe fosse estranha. O que se buscava 
era adaptar o texto ao leitor, respeitando suas limitações [...]. (LEFFA, 
1999, p. 17) 
 

Portanto, as atividades de leitura preparadas enfocam o que está escrito na página, 

i.e., a questão lingüística. O professor lidera a interação da sala de aula, já que ele é 

o ser superior capaz de transmitir o significado do texto aos seus alunos (LEFFA, 

1999). Além disso, o trabalho com a leitura em LE, de acordo com esse modelo, 

prioriza a estrutura da língua e, portanto, às vezes torna-se um mero pretexto para 

se ensinar conteúdo gramatical (MASCIA, 2005, p. 46). 

Relacionando, pois, o modelo de leitura de decodificação às visões de 

linguagem discutidas no capítulo I, percebo que esse modo de abordar o processo 

de leitura concebe a linguagem como representação. Segundo essa visão, os 

significados são fixos e imutáveis, i.e., arraigados às palavras do texto, 

desconsiderando-se, assim, o contexto no qual são usadas.  
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Em seguida, discuto as implicações em se trabalhar com base na abordagem 

de leitura como idealização ou atribuição de sentido. 

 

 2.2 Leitura como atribuição de sentido: visão psicolingüístico  

 

O processo de leitura faz-se através da formulação de 
hipóteses – se confirmadas, interpreta-se o material, se não, 
formulam-se outras, dependendo dos objetivos (MASCIA, 
2005, p. 47). 

 

Este modelo de leitura segue uma perspectiva centrada no leitor: ele constrói 

o sentido dos textos a partir do que possui em sua mente. Em outras palavras, sua 

experiência de vida anterior, ao encontro de um texto, lhe possibilita envolver-se 

com o mesmo e compreendê-lo. Ler não é mais visto como extração de sentido, mas 

como atribuição de significado, porque o leitor utiliza e projeta seus pré-

conhecimentos no que lê. Essa abordagem do texto possui um enfoque cognitivo, 

pois prioriza os conhecimentos que temos em nossa mente e enriquece sua teoria 

com os pressupostos oriundos dos estudos da psicolingüística.  

De acordo com Leffa (1999, p. 23), acredita-se nesta concepção de leitura, 

também chamada de psicolingüística, que o significado não está atrelado ao texto, 

esperando ser retirado, mas é construído pelo leitor. Nunes (1997) afirma que um 

mesmo texto pode produzir diferentes sentidos, pois o mesmo tem como papel ativar 

o processo de atribuição do sentido, que depende da contribuição do leitor, pois é 

quem atribui coerência ao texto. O fluxo da informação, portanto, é descendente (p. 

114). 

Já Leffa (1999) soma os comentários acima à nossa discussão e introduz os 

conhecimentos que o leitor aciona ao ler: o lingüístico, o textual e o enciclopédico. O 

conhecimento lingüístico diz respeito à habilidade de manusear a estrutura da 
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língua: envolvendo a consciência fonológica, o mapeamento do sistema sonoro ao 

sistema ortográfico da língua, além do conhecimento sintático e semântico (p. 24). 

Entretanto, o conhecimento lingüístico, que foi exaustivamente privilegiado na 

abordagem ascendente discutida na subseção 2.1, não é muito enfocado nesse 

momento. Já o conhecimento textual se refere à estrutura formal do texto, que 

facilita a sua compreensão. Por fim, o enciclopédico se refere à experiência de vida 

de cada um: 

 

A idéia é de que nas vivências do dia a dia, o leitor vai construindo uma 
representação mental do mundo, resumindo, agrupando e guardando o que 
acontece num arquivo mental  que podemos chamar de memória 
episódica . É essa memória episódica que ele aciona quando inicia a 
leitura de um texto, buscando os episódios relevantes  e desse modo 
construindo a compreensão do texto. O que o texto faz, portanto, não é 
apresentar um sentido novo ao leitor, mas fazê-lo buscar, dentro de sua 
memória , um sentido que já existe [...].11 (LEFFA, 199, p. 24) 

 

Podemos perceber que é dada uma grande ênfase à experiência de vida do leitor e 

à sua memória, que é acionada no momento de leitura. De tal forma que, 

dependendo do texto, um determinado conhecimento será buscado pelo leitor em 

sua mente, para que o texto faça sentido.  

É possível sistematizar a perspectiva de leitura como atribuição de sentido 

dizendo que a mesma possui cinco princípios básicos: o uso de estratégias, o foco 

nas informações não-visuais, o conhecimento prévio organizado em esquemas, a 

previsão do sentido dos textos através do levantamento de hipóteses e, finalmente, 

o conhecimento das convenções da escrita. Cada uma delas será descrita a seguir. 

Dentro da concepção de leitura como ativa e descendente, corrobora-se a 

visão de que ler é usar estratégias, pois o leitor avalia e controla sua própria 

                                                 
11 Grifos meus. 



 53

compreensão dos textos ao acionar seu pré-conhecimento, podendo adotar medidas 

corretivas durante o processo.  

Além disso, a consciência de que há diferentes tipos de texto e objetivos de 

leitura possibilita, ao leitor, usar estratégias distintas adequadas às hipóteses por ele 

levantadas. Há variados tipos de texto que implicam diferentes modos de ler. Por 

exemplo, nós não lemos um dicionário da mesma forma que lemos um romance. 

Para lermos um dicionário, é obrigatório que saibamos a ordem alfabética para, 

assim, encontrar a palavra desejada e associar os significados fornecidos com o que 

o autor usa dentre os muitos listados. Por outro lado, a leitura de um romance 

freqüentemente deve ser minuciosa e detalhada, porque o leitor não pula páginas, 

como o faz num dicionário; espera-se que ele acompanhe o desenrolar do enredo 

página por página. Leffa exemplifica esse fato ao dizer que 

  

Há a leitura rápida do jornal diário ou da revista semanal, apenas para se 
ter uma idéia geral do que está acontecendo. Há a leitura lenta e penosa 
de um autor famoso que precisa ser conhecido. Há a leitura atenta e 
cautelosa do manual de uma máquina sofisticada que precisa ser montada 
corretamente. (1999, p. 25) 

 

Portanto, diferentes gêneros discursivos implicam estratégias ou processos de 

leitura distintos. 

Do mesmo modo, os objetivos de uma leitura também podem variar. 

Podemos ler por prazer ou para uma prova – por exemplo. Dependendo de nosso 

propósito, já que ninguém lê sem um objetivo, nem mesmo na escola (LEFFA, 1999, 

p. 25), diferentes estratégias de leitura são empregadas, procurando garantir uma 

adequada abordagem do texto por parte de quem o lê: objetivos puramente práticos 

ou ocupacionais (ler para aprender, para obter uma nota melhor num exame), para 
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conseguir um emprego, para se orientar numa rua desconhecida [...] (LEFFA, 1999, 

p. 25).  

 O segundo princípio desse modelo é de que a leitura depende mais das 

informações não-visuais do que das visuais. De acordo com Leffa (1999), as fontes 

não-visuais presentes na memória do leitor comandam o que ele vê ou não na 

página impressa.  

 A outra premissa é a de que nosso conhecimento prévio está organizado em 

nossa mente (memória) na forma de esquemas. Estes são estruturas cognitivas 

constantemente acionadas no momento de leitura, possibilitando que previsões 

sobre o sentido dos textos sejam feitas. 

 A previsão consiste na trajetória percorrida pelo sujeito ao ler. Ele utiliza seu 

conhecimento prévio, arquivado em esquemas, para inferir o que o texto pode conter 

enquanto avança por ele. Por exemplo, o leitor pode antecipar o conteúdo do texto, 

usando ilustrações, tabelas, gráficos, títulos, subtítulos, etc. (LEFFA, 1999, p. 26). 

Da mesma forma, ao ver a distribuição do texto na página, o leitor pode antecipar o 

que está escrito, por exemplo, se é uma carta ou um poema. Também pode procurar 

localizar a fonte do texto, quem escreveu e quando foi publicado para lhe auxiliar no 

processo de inferência: A capacidade de previsão é uma condição necessária para a 

leitura eficiente na medida em que ela afasta as opções incorretas, evitando idas e 

vindas desnecessárias no processamento da informação (LEFFA, 1999, p.27). 

Sendo assim, quanto maior é sua experiência de leitura, maior é sua capacidade de 

prever o que um texto pode conter. 

 Por último, o quinto pressuposto básico dessa perspectiva de leitura afirma a 

importância de se conhecer certas convenções da escrita que não existem na 

linguagem oral para compreender os textos, tais como notas de rodapé, linguagem 
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formal e uso de siglas. Essa característica contrapõe-se à noção de que, para ler, 

temos que pronunciar o texto oralmente, como se a leitura devesse necessariamente 

fazer-se acompanhar pela voz ou, pelo menos, pelo movimento dos lábios e da 

língua (BARTHES & COMPAGNON, 1987, p. 194). Pelo contrário, o que foi escrito é 

para ser lido e não falado. 

 Resumindo, a visão  psicolingüística de construção de sentido prioriza o que 

acontece na mente de quem lê. Portanto, passa a ser visto como o soberano na 

construção do significado: leitor que é ativo, planeja, decide, coordena habilidades e 

estratégias, traz para o texto expectativas, informações, idéias, crenças, seleciona 

pistas significativas, formula ou confirma hipóteses (NUNES, 1997, p. 114).

 Relacionando essa visão com o trabalho acerca da leitura em LE em sala de 

aula, podemos observar que a interpretação do aluno prevalece sobre a do 

professor, dentro dessa perspectiva. Este não é mais visto como o detentor do 

saber, porque o conhecimento que o estudante traz em sua mente é o que ele 

precisa utilizar para atribuir sentido ao que lê (cf. seção 3.2). Sendo assim, a 

compreensão é estabelecida entre o texto e a experiência de vida do aluno-leitor, da 

qual o professor procura participar e que busca compreender.   

 Mas, qual seria o papel do professor com base no modelo de leitura como 

atribuição? Baseado em Nunes (1997), a função do professor seria ajudar os alunos 

a desenvolverem estratégias de leitura que os auxiliassem na compreensão de 

textos, já que ele não se concebe como o possuidor do sentido verdadeiro: A ênfase 

é dada ao trabalho individual do leitor, que é responsável por relacionar os dados 

selecionados no texto com o conhecimento armazenado em sua memória profunda 

(p. 114). Mascia (2005) também ratifica essa função do professor ao dizer que o 

aluno precisa de monitoração (NUNES, 1997, p. 47). Dessa forma, o professor se 
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transforma em um facilitador das atividades de sala de aula, pois é quem tem a 

responsabilidade de orientar a trajetória dos aprendizes (cf. seção 3.2).  

Portanto, ao caracterizar a leitura em sala de aula como um processo de 

atribuição de sentidos, no qual o professor promove o uso de estratégias e inferência 

do sentido das palavras por parte dos alunos a partir do que eles possuem 

previamente em suas mentes, está sendo ratificado uma concepção de linguagem 

como idealização (cf. seção 1.2).  

Diante da conexão estabelecida entre o modelo de leitura como atribuição de 

sentido e sua respectiva noção de linguagem, idealista, procuro não priorizar esse 

modelo durante meu trabalho com a leitura em ILE em minha sala de aula, porque 

considero, como já mencionado, a linguagem uma forma de agir no mundo social: 

um trabalho que abarca uma co-construção de sentido entre interlocutores que na 

leitura estão posicionados como autor e leitor. 

Vejamos a seguir, então, o que está em jogo na terceira abordagem de 

leitura.  

  

 2.3 Leitura como construção social: visão sócio-interacional 

  

Sendo assim, não é o texto que determina a leitura, mas o 
sujeito, como participante de uma determinada formação 
discursiva (MASCIA, 2005, p. 52). 

 

De acordo com os modos de construção de sentido via representação e 

atribuição de sentido, foi possível perceber que ambos não contemplam o aspecto 

social da construção de sentido de um texto escrito. Aquele prioriza somente a 

estrutura sistêmica do texto, enquanto este privilegia o conhecimento prévio que os 

leitores carregam em suas mentes. Mas, e o caráter social da leitura?  
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O modelo de construção de sentido sócio-interacional concebe o ato de ler 

não somente como mental, mas também como social. Não compartilha a noção de 

que o significado está imbricado unicamente no texto, nem de que depende só do 

leitor (cf. seções 2.1 e 2.2). Estas duas visões desconsideram que no processo de 

leitura o significado é construído pelos participantes (NUNES, 1997, p. 119) e que os 

contextos sociais nos quais os leitores e os textos estão inseridos também 

contribuem para a construção do sentido. Esse processo se dá na articulação de 

diferentes fontes de conhecimento com fatores que advêm do momento sócio-

histórico no qual a leitura se realiza – ou seja, de acordo com o contexto social do 

leitor e do autor. 

As fontes mencionadas acima são os pré-conhecimentos já discutidos na 

visão psicolingüística de leitura: o conhecimento prévio de mundo, de língua e de 

organização textual. Em outras palavras, o pré-conhecimento de mundo consiste na 

variedade de assuntos a que o aluno-leitor tem acesso em seu cotidiano, a que 

chamei de experiência de vida ou enciclopédica no modelo psicolingüístico. Este 

promove o engajamento discursivo do aprendiz, pois atua como ferramenta no 

processo de negociação do significado do texto a partir do que ele já sabe sobre o 

tema. E pode diminuir, assim, os efeitos da ausência de pré-conhecimento 

sistêmico/lingüístico, que se refere aos aspectos gramaticais da língua. Já o pré-

conhecimento de organização textual, os chamados gêneros discursivos por Bakhtin 

(cf. seção 1.3), diz respeito a uma estrutura baseada em convenções sociais que 

depende do propósito comunicativo do texto. Apesar desse modelo também 

considerar a importância dos prévios conhecimentos para a leitura, há uma 

convergência entre o lingüístico e o social quando o professor aborda os textos na 

sala de aula localizando-os entre um uso e o contexto no qual se insere. 
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Cabe destacar que certas características presentes no modelo 

psicolingüístico são mantidas no sócio-interacional, tais como a utilização das 

informações não-visuais e dos pré-conhecimentos. Assim, também se acredita que 

dados não-verbais, como figuras, são instâncias que o leitor pode usar para negociar 

significado. Da mesma forma, a articulação dos pré-conhecimentos como meios de 

construir o sentido dos textos é respaldada aqui; porém, com uma grande diferença: 

não se consideram somente os pré-conhecimentos que foram adquiridos no decorrer 

da vida dos leitores, mas fatores relacionados ao momento sócio-histórico em que 

se situa esse processo. 

Por outro lado, enfatiza-se a presença do outro como participante da 

construção do significado, já que o sentido pode ser co-construído na interação 

social em que ocorre o ato de leitura. Esse “outro” pode ser um colega de sala, o 

próprio professor ou o autor do texto em questão projetado como interlocutor. Ao 

dialogarem, negociam e constroem juntos o sentido de um determinado texto dentro 

de seu contexto histórico-social. Assim, ler deixa de ser uma atividade individual 

para ser coletiva, visto que é passível de ser negociada e construída pelos leitores 

dentro da interação social em que ocorre a leitura (CORACINI, 2005; LEFFA, 1999; 

MASCIA, 2005).  

Não só o diálogo com o outro, mas também os outros discursos que circulam 

na sociedade influenciam o processo de leitura. Por isso, é necessário levar em 

consideração as condições sócio-culturais tanto de quem lê quanto de quem 

escreveu, a fim de determinar o contexto social mais precisamente e estimular a 

negociação e construção de significado: Desse modo, é possível afirmar que é o 

momento histórico-social que aponta para a leitura a ser realizada (CORACINI, 

2005, p. 27). Assim sendo, há uma convergência do lingüístico com o social, pois O 
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espaço do sentido não preexiste à leitura. É ao percorrê-lo, ao cartografá-lo que o 

fabricamos, que o atualizamos (LÉVY, 1998, p. 36 apud CORACINI, 2005, p. 24).  

Outra noção vigente nesse modelo é a de que o escritor deixa marcas, pistas 

de sua autoria, de suas intenções nos textos, que determinam o(s) sentido(s) 

possível(eis) com os quais o leitor interage para produzir o significado (CORACINI, 

2005). O leitor segue as idéias do autor, rompendo a linearidade do texto, tomando 

caminhos transversais, mergulhando e se envolvendo para produzir o sentido da 

obra.  

Dentro dessa perspectiva, portanto, a aula de leitura em LE deve contemplar 

o contexto social e histórico tanto do aluno-leitor quanto do texto e do autor, para 

que a construção do sentido do texto seja efetivada.  

Por conceber a leitura como um ato comunicativo entre escritor e leitor de 

acordo com seu contexto social, político, cultural e histórico e o texto como produto 

desse momento, o professor pode substituir os textos do livro que não estão 

consoantes com a prática de leitura real dos alunos e privilegiar textos 

contemporâneos (da Internet, por exemplo), que tratem de assuntos relevantes 

socialmente, procurando promover a interação entre os leitores e os textos, 

localizando-os no mundo social. 

O educador, nesse caso, busca conscientizar os alunos de que o sentido é 

co-construído quando em interação (cf. seção 3.3) e, assim, procura estimular O 

engajamento do aluno/leitor com o texto dentro de um momento sócio-histórico 

particular (NUNES, 1994, p. 120), a fim de que eles percebam a polissemia das 

palavras e sua possível pluralidade de significados – que será determinada dentro 

do um contexto específico de leitura/de uso. 
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Ao mediar a negociação do sentido dos textos junto aos alunos, o professor 

pode auxiliá-los a fazer uso de seus conhecimentos, já apresentados, através de 

perguntas como as sugeridas por Wallace (1992): – 1) Qual o tema do texto? 2) 

Quem escreveu? 3) Qual é o tipo de texto? 4) Qual o público-alvo?, dentre outras –, 

procurando conscientizar os alunos do aspecto comunicativo do texto e estimular a 

interação entre eles, possibilitando-os se engajarem. Conseqüentemente, essa 

atitude respalda a não-linearidade dos textos, pois, para localizar o texto no mundo 

social, não é necessário que se leia da esquerda para a direita, de cima para baixo, 

mas que se foque na busca dos dados necessários à tarefa a ser realizada. 

Relacionando, pois, o modelo de leitura sócio-interacional com a noção de 

linguagem contemplada neste estudo, essa visão de leitura mostra-se mais 

consoante. Dentro dessa concepção, o modo de abordagem leva em conta o caráter 

interativo e construcionista da linguagem, ratificando os aportes teóricos 

considerados nesta investigação. Isto é, concebe a linguagem como forma de 

participar do e no mundo social, como já comentado, através de textos escritos, 

sendo que seus significados são cambiáveis, dependendo do contexto ao qual se 

situam.  

Vejamos um resumo do que foi discutido até aqui sobre as diferentes 

abordagens de leitura e seus pressupostos básicos: 
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Visão teórica 

 

Decodificação  

 

Psicolingüística 

 

Sócio-interacional 

 

O significado está/é 

 

Arraigado às palavras 

que formam um dado 

texto 

 

Presente na mente do 

leitor 

 

Co-construído na 

interação do leitor com 

o texto e seu escritor 

   Ler é... sentidos  Extrair/decodificar Descobrir Co-construir 

 

O leitor é... de 

significados 

 

Decodificador  

 

Descobridor  

 

Co-construtor  

 

Processo de leitura 

 

Ascendente 

 

Descendente 

 

Negociação e co-

construção 

Z’ 2: Noções de construção de sentido no processo de leitura 

 

Com base no que foi discutido até o momento, busco enfocar, no próximo 

capítulo, três concepções de construção de conhecimento freqüentemente utilizadas 

pelos professores ao trabalhar a leitura em LE em suas salas de aula (razão pela 

qual no quadro II não enfoquei o papel do professor). Procuro, então, analisar cada 

uma segundo o aporte teórico ao qual me filio, procurando explicitar o porquê de 

priorizar um em detrimento do outro.  
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III. CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

Até hoje o aluno tem permanecido nos ombros do professor. 
Tem visto tudo com os olhos dele e julgado tudo com a mente 
dele. Já é hora de colocar o aluno sobre as suas próprias 
pernas, de fazê-lo andar e cair, sofrer dor e contusões e 
escolher a direção. (VYGOTSKY, 2001, p. 452). 
 

Da mesma forma que há diferentes visões de linguagem e de construção de 

sentido/leitura coexistindo na contemporaneidade, como discutido nos capítulos 

anteriores, diversas concepções de construção de conhecimento, isto é, do processo 

de ensino-aprendizagem, encontram-se vigentes. Procuro, a seguir, historicizar os 

estudos acerca de como se dá o processo de construção de conhecimento. Busco 

discutir três abordagens recorrentes nas salas de aula de inglês como LE, 

relacionando-as ao trabalho com a leitura; também pontuo o papel do aluno e do 

professor na sala de aula, assim como o modo pelo qual se acredita que o processo 

de ensino-aprendizagem e a construção de novos saberes se dá na sala de aula. 

Essas três abordagens intitulam-se: ambientalista, inatista e sócio-interacional.  

Cada abordagem revela diferentes concepções e modos de explicar as 

dimensões biológicas e culturais do homem e a forma pela qual o sujeito aprende e 

se desenvolve, e, mais particularmente, as possibilidades da ação educativa (REGO, 

2001, p. 85-86). Desse modo, pretendo correlacionar cada uma dessas abordagens, 

enfocando como se dá o desenvolvimento humano segundo determinados 

processos de construção de conhecimento. Além disso, viso discutir as teorias e 

suas repercussões para o trabalho em sala de aula (brevemente apontadas no 

capítulo II), já que: As diversas teorias de desenvolvimento apresentadas a seguir 

apóiam-se em diferentes concepções do homem e do modo como ele chega a 

conhecer (DAVIS & OLIVEIRA, 1994, p. 26).  
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Ao mesmo tempo, pretendo relacionar as abordagens com as visões de 

linguagem e leitura discutidas previamente, procurando posicionar-me diante de uma 

determinada visão de ensino-aprendizagem/construção de conhecimento que esteja 

consoante com a noção de linguagem como ação/diálogo e de sentido como 

dependente de fatores sócio-interacionais.  

A primeira parte, 3.1, trata da concepção ambientalista; 3.1.1, do 

behaviorismo e 3.1.2, do ensino tradicional; a 3.2 enfoca o pressuposto inatista; e, 

por último, em 3.3, contraponho esses pressupostos com base nas contribuições  

dos teóricos que enfocam os fatores sócio-interacionais que afetam mudanças de 

comportamento e, portanto, de ensino-aprendizagem. 

 

3.1 Concepção ambientalista 

 

A concepção ambientalista (também chamada de 
associacionista, comportamentalista ou behaviorista), 
inspirada na filosofia empirista e positivista, atribui 
exclusivamente ao ambiente a constituição das 
características humanas e privilegia a experiência como fonte 
de conhecimento e de formação de hábitos de 
comportamento (REGO, 2001, p. 88). 

 

A visão ambientalista/externalista atribui ao ambiente, i.e., a fatores externos 

à mente, uma grande influência sobre o desenvolvimento humano, desconsiderando 

aspectos não-observáveis que envolvam a subjetividade dos indivíduos: 

aprendizado é desenvolvimento, conforme afirma VYGOTSKY (1998, p. 105) ao 

problematizar a noção ambientalista, enfatizando o desenvolvimento humano não 

como dependente exclusivamente de fatores externos. 

Identifico duas vertentes de construção de conhecimento decorrentes dessa 

concepção: o behaviorismo/comportamentalismo (DAVIS & OLIVEIRA, 1994), que 
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favorece a imitação de comportamentos/hábitos e a prática pertencente à pedagogia 

tradicional (VYGOSTSKY, 2001), cuja prioridade é a capacidade de ensinar via 

transmissão (BRUNER, 2001), sem levar em consideração os aspectos subjetivos 

que envolvem o uso da linguagem que afetam sua compreensão ou a construção de 

sentido (cf. seção 2.1).  

Sendo assim, divido esta seção em duas subseções, procurando discutir o 

behaviorismo e o ensino tradicional, levando em consideração a base ambientalista 

à qual se filiam e os aspectos já listados aqui.  

 

3.1.1 Behaviorismo 

 

 O conhecimento ‘cresce como os hábitos’ e não está ligado 
nem à teoria nem à negociação ou argumento (BRUNER, 
2001, p. 60). 
 

O behaviorismo é inspirado na filosofia empirista, que enfatiza a experiência 

sensorial como a única fonte de conhecimento do ser humano (DAVIS & OLIVEIRA, 

1994). Segundo essa vertente e sua base externalista, o ambiente no qual 

determinado indivíduo se localiza é o responsável pela constituição de suas 

características e seus hábitos comportamentais (REGO, 2001).  

Pavlov (1849-1936), em seus estudos em laboratório com animais, realizou 

investigações comportamentais, que acabaram por fornecer as bases para a 

construção desse paradigma acerca do ser humano, que depois foram ampliadas 

por outros estudiosos. Mais especificamente, Pavlov fez experiências com cães, 

procurando condicionar seus comportamentos com base em certos recursos:  

 

Pavlov acabou elaborando uma teoria da aprendizagem ao observar um 
fenômeno que pode ser constatado por qualquer pessoa com seu 
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animalzinho doméstico. Se o cão estiver sem alimentação durante certo 
tempo, irá salivar diante de uma porção de carne ou de qualquer outro 
alimento que lhe seja apresentado (CUNHA, 2000, p. 48-49). 
 

Com base na citação anterior, Pavlov constatou que, se um animal for condicionado 

a receber comida acompanhada de um som, por exemplo, e, depois, for privado do 

mesmo, continuará a salivar quando ouvir o mesmo som, mesmo na ausência do 

alimento. Em outras palavras, quando o animal recebe um estímulo externo – por 

exemplo, um som –, este o torna condicionado através da associação alimento e 

som. Portanto, ao escutar tal som, mesmo na ausência de alimento, o animal passa 

a salivar devido ao seu condicionamento adquirido anteriormente.  

Seguindo a concepção ambientalista e seus pressupostos teóricos, 

aprimorados pelas pesquisas de Pavlov, que possibilitaram a consolidação do 

comportamentalismo, John B. Watson (1878-1958) propagou as idéias behavioristas 

nos Estados Unidos, que favoreceram, mais tarde, o surgimento do “Behaviorismo12 

Radical” de Skinner (CUNHA, 2000).  

Diferentemente de Pavlov, que utilizou cachorros em seus experimentos, 

Watson foi além e valeu-se de bebês para a testagem acerca da possibilidade de 

estabelecimento de determinados comportamentos a partir de estímulos externos 

aos seres humanos. Segundo sua concepção, O comportamento, portanto, é uma 

resposta do organismo a algo que o impressiona a partir do exterior, os estímulos 

(CUNHA, 2000, p. 45).  

Essa visão levou à elaboração do esquema E-R, estímulo-resposta: Os 

behavioristas resumem tudo em Estímulos e Respostas. Para eles, cada estímulo 

determina uma resposta específica (TELES, 1989, p. 15). Segundo tal visão, a 

                                                 
12 “O Behaviorismo, uma das modernas correntes psicológicas, entende o Homem como sendo uma caixa preta, 
considerando, portanto, sua mente e psiquismo como inacessíveis ao estudo pela Psicologia” (TELES, 1989, p. 
15). 
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mente do ser humano é preenchida por comportamentos/hábitos a partir dos 

estímulos que recebe, quando localizada em um ambiente propício à realização de 

determinadas respostas: 

 

A delimitação desses componentes como objeto de estudo deu ao 
Comportamentalismo a denominação E-R, estímulo-resposta, e tornou-o 
conhecido por conceber o ser humano como se fosse uma “caixa preta”, um 
recipiente lacrado e indevassável sobre cujo interior nada podemos afirmar 
(CUNHA, 2000, p. 45). 
 

Como já mencionado, devido aos experimentos realizados por Pavlov e 

Watson, Skinner transportou os conceitos e resultados experimentais do 

comportamentalismo e procurou desenvolver suas idéias acerca de como se dá o 

processo de ensino-aprendizagem. Assim como Pavlov, Skinner também realizou 

experimentos com animais – no seu caso, ratos. Vejamos a seguir sobre o que se 

tratava: 

 

Era um compartimento no qual havia uma alavanca junto a um comedouro. 
Colocado em seu interior, o rato movimentava-se com agilidade, tocando a 
alavanca algumas vezes. Aumentar a freqüência desse comportamento era 
o objetivo de Skinner (CUNHA, 2000, p. 50). 
 

Assim, a partir de experimentos com ratos como na citação acima, Skinner reafirmou 

que somos o resultado de estímulos externos e das respostas que damos.  

 Relacionando a idéia ambientalista ao trabalho em sala de aula, o professor 

possui a função de provedor, i.e., de especialista responsável por dar os estímulos 

corretos aos estudantes, procurando provocar/obter respostas/comportamentos que 

lhes sejam adequadas(os): o modelo perfeito que deve ensinar as crianças e, 

principalmente, moldar seu caráter, comportamento e conhecimento (REGO, 2001, 

p. 90). Relacionando, pois, a presente discussão com o ensino de leitura em ILE, é 

possível afirmar que, de acordo com o paradigma behaviorista, o professor é tido 



 67

como um especialista que deve condicionar os alunos a darem certas respostas – ou 

seja, fazer algo que eles não sabem fazer ainda, ler – diante de determinadas 

perguntas. 

No entanto, como garantir que o educando repita os mesmos 

comportamentos desejáveis diante de estímulos? Skinner propõe que o educador 

repita estímulos que favoreçam o surgimento das respostas desejadas, de modo a 

garantir que essas continuem a se repetir até serem automatizadas:  

 

Segundo a concepção skinneriana, nosso repertório de comportamentos é 
estabelecido com base naquilo que o ambiente fornece e, também, dadas 
as disposições ambientais, esse mesmo repertório é por nós modificado 
tendo em vista os reforçadores que almejamos (CUNHA, 2000, p. 51).  

 

Com base na citação anterior, Skinner assevera que o reforço e a repetição de um 

mesmo estímulo aumentam as chances de que os alunos repitam dados 

comportamentos diante de certos estímulos. O reforço, por exemplo, pode ocorrer 

através de elogios e recompensas advindos do professor ou, até mesmo, das notas 

altas nas avaliações.  

Todavia, há também as punições que visam interromper a repetição de 

determinado comportamento ou resposta:  

 

As conseqüências positivas são chamadas de reforçamento e provocam um 
aumento na freqüência com que o comportamento aparece. [...] Já as 
conseqüências negativas recebem o nome de punição e levam a uma 
diminuição na freqüência com que certos comportamentos ocorrem (DAVIS 
& OLIVEIRA, 1994, p. 31). 

 

A visão comportamentalista encontra-se em consonância com a noção de 

ensino-aprendizagem como um processo de imitação, por considerar o professor um 

modelo que os alunos devem copiar, buscando preencher suas mentes. Ou seja, o 

professor é o único encarregado de modelar certos tipos de condutas e respostas 
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aos educandos através da correta preparação de estímulos ambientais, a fim de 

instaurar o comportamento esperado: observar, escutar explicações de professores 

que comunicam claramente ou engajar-se em experiências, atividades ou sessões 

práticas com retorno resultará em aprendizagem (FOSNOT, 1998, p. 26). Compete 

somente a ele ensinar os alunos: Cabe ao aluno apenas executar prescrições que 

lhes são fixadas por autoridades exteriores a ele (REGO, 2001, p. 89). Em outras 

palavras, tal provimento é visto como a base da aprendizagem que leva o aprendiz 

às ações qualificadas do especialista (BRUNER, 2001). Por exemplo, em uma sala 

de aula de ensino de leitura em ILE, os alunos devem imitar o professor e dar as 

mesmas respostas diante das mesmas perguntas (estímulos) sobre os textos, a fim 

de acumular conhecimento. Ademais, com relação ao ensino de língua inglesa, o 

professor passa a ser um maestro de “drills” a serem repetidos pelos estudantes:  

 

Tal fornecimento de um modelo é a base da aprendizagem, levando o 
aprendiz às ações qualificadas do especialista. [...] Um pressuposto 
subjacente é que se pode ensinar os menos habilidosos por meio de 
demonstração e que eles possuem a habilidade de aprender por intermédio 
da imitação. [...] Mas utilizar a imitação como o veículo para ensinar 
também inclui um pressuposto adicional sobre a competência humana: que 
ela consiste em talentos, em capacidades e em habilidades, e não em 
conhecimento e em compreensão (DAVIS & OLIVEIRA, 1994, p. 32). 

 

Assim como referido na citação acima, Davis & Oliveira, ao discutir a 

concepção ambientalista, ratificam a questão da imitação, visto que muitos teóricos 

afirmam que grande parte do comportamento das pessoas advém da observação de 

outros seres humanos; copiar/imitar o outro se transforma em fonte de aprendizado 

também: Mais recentemente, outros teóricos afirmaram que o comportamento 

humano também se modifica em função da observação de como agem outras 

pessoas, que se tornam modelos a serem copiados (Davis & Oliveira, 1994, p. 32). 

Sendo assim, não só os estímulos que recebemos, que requerem determinadas 
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respostas, mas também as observações que realizamos das performances de outros 

sujeitos servem ao preenchimento de nossa mente através da imitação. 

Relacionando a questão da imitação com a da repetição dentro do processo 

de ensino-aprendizagem, acredita-se que dado comportamento é instaurado – ou 

não – na medida em que o aluno recebe reforços, como já dito, por parte do 

professor, tendo como objetivo aumentar a freqüência de certa resposta: o professor 

pode incrementar seus métodos de trabalho, modificar suas próprias atitudes e 

tentar obter melhores resultados no tocante à aprendizagem de seus alunos 

(CUNHA, 2000, p. 59). 

Além do mais, de acordo com o paradigma em questão, cabe ao professor 

planejar a sua aula, i.e., desenvolver um currículo em seqüência, procurando 

organizar o conteúdo de forma que parta do mais simples para o mais complexo. 

Durante o planejamento, espera-se que o educador pré-determine, com relação a 

cada conteúdo em especial, como motivar e avaliar os aprendizes, e reforçar as 

respostas certas que eles fornecem. Sobre isso, Fosnot (1998, p. 26) diz que os 

educadores dispendem seu tempo desenvolvendo um currículo bem estruturado, 

seqüenciado, determinando como eles abordarão, motivarão, reforçarão e avaliarão 

o aprendiz. Se aplicarmos os pressupostos discutidos por Skinner ao processo de 

ensino de leitura em ILE, espera-se que o professor inicie seu trabalho focando, 

primeiramente, as unidades mínimas de um texto – por exemplo, seus itens lexicais 

–, para, em seguida, abordar os aspectos macros, tais como frases e períodos 

complexos (cf. seção 2.1) conforme afirma Cunha (2000, p. 59): A idéia de Skinner 

consiste em organizar as matérias escolares em unidades simples, pequenos 

tópicos a serem ensinados passo a passo. Cada uma dessas unidades comporta 

uma única resposta certa.  
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Em virtude de buscar conseguir as respostas desejadas dos educandos, o 

comportamentalismo tem como interesse último o produto final da aprendizagem, 

favorecendo, assim, a erradicação de erros e a máxima eficiência, já que se 

esperam determinados comportamentos dos alunos a partir de certos estímulos 

providos pelo educador. Resumindo, sobre a relação estabelecida entre a 

abordagem ambientalista e o trabalho em sala de aula, Rego (2001) afirma que a 

aprendizagem 

 

é confundida com memorização de um conjunto de conteúdos 
desarticulados, conseguida através da repetição de exercícios sistemáticos 
de fixação e cópia e estimulada por reforços positivos (elogios, 
recompensas) ou negativos (notas baixas, castigos, etc.). A verificação da 
aprendizagem se dá através de periódicas avaliações (vistas como 
instrumentos de controle e de checagem da necessidade de reformulação 
das técnicas empregadas) (REGO, 2001, p. 90-91). 
 

Ao problematizar a relação entre aprendizado e desenvolvimento segundo a 

concepção ambientalista, Vygotsky (1998) diz que o desenvolvimento reduz-se, 

primariamente, à acumulação de todas as respostas possíveis (p. 105) dentro desse 

paradigma, caracterizando-o, então, como reducionista, visto que não dá conta da 

complexidade do trabalho em sala de aula.  

O behaviorismo não problematiza a questão da linguagem. Porém, proponho 

aqui uma aproximação entre sua teoria educativa e a visão de linguagem 

representacionista, já que esta se baseia no princípio de que os alunos podem 

incorporar cópias exatas do entendimento do professor quando o mesmo utiliza a 

linguagem, esperando que os estudantes a imitem.  

Em outras palavras, se o objetivo principal do processo de ensinar-aprender 

é, através de estímulos e respostas, conseguir os comportamentos desejados dos 

alunos, isso se dá via a adoção de uma visão representacionista da linguagem, visto 
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que esse processo ser concebido como possuindo, de forma intrínseca, os 

significados necessários a uma correta e eficiente utilização dos estímulos 

imprescindíveis à imitação e ao uso das respostas propostas.  

Entretanto, não creio que seja suficiente apenas demonstrar e praticar 

determinado comportamento/hábito, segundo uma noção de língua monológica e 

una. No caso da leitura em ILE, muitos alunos não experimentam realmente o 

processo de leitura/construção de sentido: apenas imitam a interpretação e as 

respostas dadas pelo professor sobre um texto (NUNES, 2000), desconsiderando 

todo o caráter social e comunicativo do uso da língua em certo contexto social e 

histórico (cf. seção 2.1). Acredito, ao contrário, ser necessário contemplar outros 

fatores que envolvem a compreensão da língua para que o texto seja usado como 

meio de comunicação. 

Em seguida, discorro sobre o ensino tradicional e suas premissas básicas, 

procurando destacar sua relação não só com a concepção ambientalista, assim 

como com determinada visão de linguagem e construção de sentido. 

 

3.1.2  Ensino tradicional  

 

A visão e prática da pedagogia tradicional (na sua versão 
conservadora, direta ou tecnicista) é permeada pelos 
pressupostos do ambientalismo. O papel da escola é 
supervalorizado, já que o aluno é um receptáculo vazio 
(alguém que em princípio nada sabe). A transmissão de um 
grande número de informações torna-se de extrema 
relevância (REGO, 2001, p. 89). 
 

Outra vertente na qual os fatores externos possuem grande papel no 

processo de ensino-aprendizagem é o chamado “ensino tradicional”. Segundo este, 

o sujeito, ao nascer, é uma tabula rasa, e adquire conhecimento a partir de sua 

experiência com o mundo, podendo essa ser manipulada para que determinados 
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conhecimentos sejam alcançados e, posteriormente, mantidos. A pessoa 

responsável por essa manipulação chama-se professor, que tem a função de 

ensinar tudo que o aluno não sabe através da instrução didática. Nas palavras de 

Bruner:  

 

De fato, essa visão presume que a mente do aprendiz é uma tábula rasa. O 
conhecimento colocado na mente é considerado cumulativo, sendo que o 
conhecimento posterior se acumula sobre o conhecimento existente 
previamente (BRUNER, 2001, p. 61-62).  

 

Conseqüentemente, o educador, também visto como o dono do conhecimento, 

adquire o papel de instrutor dos conteúdos que os aprendizes devem aprender, a fim 

de adquirir novos saberes via a exposição didática dos mesmos: É a predominância 

da palavra do professor, das regras impostas e da transmissão verbal do 

conhecimento (REGO, 2001, p. 89).  

Dentro do ensino tradicional, valoriza-se a exposição de fatos, regras, entre 

outros, por parte do professor/instrutor, visto que ele introduz os alunos ao que eles 

não sabem. Vygotsky chama esse tipo de professor de “estojo”, porque ele se 

ampara em diversos conhecimentos que estudou ao longo de sua vida, acessando-

os para transmiti-los aos estudantes: papel de simples fonte de conhecimentos, de 

livro ou de dicionário de consulta, manual ou demonstrador, em suma, atua como 

recurso auxiliar e instrumento da educação (VYGOTSKY, 2001, p. 447). Assim, o 

professor que atua unicamente segundo o paradigma transmissor desempenha o 

papel de simples bomba que inunda os alunos com conhecimento [que] pode ser 

substituído com êxito por um manual, dicionário, um mapa, uma excursão 

(VYGOTSKY, 2001, p. 448). 

Dessa forma, o estudante também é considerado um sujeito passivo, assim 

como no modelo behaviorista, visto que vai memorizando e acumulando em sua 
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mente os saberes que vai recebendo do professor durante as aulas: O mais 

importante no pressuposto desta visão é que a mente da criança é passiva, um 

receptáculo esperando ser preenchido (BRUNER, 2001, p. 62).  

 Dentro do ensino tradicional, acredita-se que, ao se ensinar fatos e regras, o 

aprendiz saberá usá-los automaticamente no cotidiano: Pressupõe, portanto, que 

sua mente seja um receptáculo a ser preenchido, embora sem esperar que participe 

de modo ativo na interpretação do conhecimento a ser apreendido (NUNES, 2000, p. 

94).  

 Ao discutir o ensino tradicional, Vygotsky reconhece que uma aula onde o 

professor transmite fatos, por exemplo, de forma acabada, pode sim ensinar. Porém, 

afirma que a mesma apenas leva os alunos a sempre aceitarem tudo advindo de 

outros, sem aprender a questionar e, até, a utilizar o que foi aprendido em diferentes 

contextos sociais:  

 

Quando o professor faz uma conferência ou explica uma aula, apenas em 
parte está no papel de professor: exatamente naquele que estabelece a 
relação da criança com os elementos do meio que agem sobre ela. Onde 
ele simplesmente expõe o que já está pronto (VYGOTSKY, 2001, p. 448). 
 

Isto é, os estudantes aprendem a ser passivos em todos os âmbitos de suas vidas, 

somente adquirindo conhecimentos já prontos do mundo externo, sem aprenderem a 

manuseá-los – isto é, a relacioná-los com seu cotidiano: Uma aula que o professor 

dá em forma acabada pode ensinar muito, mas educa apenas a habilidade e a 

vontade de aproveitar tudo o que vêm dos outros sem fazer nem verificar nada 

(VYGOTSKY, 2001, p. 448). 

Nesse sentido, o processo de ensino-aprendizagem em uma sala de aula 

onde o padrão vigente é o da transmissão não possibilita um real engajamento por 

parte dos alunos nas atividades de leitura em ILE propostas, visto que se espera que 
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o professor forneça as respostas; os alunos não são convidados a negociar 

significados: a sala de aula tradicional oferece poucas oportunidades aos aprendizes 

de se engajarem em momentos de negociação (FABRÍCIO, 1996, p. 67).  

Com base na discussão encaminhada sobre o ensino tradicional e sua base 

ambientalista, é possível perceber que essa concepção também se encontra em 

consonância com a noção de linguagem como representação: o professor procura 

transmitir conhecimento aos aprendizes via exposição de conceitos, princípios, fatos, 

entre outros, fazendo uso da linguagem em suas aulas, acreditando em significados 

únicos e seus sentidos arraigados à palavra (cf. seção 1.1). 

Portanto, as vertentes behaviorista e tradicional de ensino – calcadas em uma 

concepção ambientalista ou externalista de mão única, que parte do professor para 

o aluno – mostram-se próximas da visão de linguagem como representação, sem 

levar em conta seu caráter dialógico e comunicacional.  

Outra relação pode ser estabelecida, desta vez, sobre o processo de leitura. 

Ao fornecer aos alunos o significado das palavras desconhecidas, o professor está 

ratificando a posição de detentor e provedor do conhecimento para os estudantes, 

ao caracterizar o trabalho em sala de aula em torno da leitura como sendo um mero 

processo de decodificação. Com isso, aproxima-se da corrente teórica ambientalista, 

na qual que o docente é o responsável em prover saber aos alunos. Portanto, diante 

das conexões estabelecidas entre o modelo de leitura representacional e suas 

respectivas noções de linguagem e leitura – representacionista e decodificadora, 

respectivamente –, enfatizo que procuro em meu trabalho não privilegiá-los, porque 

considero, como já dito, a linguagem uma forma de ação.  
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A seguir, trato de outra concepção do desenvolvimento humano e sua 

respectiva repercussão no processo educacional, relacionando-a às noções de 

linguagem e leitura. 

 

3.2 Abordagem inatista 

 

Ela tenta construir um intercâmbio de entendimento entre o 
professor e a criança: encontrar nas intuições das crianças as 
raízes do conhecimento sistemático (BRUNER, 2001, p. 63). 

 

A concepção inatista, também conhecida como internalista, prioriza os 

pressupostos teóricos relacionados, por exemplo, à Teologia e à Genética. Segundo 

essa concepção, embasada nessas duas áreas de conhecimento, ao nascer, o 

indivíduo carrega qualidades e capacidades básicas para seu desenvolvimento, 

decorrentes do divino e/ou de transmissões genéticas passadas de geração a 

geração, como podemos observar no excerto abaixo:  

 

As origens da posição inatista podem ser encontradas, de um lado, na 
Teologia: Deus, de um só ato, criou cada homem em sua forma definitiva. 
Após o nascimento, nada mais haveria a fazer, pois o bebê já teria em si os 
germes do homem que viria a ser. O destino individual de cada criança já 
estaria determinado pela “graça divina” (DAVIS & OLIVEIRA, 1994, p. 27).  

 

Em outras palavras, os hábitos, a forma de pensar e a conduta social de cada ser 

humano constituem-no desde o momento de seu nascimento. Esses aspectos 

sofrerão pouca ou nenhuma mudança no decorrer da vida do indivíduo, podendo 

este apenas aprimorar o que já é.  

 Com relação à possibilidade de mudança ou não dos sujeitos, dentro da 

concepção inatista, Rego (2001) problematiza a idéia de que seus valores, 

pensamentos e potenciais encontram-se praticamente prontos no momento em que 
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nascem. Esses, dependendo da maturação biológica em dado período, manifestam 

suas capacidades e crenças, favorecendo o aprendizado: Nessa visão o 

desenvolvimento é pré-requisito para o aprendizado e o desenvolvimento mental é 

visto de modo retrospectivo (REGO, 2001, p. 86). E, conforme aponta Vygotsky ao 

problematizar essa visão, o desenvolvimento antecede e prepara o aprendizado de 

determinados conteúdos, visto que, segundo o estágio de maturação biológica no 

qual o aluno se localiza, espera-se que certos conhecimentos sejam apresentados a 

ele, buscando usufruir de capacidades inatas que afloram em dado momento de sua 

vida biológica (VYGOTSKY, 1996).  

 Seguindo essa linha de pensamento, Moll (1996) aponta que uma das críticas 

de Vygotsky a essa visão é a de que essa prática instrucional, ainda recorrente, 

considera que os educandos nascem equipados com as faculdades psicológicas 

necessárias ao seu desenvolvimento no mundo. Caberia a eles, então, apenas usá-

las quando localizados em determinado estágio maturacional, sem levar em conta o 

papel do contexto social e do outro com quem interagem: o inatismo das faculdades 

psicológicas, ou seja, que as crianças vêm ao mundo já equipadas, e que o mundo 

social simplesmente extrai, não cria, o que já está presente (MOLL, 1996, p. 7).  

Em um de seus livros, Vygotsky (1998) repreende essa corrente teórica por 

conceber o processo de aprendizado como limitado às faculdades psicológicas que 

cada indivíduo possui ao nascer, reduzindo suas possibilidades: o desenvolvimento 

é sempre um pré-requisito para o aprendizado (p. 104).  

 Com respeito à noção de que o desenvolvimento antecede a aprendizagem, 

Rego (2001) também problematiza que, dentro da abordagem inatista, o 

desempenho do aluno [é] fruto de suas capacidades inatas (p. 87). Respalda-se a 
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visão de que cada sujeito possui certas aptidões/dons, isto é, talentos inerentes a 

cada um. 

Os educandos amadurecidos podem se tornar ativos no processo, 

interpretando a experiência segundo as estruturas cognitivas que lhes foram 

atribuídas ao nascer. Assim, atribuem sentido ao mundo a partir do que possuem em 

sua mente conforme critica Fosnot (1998).  

Da mesma forma, Rego (2001) discute a concepção inatista em que Os 

processos de ensino só podem se realizar na medida em que a criança estiver 

“pronta”, madura para efetivar determinada aprendizagem (REGO, 2001, p. 86-87).  

Em virtude das premissas inatistas apresentadas até o presente momento, o 

professor tem como papel educativo submeter-se às diferenças individuais de cada 

aprendiz e facilitar seu desenvolvimento, segundo as capacidades inatas 

manifestadas de cada um. Seu papel é minimizado; torna-se um mero 

facilitador/organizador de atividades, pois depende da maturação biológica do 

educando para poder agir. O aluno que não aprende não se torna sua 

responsabilidade, no sentido de que esse fez um mal trabalho em sala de aula. As 

atividades do professor se restringem às respectivas maturações biológicas dos 

estudantes: o currículo é analisado tendo em vista as exigências cognitivas que faz 

aos alunos, e então equiparado ao estágio de desenvolvimento do aprendiz 

(FOSNOT, 1998, p. 27).  

Com respeito a um aluno que apresenta dificuldades em aprender 

determinado conteúdo, acredita-se, de acordo com a visão internalista, que o 

mesmo não aprende devido a suas limitações, de ordem física, psicológica, genética 

ou hereditária. Em contrapartida, um estudante promissor é aquele que possui as 

qualidades, isto é, aptidões básicas que o permitam aprender, desconsiderando o 
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contexto social, pois este não possui relação com a dinâmica do processo de 

ensinar-aprender. Em resumo, os alunos que apresentam dificuldades são 

caracterizados como aqueles que não possuem a(o) aptidão/dom necessária(o) a 

aprender, o que gera, assim, preconceitos com relação à capacidade intelectual dos 

mesmos. Quanto à habilidade de leitura, o estudante que possui dificuldade em ILE 

é visto como não possuindo a aptidão e prontidão necessárias ao desenvolvimento 

da habilidade de inferir e ser estratégico, por exemplo: O ditado popular “pau que 

nasce torto morre torto” expressa bem a concepção inatista, que ainda hoje aparece 

na escola, camuflada sob o disfarce das aptidões, da prontidão e do coeficiente de 

inteligência (DAVIS & OLIVEIRA, 1994, p. 29). 

Baseando-me na discussão acerca da abordagem inatista, relaciono-a com a 

visão de linguagem prescrita pela corrente intitulada “subjetivismo idealista”, 

discutida no capítulo I. Segundo esta, como previamente apresentado, a linguagem 

é considerada uma atividade ou processo criativo individual, dependendo da base 

psicofisiológica de cada indivíduo (cf. seção 1.2). Do mesmo modo, o processo de 

ensino-aprendizagem, pautado na concepção inatista, atribui grande importância ao 

caráter psicofisiológico dos alunos, visto que determinado nível de aprendizagem só 

se dá quando os estudantes atingem certo estágio de amadurecimento e 

características inatas, que favorecem o aprendizado. 

Ao mesmo tempo, o professor se coloca apenas como um facilitador e 

corrobora a visão de construção de sentido como atribuição, visto que seu papel se 

restringe a estimular a prática de inferência dos alunos a partir de conhecimentos 

armazenados em sua mente. O processo de ensino-aprendizagem, sendo assim, 

aproxima-se da corrente teórica inatista, visto que o professor considera o sentido e 

conhecimento apenas como algo que é descoberto pela mente dos alunos.  
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Portanto, as visões de linguagem como idealização, de sentido como 

inferência e de conhecimento como dependente de capacidades inatas encontram-

se em consonância, visto que consideram o sujeito um ser capaz de atribuir sentido 

às coisas ao seu redor, partindo do que já carrega em seu pensamento: O processo 

educativo fica assim na dependência de seus traços comportamentais ou cognitivos 

(REGO, 2001, p. 87).  

Por último, encaminho uma discussão da terceira concepção já listada, a 

sócio-interacional. 

 

3.3 Visão sócio-interacionista 

 

Em síntese, nesta abordagem, o sujeito produtor de 
conhecimento não é um mero receptáculo que absorve e 
contempla o real nem o portador de verdades oriundas de um 
plano ideal; pelo contrário, é um sujeito ativo que, em sua 
relação com o mundo, com seu objeto de estudo, reconstrói 
(no seu pensamento) este mundo. O conhecimento envolve 
sempre um fazer, um atuar do homem (REGO, 2001, p. 98). 
 

Enquanto a abordagem inatista tem como foco as características endógenas 

dos seres humanos e a ambientalista enfatiza a influência de fatores externos na 

constituição dos sujeitos, a concepção sócio-interacionista tem como base a 

interação social entre os mesmos como fundamental para a promoção de 

conhecimento. O principal precursor dessa abordagem é Lev S. Vygotsky (1896-

1934), com sua teoria sócio-interacional do desenvolvimento humano. Esta foi 

desenvolvida a partir de uma constante crítica endereçada às concepções já 

existentes, como psicólogo muito crítico que era, visto que tinha como interesse 

investigar a formação de processos pela análise de sujeitos [adulto e criança] 

engajados em atividades (MOLL, 1996, p. 6). 
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Segundo Moll (1996), Vygotsky encabeçou algumas considerações básicas 

acerca das duas concepções discutidas até aqui, com relação ao desenvolvimento 

humano e sua relação com o ensino-aprendizagem. Afirmou que o modelo estímulo-

resposta, que concebe o comportamento humano como simplesmente reativo, o 

padrão de transmissão no qual o professor transmite conhecimento aos aprendizes 

assim como a visão de que há capacidades intelectuais inatas dos indivíduos, são 

concepções reducionistas de como se dá o desenvolvimento humano. Reforça sua 

crítica apontando que o resultado e o interesse, nesses casos, se voltam para o 

produto final, visto que consideram como primordial apenas o acúmulo de 

conhecimento. Pelo contrário, Vygotsky demonstra interesse sobre como se dá o 

processo de construção de conhecimento, ou seja, o processo pelo qual os alunos 

chegam ao produto. Para isto, leva em consideração o momento social e histórico no 

qual se localizam. 

Com base nessa nova concepção, os indivíduos constituem-se conforme o 

contexto histórico-social no qual se encontram ao interagir com outros sujeitos. Para 

Vygotsky, é nesse momento de interação com o outro que a construção de 

conhecimento é possibilitada: o conhecimento é construído na interação, em que a 

ação do sujeito sobre o objeto é mediada pelo outro através da linguagem 

(FREITAS, 1995, p. 161). Em outras palavras, é por meio da interação com as 

pessoas localizadas no mundo social que os indivíduos entram em contato com os 

instrumentos e signos responsáveis pela promoção de seu desenvolvimento e 

aprendizado. A teoria vygotskiana manifesta-se, portanto, como uma teoria sócio-

histórica do desenvolvimento, na qual o sujeito é visto não apenas com um ser ativo, 

mas, sobretudo, interativo e em constante transformação, que age no mundo social 

através da linguagem (CASTORINA, 1996).  
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Ademais, de acordo com Vygotsky, o desenvolvimento não precede a 

aprendizagem, como defendido pela abordagem inatista, nem depende do mundo 

externo exclusivamente, como explicitado pelos externalistas. Ambos, 

desenvolvimento e aprendizagem, caminham juntos em uma relação bidirecional, e 

um influencia o outro concomitantemente: os dois processos ocorrem 

simultaneamente; aprendizado e desenvolvimento coincidem em todos os pontos 

(VYGOTSKY, 1998, p. 106).  

Como aponta Rego (2001) ao discutir sobre a abordagem sócio-interacionista, 

Vygotsky afirma que:  

 

Ao admitir a interação do indivíduo com o meio como característica 
definidora da constituição humana, Vygotsky refuta as teses antagônicas e 
radicais que dicotomizavam o inato e o adquirido: as abordagens 
ambientalistas (pela exagerada e exclusiva ênfase às pressões do meio) e 
os nativistas (pelo desprezo às influências externas e pela supervalorização 
do aspecto hereditário e maturacional) (REGO, 2001, p. 93). 

 

Desse modo, Vygotsky promove a instauração de uma outra concepção, na qual 

organismo e meio exercem influência recíproca, portanto o biológico e o social não 

estão dissociados (REGO, 2001, p. 93).  

Enquanto na visão ambientalista o papel do professor é o de simples provedor 

de conhecimentos e na inatista ele atua como um mero facilitador (VYGOTSKY, 

2001), na nova noção lhe é atribuído o papel de mediador na construção conjunta do 

conhecimento, durante o processo de ensino-aprendizagem, através da linguagem.  

Com o intuito de dar conta do que ocorre durante o processo de ensinar-

aprender, Vygotsky cunhou o termo “Zona de desenvolvimento proximal” (ZDP). Esta 

consiste na distância entre o nível de desenvolvimento real do aluno, determinado 

pela resolução de uma atividade por parte dele, sem ajuda externa. Já o nível de 

desenvolvimento potencial é determinado pelo que ele ainda não é capaz de fazer 
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sozinho; precisa de um par, considerado mais competente, para mediar a realização 

da tarefa (GALLIMORE & THARP, 1996; MOLL, 1996; TUDGE, 1996). A respeito 

desse aspecto, o próprio Vygotsky afirma que a ZDP consiste na  

 

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 (VYGOTSKY, 1998, p. 112).  

 

Seguindo essa linha de pensamento, o professor ou outro par, que seja mais 

competente, possui o papel de mediador13 na construção de conhecimento junto ao 

aprendiz, procurando promover um determinado nível de desenvolvimento e 

aprendizagem que o capacite a realizar certa atividade sozinho, posteriormente. 

Dessa forma, para Vygotsky, através da colaboração com outros seres humanos 

torna-se possível construir em conjunto, doravante co-construir, conhecimento via 

linguagem. 

Nesse sentido, relacionando essa noção ao trabalho em sala de aula, o 

professor não é tido como o dono do conhecimento a ser passado aos alunos, mas 

como um possível interlocutor a co-construir o conhecimento. Da mesma forma, os 

próprios estudantes podem ser interlocutores uns dos outros, e, ao interagirem via 

linguagem, podem co-construir conhecimento entre si. Portanto, o foco nesse tipo de 

sala de aula  

 

não está na transferência de habilidades como, por exemplo, daqueles que 
sabem mais para os que sabem menos, mas no uso em colaboração de 
recursos mediadores para criar, obter e comunicar significado (MOLL, 
1996, p. 14). 

 

                                                 
13 Considero importante mencionar que segundo práticas pedagógicas sócio-interacionistas, os espaços de 
ensino-aprendizagem não são apenas meios de mediação nos quais o professor atua, mas também de construção. 
Isto é, o professor possui uma função tanto mediadora quanto construtora. Porém, esse aspecto não fora 
contemplado por Vygotsky em seus estudos. O mesmo apenas enfoca no papel mediador. 
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 A partir do que o estudante já sabe e é capaz de fazer sozinho, o professor 

lança mão do que Vygotsky chama de “conceitos cotidianos”, a fim de co-construir 

saber sobre os “conceitos científicos”. Aqueles são quaisquer tipos de conhecimento 

adquiridos no decorrer do dia-a-dia dos indivíduos e que são automatizados. E 

esses, também chamados de escolarizados, dizem respeito ao conhecimento 

produzido dentro da escola, como discute Vygotsky:  

 

A principal diferença é que os conceitos científicos (por exemplo, 
mamíferos e répteis) quando comparados com conceitos cotidianos (por 
exemplo, barcos e carros) são sistemáticos, ou seja, eles são adquiridos 
por intermédio de um sistema de instrução formal, fazendo parte dele 
(MOLL, 1996, p. 11). 

 

Vygotsky, então, assevera que ambos são interconectados e interdependentes, 

influenciando-se mutuamente durante o processo de ensinar-aprender: [o autor] 

concentrou-se especificamente na manipulação da linguagem como uma 

característica importante da escolarização formal e do desenvolvimento de conceitos 

científicos (MOLL, 1996, p. 11). Ou seja, o trabalho em sala de aula pautado na 

noção da co-construção de conhecimento, segundo Vygotsky e de seu conceito de 

ZDP, concebe o papel do professor como alguém que dá assistência na co-

construção de conceitos escolarizados, estabelecendo diálogo com os conceitos 

cotidianos que os alunos já possuem. Em resumo, durante o processo de co-

construção desses conceitos, o professor, em seu papel de mediador, procura agir 

na ZDP dos alunos por diferentes meios de acompanhamento, que lhe permitam 

assistir e auxiliar o desenvolvimento dos educandos. 

 A respeito de como se realiza o papel de mediador, Vygotsky se restringe a 

enfatizar a primazia da colaboração entre os sujeitos, fazendo menção à 

demonstração, condução de um questionamento e apresentação dos elementos 
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iniciais indicadores da solução da tarefa (VYGOTSKY, 1984, p. 209 apud MOLL, 

1996, p. 12) como maneiras de dar assistência/mediar a co-construção de 

conhecimento. 

No entanto, Gallimore & Tharp (1996), neovygotskianos, destacam em 

particular seis modos pelos quais o educador pode dar assistência ao desempenho 

dos estudantes: modelagem, gerenciamento de contingências, realimentação 

(feedback), instrução, questionamento e estruturação cognitiva (p. 173).  

O primeiro, modelagem, refere-se a quando o professor serve de modelo de 

comportamentos a serem imitados pelo aluno: ao processo de oferecer 

comportamentos a serem imitados [pelo aluno] (GALLIMORE & THARP, 1996, p. 

174), enquanto o mecanismo do gerenciamento de contingências consiste na 

manutenção de recompensas e punições como conseqüência de um dado 

comportamento. É muito importante ter-se em mente que esse não deve ser usado 

para dar origem a novos comportamentos (GALLIMORE & THARP, 1996, p. 175), 

mas, sim, apenas para manter os desejáveis. Já a realimentação (feedback) ocorre 

quando retorno é dado ao aluno acerca de seu desempenho, por meio de provas de 

verificação ou respostas que o professor dá. A instrução se dá via exposição verbal 

do que deve ser feito, enquanto o questionamento é formado por perguntas que 

procuram auxiliar o desempenho de maneira camuflada (GALLIMORE & THARP, 

1996, p. 177), sem que o aluno perceba. Finalmente, a estruturação cognitiva diz 

respeito ao fornecimento de estruturas cognitivas, tais como visões de mundo, 

filosofias etc., que são oferecidas ao estudante. Essa é importante, pois a pergunta 

exige explicitamente uma resposta cognitiva e lingüística ativa; estimula o aluno a 

produzir criações próprias (GALLIMORE & THARP, 1996, p. 177). 
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 Seguindo os mecanismos listados por Gallimore & Tharp (1996), então, 

busca-se possibilitar ao educador agir na ZDP do aprendiz, visando uma possível 

promoção, tanto de seu desenvolvimento, quanto de seu aprendizado. Sobre isso, 

Moll (1996) afirma que, de acordo com a visão vygotskiana, 

 

O papel do adulto não é simplesmente o de fornecer “pistas” estruturadas, 
por meio de conversa exploratória e de outras mediações sociais, tais como 
a inclusão de atividades cotidianas na sala de aula, o de dar assistência às 
crianças na apropriação ou no controle de sua própria aprendizagem 
(MOLL, 1996, p. 14). 

 

Desse modo, fica evidente que o papel do educador também gira em torno da 

mediação da co-construção de conhecimento ao trazer assuntos cotidianos para a 

sala de aula, procurando promover a constituição acerca de conhecimentos 

escolarizados junto aos aprendizes, via o constante diálogo entre eles: a intenção é 

auxiliar as crianças a obter e expressar significados sob formas que as habilitariam a 

construir esse conhecimento e esse significado por si mesmas (MOLL, 1996, p. 16). 

 Não há como negar que Vygotsky privilegia em seus estudos o papel que os 

adultos assumem na co-construção de conhecimento junto às crianças, como é 

possível perceber em algumas das citações. No entanto, Tudge (1996) considera 

relevante a questão do trabalho colaborativo entre pares da mesma idade – ou seja, 

alunos (sejam crianças, adolescentes ou adultos), podem ser pares uns dos outros, 

o que também favorece a construção de conhecimento conjunto: interação entre 

parceiros (TUDGE, 1996, p. 152).  

De acordo com Tudge (1996), a colaboração entre pares é eficaz dependendo 

de certas circunstâncias. Agrupar os parceiros mais competentes com os menos 

competentes possui, à primeira vista, um caráter altamente positivo, pois se espera 

que o par menos competente “cresça” com o seu interlocutor: A interação com um 
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parceiro mais competente tem se mostrado muito eficiente na indução do 

desenvolvimento cognitivo (TUDGE, 1996, p. 154). No entanto,  

 

Tudge mostra como, dependendo das características específicas dos 
participantes e da tarefa, as crianças tanto progridem quanto regridem em 
sua aprendizagem. Vários fatores são esclarecidos: a confiança das 
crianças em seu conhecimento, seu raciocínio, e o papel do ‘feedback’ na 
facilitação da aprendizagem. As sugestões de Tudge são importantes para 
os educadores: simplesmente facilitar as interações entre pares, ou agrupar 
em conjunto estudantes menos e mais competentes, podem ser medidas 
insuficientes na promoção da aprendizagem. (MOLL, 1996, p. 19) 

 

Não só a junção de alunos mais competentes com menos competentes torna-se 

importante e necessária, mas também o acompanhamento do trabalho desenvolvido 

por eles por parte do educador, pois vários fatores podem atuar como obstáculos na 

passagem do nível social ao individual. Uma alternativa de como mediar esse 

trabalho é a realimentação (‘feedback’): um dos seis mecanismos propostos por 

Gallimore e Tharp (1996) apresentados anteriormente. Fazendo uso deste recurso, o 

docente pode interceder nas interações entre os pares através da discussão de 

alguma atividade em conjunto com os estudantes mais e menos competentes, 

visando promover o desenvolvimento de ambos. Em resumo, Tudge (1996) 

reconhece que, dependendo da natureza das interações sociais estimuladas no 

trabalho em sala de aula, pode ocorrer tanto um desenvolvimento quanto uma 

regressão, cabendo, assim, ao professor mediar esse tipo de interação.  

Com respeito ao trabalho entre pares, intitula-se, então, o aluno que tem um 

nível maior de conhecimento como o par mais competente e o outro, 

conseqüentemente, como par menos competente. Esses pares podem ser tanto 

professor-aluno quanto aluno-aluno, como já mencionado. De acordo com essa 

noção de ensino-aprendizagem, os alunos são sujeitos interativos participantes do 

processo de co-construção de conhecimento e, portanto, podem trabalhar em 
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grupos. No ensino de leitura em ILE, cabe ressaltar que, para a presente 

investigação, enfocou-se a observação e interação não só entre pares, mas também 

em tarefas realizadas, tanto em trio, quanto na turma como um todo, enquanto eu 

mediava a realização das mesmas14.  

Não há como negar que os alunos possuem conhecimento prévio à sala de 

aula, devido a sua experiência social externa, e têm muito a contribuir uns com os 

outros a respeito dos mais diversos assuntos. Portanto, não só o intercâmbio de 

conhecimento entre o professor e o aluno, mas também entre os próprios alunos, é 

aceito na visão de ensino-aprendizagem vygotskiana como meio de co-construir 

conhecimento: Vygotsky, ao introduzir o conceito de zona de desenvolvimento 

proximal, declarou que 'parceiros mais competentes', tanto quanto os adultos, 

podem ajudar o desenvolvimento das crianças (VYGOTSKY, 1978, p. 86 apud 

TUDGE, 1996, p. 151). Na presente investigação, os pares menos competentes não 

são crianças, mas os próprios alunos, que em meu contexto de pesquisa são 

adultos, que compõem a sala de aula de ILE quando em diferentes estágios na ZDP. 

A partir da discussão encaminhada nesta subseção, concernente a 

concepção histórica e sócio-interacionista do desenvolvimento humano em relação 

com o processo de ensino-aprendizagem, parece-me coerente respaldar a visão 

vygotskiana, já que abarco a noção de linguagem como diálogo (FREITAS, 1995). 

Freitas considera a linguagem uma forma de agir no mundo social e trabalhar em 

sala de aula. Tanto o behaviorismo, o paradigma da transmissão quanto o inatismo 

defendem que se deve passar conhecimento aos alunos, e isso não me parece um 

“casamento” possível com a sala de aula. Em outras palavras, a concepção de 

ensino-aprendizagem pautada na co-construção de conhecimento mostra-se em 

                                                 
14 Nos capítulos IV e V, serão apresentados mais detalhes acerca da metodologia empregada e do contexto no qual 

a pesquisa fora realizada. 
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consonância com a visão de linguagem como forma de ação ratificada por mim 

neste estudo. Em ambas, as pessoas são caracterizadas como sujeitos, não só 

ativos, como interativos, que co-constroem sentidos e saberes por intermédio da 

linguagem ao mesmo tempo em que a constroem. Sendo assim, busco orientar 

minha prática pedagógica segundo a visão vygotskiana de ensino-aprendizagem, 

que concebe o processo educativo como uma constante interação entre professor e 

aluno(s), a fim de co-construir conhecimento a respeito de um dado assunto – no 

meu caso, o processo de leitura em ILE.  

Ademais, diferentemente do papel que professor e aluno desempenham em 

sala de aula quando orientados pelas perspectivas textual e psicolingüística de 

construção de sentido, na sócio-interacional nenhum dos dois procura controlar a 

interação, visto que não há um detentor/transmissor do conhecimento. Pelo 

contrário, o professor é um consultor, um mediador, que facilita a leitura (NUNES, 

1994, p. 120), enquanto os estudantes trabalham juntos articulando diferentes pré-

conhecimentos e negociando significados, pois se acredita que a construção de 

sentido se dá nessa troca de informações. Em outras palavras, o sentido e o 

conhecimento são negociados, construídos e partilhados socialmente; a contribuição 

do leitor é importante para essa construção também, pois a antecipação do sentido 

leva a avançar através do texto (GERVAIS, 2000, p. 40). 

Sendo assim, o caráter do trabalho em sala de aula em torno da leitura que 

respalda um constante intercâmbio de idéias/conhecimentos entre os participantes, 

i.e., professor e alunos, dentro de um dado momento sócio-histórico, encontra-se em 

consonância com a visão de ensino-aprendizagem vygotskiana que adoto, visto que 

considera a mesma como sendo um processo de negociação e construção de 

conhecimento acerca do sentido de um texto.  
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Em seguida, apresento um resumo das principais idéias discutidas neste 

capítulo sobre as três abordagens e seus principais aspectos: 

 

CONCEPÇÕES CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO/ ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Corrente teórica 

 

Ambientalista 

 

Inatista 

 

Sócio-interacional 

 

Relação entre o 

desenvolvimento e a 

aprendizagem 

 

Aprendizagem → 

Desenvolvimento 

 

Desenvolvimento → 

Aprendizagem 

 

Desenvolvimento ↔ 

Aprendizagem 

 

Papel do professor 

Especialista, transmissor 

e instrutor 

 

Facilitador 

 

Mediador 

 

Papel do aluno 

 

Receptáculo 

 

Pensador 

 

Co-construtor 

 

Conhecimento  

 

Memorizado e imitado 

 

Descoberto 

 

Negociado e co-

construído  

 

Tipo de processo  

 

Imitação e transmissão  

 

Descoberta 

 

Negociação e co-

construção 

Quadro 3: Concepções de construção de conhecimento/ensino-aprendizagem 

 

Diante das conexões estabelecidas entre a visão de linguagem, de 

construção de sentido e de conhecimento que abarco nesta pesquisa, considero ser 

esse o modelo mais pertinente para o encaminhamento da presente investigação, 

porque tanto a concepção de leitura quanto as de linguagem e ensino-aprendizagem 

possuem premissas em comum: interação, negociação e construção social de 

sentidos. 
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Apresento, a seguir, outro quadro com o intuito de melhor relacionar as 

respectivas noções de linguagem, leitura e ensino-aprendizagem discutidas até o 

presente momento: procurando facilitar o entendimento das relações estabelecidas 

até agora: 

 

 

     Quadro 4: Linguagem – Leitura – Ensino-aprendizagem 

 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Linguagem  Leitura  Ensino -aprendizagem  

 

é representação  

 

é um processo de 

extração de sentidos 

veiculados por uma 

linguagem estável 

presente no texto  

 

é um processo de imitação 

e transmissão de sentidos 

representados pelo 

professor via linguagem 

 

 

 

 

é idealização 

 

 

é descobrir sentidos nos 

textos advindos da nossa 

mente  

 

 

se dá pela descoberta 

através de um professor 

facilitador 

 

 

 

é ação 

 

 

se dá na  negociação e 

construção de sentidos 

entre leitor e texto  

 

 

ocorre como co-construção 

com o professor e alunos 

como mediadores 
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Isto posto, ao relacionar distintos conceitos de linguagem, ensino-

aprendizagem e leitura, busco responder às questões propostas/formuladas neste 

estudo, através da análise do discurso de meus próprios alunos quando em 

interação em sala de aula, em atividades de leitura. Busco associar o modo como 

utilizam a linguagem em sala de aula com os conceitos orientadores que perpassam 

suas práticas de leitura.  

Depois de apresentados os referenciais teóricos, passo, no próximo capítulo, 

a tratar da metodologia que orienta este estudo e da descrição do contexto em que 

se realizou esta pesquisa.  
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IV. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Este capítulo objetiva discutir o paradigma que norteou esta pesquisa e 

delinear o tipo de estudo ao qual as perguntas de pesquisa me conduziram, assim 

como apresentar questões relacionadas à geração dos dados sobre o processo de 

leitura dos alunos.  

Para tanto, o capítulo está dividido da seguinte forma: primeiramente, 

problematizo questões relacionadas ao paradigma escolhido e busco explicitar o 

porquê de sua escolha. Em um segundo momento, apresento o perfil do estudo 

conduzido, assim como os instrumentos de pesquisa utilizados para a geração do 

corpus. Por fim, descrevo o caminho traçado durante a pesquisa. 

 

  4.1 Escolha  pelo paradigma interpretativista 

 

Há, contudo, formas inovadoras de investigação em LA, que, 
fazendo parte de uma tradição epistemológica diferente, 
podem ser reveladoras de conhecimento, que não está ao 
alcance da tradição positivista, devido a se basearem em 
princípios diferentes (MOITA LOPES, 1994, p. 330). 
 

Inicio esta subseção apresentando o que entendo por pesquisar (MC 

DONOUGH & MC DONOUGH, 1997). Pesquisar, para mim, é construir “novos” 

conhecimentos, ou seja, novos para mim, a partir de meus conhecimentos prévios 

sobre um dado assunto. Desse modo, guiada por esse ponto de vista, procuro 

justificar a seguir a escolha pelo paradigma interpretativista em contraposição ao 

positivista. 

Há duas tradições de pesquisa na área de ciências humanas e, portanto, em 

LA: a positivista ou quantitativa e a interpretativista ou qualitativa (BRANDÃO, 2002; 
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FREITAS, 2003; MARCONDES, 2005; PLASTINO, 2005; HOLMES, 1992; 

HRYNIEWIEWICZ, 1999; MOITA LOPES, 1994, 2005; NUNAN, 1992). Ambas 

implicam distintas visões ontológicas e epistemológicas, i.e., diferentes modos de 

entender o sujeito real e a produção de conhecimento. A abordagem quantitativa 

orienta a pesquisa nas Ciências Naturais e foi adotada na LA tradicional, que ainda 

era muito positivista (MOITA LOPES, 1994). Esse paradigma concebe uma visão 

objetiva e monológica do ser humano, do conhecimento e da própria realidade: As 

ciências exatas são uma forma monológica do saber: o intelecto contempla uma 

coisa e emite enunciado sobre ela15 (BAKHTIN, 2003, p. 400). Dentro dessa 

perspectiva, o pesquisador deve se distanciar de seu objeto de estudo, pois acredita 

que seu envolvimento pode influenciar no resultado – Na visão positivista, o 

elemento objetividade a qualquer preço é o que interessa (MOITA LOPES, 1994, p. 

332), isto é, somente um olhar objetivo e neutro pode dar conta, imparcialmente, do 

resultado.  

A investigação, segundo essa abordagem, se dá através da testagem de 

hipóteses a respeito de um determinado fato da realidade, podendo ser confirmadas 

ou não: Uma vez lançada a hipótese, o cientista prepara as condições necessárias 

para sua verificação (HRYNIEWIEWICZ, 1999, p. 84). Como conseqüência, 

preocupa-se com o produto da pesquisa, desconsiderando fatores relacionados ao 

processo e ao contexto em que os experimentos ocorrem. Aqueles são 

estatisticamente analisados por números, por exemplo, procurando a formulação de 

padrões que possam ser generalizados, expandidos a outros contextos. Faço 

lembrar que: Na visão positivista, as variáveis do mundo social são passíveis de 

                                                 
15 Itálico no original. 
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padronização, podendo, portanto, ser tratadas estatisticamente para gerar 

generalizações (MOITA LOPES, 1994, p. 332).  

A coleta de dados se dá por instrumentos específicos – por exemplo, de 

medida – que contabilizem a freqüência de determinado comportamento na sala de 

aula por parte dos alunos: os dados mesmos podem ser quantificados, como quando 

um observador conta a freqüência de certos comportamentos (levantamento de 

mão, por exemplo), ou quando o pesquisador usa os pontos dos testes dos alunos16 

(ALLWRIGHT & BAILEY, 1991, p. 65). Depois de analisados, os dados são 

quantificados e organizados, ou em gráficos, ou em tabelas, a fim de padronizar as 

descobertas sobre o fato observado e generalizá-las a outros contextos, como 

mencionado anteriormente. 

Acredita-se também que os fatos existem independentemente do 

pesquisador, cabendo a ele apreendê-los: a existência de ‘fatos’ que são de algum 

modo externos e independentes do observador ou pesquisador (NUNAN, 1992, p. 

3). Dessa forma, o mundo social é externo à ação do pesquisador, cabendo a ele 

apenas entender as relações de causa-efeito dos fenômenos naturais, visto que não 

participa da construção da realidade. Busca-se a verdade única, que poderá ser 

transposta a outros contextos através de generalizações, uma vez que a realidade já 

está dada: ele é capaz de atingir a verdade (HRYNIEWIEWICZ, 1999, p. 165). 

Por outro lado, a pesquisa qualitativa ou interpretativa surgiu como reação ao 

paradigma discutido acima, pois se verificou a impossibilidade de lidar com os 

eventos, especialmente os humanos, de uma forma distanciada, objetiva, como 

prescreve a visão positivista. Dentro da minha investigação, considerar minha 

pesquisa e minha atuação como neutras, por exemplo, seria contraditório, visto que 

                                                 
16 Todas as citações traduzidas são de minha autoria. 
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me vejo como co-construtora de conhecimento junto aos alunos dentro da sala de 

aula, atuando a todo o momento (VYGOTSKY, 1998). Além disso, por considerar o 

sujeito como formador da realidade na qual está inserido, considero relevante 

estudar não o produto, mas o processo de ensino-aprendizagem, haja vista que 

procuro compreender o que ocorre durante a co-construção de conhecimento sobre 

leitura em LE dentro do contexto no qual os alunos estão imersos: construir 

conhecimento sobre a vida social (MOITA LOPES, 2006, p. 25).  

Desse modo, meu estudo se insere dentro da abordagem interpretativista, 

que pressupõe uma visão intersubjetiva e dialógica do ser humano, do 

conhecimento produzido e da realidade na qual está inserido. Dentro dessa 

perspectiva, não se concebe o distanciamento do investigador de seu objeto de 

estudo, visto que ambos estão imbricados no processo de investigação, ou seja, no 

processo de construção de conhecimento que é produzido na interação entre 

pesquisador e pesquisado nas ciências sociais: o ser da expressão é bilateral: só se 

realiza na interação de duas consciências (a do eu e a do outro); [...]; é o campo de 

encontro de duas consciências (BAKHTIN, 2003, p. 395-396).  

Freitas (2003, p. 29) cita Rey (1999) ao dizer que o fato de o pesquisador se 

referir à pessoa investigada como objeto ou sujeito sinaliza o espaço permitido a ela 

de participar ativamente no processo ou não. Então, se o pesquisador considera as 

pessoas envolvidas como sujeitos do processo, ele lhes dá a possibilidade de 

participar ativamente, co-construindo conhecimento junto a elas: 

 

Considerar a pessoa investigada como sujeito implica compreendê-la como 
possuidora de uma voz reveladora da capacidade de construir um 
conhecimento sobre sua realidade que a torna co-participante do processo 
de pesquisa. (FREITAS, 2003, p. 29 apud REY, 1999). 
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Enfatizo que os pesquisadores que se referem aos seus sujeitos como “objetos” não 

os concebem como co-participantes do processo de investigação. Pelo contrário, no 

próximo capítulo, no qual descrevo o sujeito da pesquisa, considero-o participante 

ativo e co-construtor da realidade em que estávamos inseridos, e, portanto, 

envolvido nos significados em jogo (ALLWRIGHT & BAILEY, 1991). 

Na investigação norteada por esse paradigma, idéias ou perguntas de 

pesquisa são geradas (formuladas e reformuladas) ao longo do processo de 

investigação. Além do mais, a pesquisa qualitativa procura interpretar a realidade 

situada em um dado contexto histórico-social, e não testar hipóteses:  

 

O objeto da investigação não é a produção de leis ou generalizações 
independentes do contexto, uma vez que se considera que a compreensão 
dos significados não pode se realizar independentemente do contexto. [...] 
restritas a um espaço e a um tempo determinados e, em todo caso, 
interpretáveis de maneira específica em cada contexto singular (PÉREZ 
GÓMEZ, 2001, p. 66). 

 

Desse modo, o foco da pesquisa interpretativa volta-se para os processos de 

construção de conhecimento, e não para o produto do mesmo, como na tradição 

quantitativa: O foco é, então, colocado em aspectos processuais do mundo social 

(MOITA LOPES, 1994, p. 332). Assim, o processo é situado dentro de um dado 

contexto sócio-histórico e interpretado, tornando necessária a descrição de onde se 

localiza a pesquisa e visando uma maior precisão e particularidade de ocorrência.  

Diferentemente do paradigma quantitativo, os dados são gerados, e não 

coletados, pois são fabricados na interação entre pesquisador e os sujeitos da 

pesquisa. Não há como coletar dados, já que eles não estão fixos em algum lugar, 

esperando ser descobertos. São, antes, co-construídos entre os participantes da 

pesquisa durante a interação.  
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Desse modo, com base no paradigma qualitativo, assevero, então, que 

pesquisador e pesquisado participam da construção dos dados e da respectiva visão 

acerca do tema da pesquisa, dialogando ao interagirem. O mundo social, então, não 

é considerado externo a eles, mas imbricado, visto que participam da construção da 

realidade: A construção dos significados é feita pelos pesquisadores e pelos 

participantes em negociações. Portanto, os ‘sujeitos’ passam a ser participantes, 

parceiros (CELANI, 2005, p. 109). A verdade não é mais um produto único, mas 

processo [...], balanços periódicos da história de cada campo do conhecimento 

(BRANDÃO, 2002, p. 71). 

Seguindo essa linha de pensamento, procuro, a seguir, especificar o perfil da 

minha pesquisa dentro da perspectiva qualitativa, que possui diferentes enfoques, a 

fim de dar conta do caminho pelo qual minha investigação irá seguir. 

 

  4.2 Estudo de caso de cunho etnográfico-intervencionista 

 

De acordo com a descrição do contexto e dos sujeitos da pesquisa a serem 

feitas, opto por dizer que esse é um estudo de caso com base em Nunan (1992). 

Segundo esse autor, tal tipo de estudo se centra em um ou mais indivíduos, a fim de 

produzir um entendimento mais profundo do(s) mesmo(s) a respeito de um dado 

aspecto em certo contexto sócio-histórico: Estudos de caso centram um único 

indivíduo ou limitado número de indivíduos, documentando algum aspecto do 

desenvolvimento de sua língua(gem) (p. 8).  

Mc Donough & Mc Donough (1997) respaldam a visão de Nunan (1992) a 

respeito do estudo de caso, ao dizer que a investigação em sala de aula possui um 

formato adequado a esse tipo de estudo: [é] um formato muito adequado para 
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estudos de aprendizagem de língua(gem) (MC DONOUGH & MC DONOUGH, 1997, 

p. 203), pois permite ao professor-pesquisador, nesse caso eu, entender em 

profundidade caso(s) específico(s) de ensino-aprendizagem: entender os 

comportamentos dos aprendizes, estilos de aprendizagem, [...] Professores estudam 

casos para aprimorar seu próprio entendimento (MC DONOUGH & MC DONOUGH, 

1997, p. 212). 

Com base nos teóricos acima citados, caracterizo esta pesquisa como sendo 

um estudo de caso, pois tenho como foco um único aluno, o sujeito focal a ser 

descrito na seção 5.3. Procuro entender mais detalhadamente o que ocorre com ele 

durante o processo de co-construção de conhecimento sobre leitura em inglês como 

LE; i.e., os conceitos em jogo durante o ato de ler (cf. capítulos I, II e III). Além disso, 

como busco observar e compreender o que ocorre durante as atividades de leitura 

implementadas por mim na sala de aula com esse sujeito-focal, percebo ainda que 

esse estudo possui uma vertente etnográfica. Mas, o que é a etnografia? 

A origem da etnografia se localiza na Antropologia. Estudiosos desta área 

buscam entender o que ocorre com os atores sociais ao interagirem em um contexto 

específico do ponto de vista deles: retrato dos modos de vida do grupo social 

estudado, de forma que manifestem seus pontos de vista (ERICKSON, 1988, p. 

1082). 

Também com base em van Lier (1988), a etnografia pode ser aplicada ao 

estudo de um contexto escolar determinado, enfocando questões relativas ao 

comportamento humano nesse âmbito. Porém, como não objetivo compreender a 

instituição e o que lá acontece num sentido macro, mas somente a minha sala de 

aula, caracterizo essa pesquisa como tendo apenas um cunho etnográfico.  
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Cumming (1994), Erickson (1984; 1988), Mc Donough & Mc Donough (1997) 

e van Lier (1988) apresentam dois princípios básicos ligados à etnografia, que serão 

adotados para esse estudo: o holístico e o êmico. O princípio holístico se refere aos 

pedaços de uma dada cultura que devem ser relacionados ao seu todo: criando um 

todo de uma cultura particular, situação cultural, ou evento cultural sob estudo 

(CUMMING, 1994, p. 688). Relaciono esse princípio ao meu trabalho em sala de 

aula quando me proponho a relacionar o particular (sujeito-focal) com o todo 

(sujeitos não-focais), ou seja, analisar um aluno em relação aos outros com que 

interage em sala de aula. Relaciono também as atitudes dele com o que ocorre 

diacronicamente em relação à linguagem, ao processo de ensino-aprendizagem e à 

leitura. 

O princípio êmico diz respeito a olhar os atores sociais no cotidiano e o 

significado que esses atribuem aos fatos: inferir o ponto de vista ‘nativo’: descobrir a 

cultura como os membros a entendem e nela participam (CUMMING, 1994, p. 689). 

Dentro da sala de aula (o cotidiano), então, olho os alunos (atores sociais) no 

decorrer das atividades propostas e analiso os significados em jogo. 

Ao mesmo tempo, ao procurar entender a minha sala de aula durante os 

momentos de leitura, eu também intervenho, pois não me limito ao livro didático 

adotado pela instituição, complementando-o com atividades não previstas no 

mesmo. Escolho textos segundo meu público-alvo e as unidades temáticas em 

questão nas aulas, buscando co-construir conhecimento sobre a leitura em ILE. 

Sobre a vertente intervencionista, Nunan (1992, p. 5) menciona van Lier (1988; 

1990) ao dizer que a pesquisa é situada no parâmetro intervencionista de acordo 

com a extensão que o pesquisador intervém no meio. Portanto, ratifico que busco 

intervir e entender a prática de leitura de um estudante em específico na minha sala 
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de aula ao passo que co-construo conhecimento sobre o processo de leitura, através 

da minha posição e a dos outros alunos de co-participante na construção de 

conhecimento junto ao mesmo.  

Creio ainda ser relevante dizer que, apesar do perfil do meu trabalho se 

aproximar da pesquisa-ação, visto que investigo a minha sala de aula, essa não teve 

como foco a avaliação, intervenção cíclica e mudança que caracterizam a pesquisa-

ação: um tipo de pesquisa que não se limita a descrever uma situação. [...] certos 

casos, levam a desencadear mudanças no seio da coletividade implicada 

(THIOLLENT, 1997, p. 27). Procuro, como já afirmei, apenas compreender o que 

ocorre quando intervenho na minha prática ao co-construir conhecimento sobre 

leitura em LE com os alunos. Portanto, prefiro caracterizar essa pesquisa como 

sendo um estudo de caso de caráter etnográfico-intervencionista, conforme 

explicitado no início desta seção. 

A seguir, passo a enfocar os instrumentos que auxiliaram na geração dos 

dados desta pesquisa. 

 

 4.3 Instrumentos de pesquisa 

 

Para a geração dos dados, foram utilizados os seguintes instrumentos ou 

fontes – os quais, aliás, caracterizam minha pesquisa com sendo de perfil 

etnográfico: 

 

� Observação-participante; 

� Gravações em áudio; 

� Questionário de sondagem; 
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� Entrevista semi-estruturada; 

� Diário de pesquisa; 

� Processo de transcrição. 

 

Identifico a observação-participante (ERICKSON, 1988) como o principal 

instrumental desta investigação, já que atuei como professora e pesquisadora da 

turma ao mesmo tempo. Assim, observei e participei das atividades pesquisadas 

junto a eles. 

As gravações em áudio me foram úteis porque pude retomar em casa os 

trabalhos realizados e obter mais detalhes, complementando a observação-

participante: fornecer evidência detalhada (ERICKSON, 1988, p. 1087) acerca do 

meu foco de estudo. Iniciei a pesquisa com apenas um gravador, mas depois 

consegui outro para poder observar melhor como se dava a prática de leitura dos 

sujeitos de pesquisa, uma vez que a sala e a turma eram relativamente grandes. Os 

alunos em questão organizavam-se em formato de círculo e eu colocava um 

gravador em uma de suas cadeiras para que ficasse o mais próximo possível dos 

mesmos, a fim de obter uma gravação audível.  

Além disso, para obter um perfil da turma, apliquei um questionário de 

sondagem, com base no capítulo “Asking questions” de Mc Donough & Mc Donough 

(1997), que continha perguntas fechadas e abertas sobre os dados pessoais dos 

alunos e suas experiências com a língua inglesa (cf. ANEXO A). Assim, procurei 

obter, dentre outras, informações sobre gostos, estilos de vida, aspectos dos 

aprendizes em questão (BRANDÃO, 2002, p. 35). 

Junto a isso, optei por realizar uma entrevista semi-estruturada (cf. ANEXO B) 

com alguns dos alunos, segundo um roteiro prévio que me orientasse no decorrer da 
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mesma; porém, passível de ser adaptado durante o encontro, para obter um melhor 

entendimento das questões levantadas no questionário e sobre o trabalho realizado 

em sala de aula. Escolhi para a entrevista os seis estudantes que demonstraram um 

maior engajamento nas aulas e que costumavam conversar comigo sobre esse 

assunto17.  

Utilizei também um diário de pesquisa, no qual eu relatava o que havia 

acontecido durante as aulas de leitura (cf. ANEXO C), onde registrei minhas 

reflexões não só sobre o que eu fazia, mas também acerca do processo de leitura 

em andamento, seguindo a proposta de Hughes (2000, p. 1), para quem: O diário 

contém informação sobre o pesquisador, o que o pesquisador faz, e o processo de 

pesquisa. 

Por último, mas não menos importante, o processo de transcrição se deu da 

seguinte forma: conforme eu ia escutando as gravações, eu anotava em um pedaço 

de papel o tempo referente a um determinado momento no qual os alunos haviam 

atuado de forma a me fornecer dados que respondessem minhas perguntas de 

pesquisa. Após escutar as gravações em áudio, eu escutava novamente os trechos 

selecionados e ia transcrevendo-os com base nas convenções de transcrição 

abaixo: 

 

Colchetes indica falas sobrepostas. Colchete esquerdo indica o início da sobreposição 

de vozes. Colchete direito indica o final 

 

= indica que não há espaço entre a fala de um e outro interlocutor 

<palavra>  pronúncia incorreta 

/?/  palavras inaudíveis 

? indica entoação crescente 

. indica entoação decrescente 

                                                 
17 No entanto, para fins de análise, apenas a entrevista com Renato, o sujeito-focal, fora utilizada. 
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: seguindo vogais indicam alongamento de som 

.. indicam pausa breve, menos de meio segundo 

... indicam pausa de mais de meio segundo; mais pontos indicam pausas mais 

longas 

@ risadas 

LETRA maiúscula indica ênfase 

 

 As convenções aqui apresentadas foram elaboradas com base em Gumperz 

(1998), Fabrício (1996), e Schnack, Pisoni & Osterman (2005) segundo os aspectos 

que se mostraram mais significativos segundo meu interesse de estudo.  

Passo, a seguir, a descrever o desenrolar do processo de investigação, 

buscando traçar brevemente o caminho percorrido. 

 

 4.4 Caminho percorrido 

 

Iniciei a presente investigação com o intuito, já explicitado, de observar os 

conhecimentos que o aluno respalda ao ler, assim como os conceitos sobre 

linguagem, construção de sentido (leitura) e de conhecimento (ensino-

aprendizagem) que estão em jogo em sua prática de leitura. Para melhor explicitar o 

modo como este caminho foi percorrido, traço meu percurso durante a investigação, 

ou seja, o caminho pelo qual procurei seguir, com o intuito de investigar tanto os 

conceitos quanto os tipos de conhecimento que o aluno articula quando lê (cf. 

capítulos I, II e III).  

Julguei necessário mudar o arranjo espacial da minha sala de aula. 

Felizmente, minha turma e eu nos localizávamos em uma sala com cadeiras móveis, 

o que me possibilitou reorganizá-las.  
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 A princípio, as carteiras estavam dispostas em fileiras, pois a maioria dos 

docentes da graduação em Letras as utiliza dessa forma, devido ao grande número 

de graduandos em suas turmas. No entanto, como eu possuía apenas 17 alunos 

regulares, pude dispor as carteiras em semicírculo, a fim de facilitar a interação 

entre os próprios alunos e também entre eles e mim, visto que concebo que a 

produção de conhecimento se dá na troca entre interlocutores (professor-alunos 

e/ou alunos-alunos presentes) via linguagem (cf. seções 1.3 e 3.3). 

Outra mudança necessária ocorreu em relação aos textos de leitura presentes 

no livro Interchange (2005). Esse livro didático tem como objetivo favorecer o ensino 

de inglês, procurando integrar quatro habilidades comunicativas – produção 

oral/escrita e compreensão oral/escrita – ao focar na acuidade e fluência da LE, e 

respaldando a abordagem comunicativa em seu cerne. Todavia, ao verificar as 

atividades de leitura propostas pelo livro, (cf. ANEXO D) pude perceber que esse 

não trata a leitura como um diálogo entre escritor e leitor localizados em um dado 

momento histórico-social. Pelo contrário, pressupõe que o leitor é um mero 

receptáculo de informações a serem captadas e decodificadas do código lingüístico 

(cf. seção 2.1).  

Quanto aos textos, estes se relacionam, em sua maioria, com o tema geral de 

cada unidade. Alguns eram irrelevantes socialmente para os meus alunos, ou seja, 

não condiziam com o contexto sócio-histórico deles. Tal procedimento não favorece 

o engajamento discursivo dos alunos e dificulta minha proposta de levá-los a 

associar e localizar textos semelhantes no mundo social. Em outras palavras, não 

possibilita a eles envolventes experiências de leitura, visto que grande parte dos 

textos presentes em material de ILE são baseados na crença de que o 

conhecimento lexical é a única ferramenta necessária para a produção de sentido.  
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Além desses fatores, por ser, o livro, fabricado nos EUA para uso em 

diferentes partes do mundo, esse acaba focalizando aspectos essencialmente 

americanos, desconsiderando as realidades dos contextos sociais em que venham a 

ser utilizados. Além disso, grande parte das palavras que compõem o texto já são de 

prévio conhecimento dos aprendizes, não possibilitando, então, o desenvolvimento 

de práticas de leitura outras que não a identificação do vocábulo. Sendo assim, optei 

por não utilizar somente os textos do material disponível, porque não contemplavam 

o caráter dialógico tanto da leitura quanto do processo de ensino-aprendizagem. 

Para melhor exemplificar o que foi dito acima, discuto, a seguir, um dos textos desse 

livro em questão. 

A pesquisa iniciou-se em 2006.2, com um estudo piloto que realizei na minha 

turma de inglês como língua estrangeira. Desse estudo, foram gerados dados e foi 

elaborado um texto sobre leitura, que foi apresentado em um dos fóruns de 

discussão anuais do próprio local (cf. seção 5.2). 

À época do estudo piloto, eu havia percebido que as atividades de leitura 

presentes no livro não condiziam com as concepções de linguagem, ensino-

aprendizagem e leitura priorizadas por mim; por isso, eu procurava substituí-los por 

outros textos. Fazia isso, pois já possuía uma prévia experiência de trabalho com o 

Interchange na instituição em questão; portanto, sabia que os textos 

desconsideravam outros tipos de conhecimento que fazem parte do processo de 

leitura. Sendo assim, procurei utilizar histórias em quadrinhos, por exemplo, a fim de 

tentar conscientizar os alunos de que há outros tipos de habilidades a serem 

desenvolvidas e que envolvem o processo de construção de sentido, tais como a 

inclusão dos elementos não-verbais dos textos no processo de compreensão.  
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No semestre de 2007.1, após o estudo piloto, decidi continuar esta linha de 

pesquisa no mestrado, ampliando meu foco de interesse: passaria a investigar, 

também, a questão da linguagem e a construção de conhecimento.  

Em 2007.1, observei que o primeiro texto de leitura do livro intitulava-se “Hip-

Hop Style” (cf. ANEXO E). A unidade na qual está inserido tem como tema central 

características físicas humanas, tais como idade, altura, cabelo, olhos etc. Além 

disso, trata de estilos de roupa, descrevendo alguns mais usuais, como “shoes”, 

“belt”, “tennis shoes”, “sweater” etc. Conseqüentemente, os elaboradores do livro 

produziram um texto falando do estilo de roupa de adolescentes americanos que 

gostam de música hip-hop. Porém, o texto não vinculava esse estilo ao contexto dos 

meus alunos na época da investigação. Considerei, então, que falar do estilo de 

roupa dos pagodeiros, por exemplo, poderia vir a ser mais instigante e envolvente 

para meus leitores, pois convivemos socialmente com representantes deste grupo.  

Durante entrevista, a aluna Helena mencionou uma história que lhe chamou a 

atenção, a qual foi retirada de uma edição em quadrinhos de Garfield (cf. ANEXO F), 

utilizada por mim em sala de aula durante o estudo piloto. Ela disse haver achado 

interessante, por exemplo, a proposta de as imagens também serem capazes de 

produzir sentido. Tal fato responde à minha intervenção de introduzir, bem no início 

do processo de co-construção de conhecimento sobre leitura, um gênero discursivo 

familiar aos alunos, procurando possibilitar-lhes um maior engajamento discursivo. 

Assim, minhas posturas – de reorganizar o arranjo espacial na sala de aula e 

complementar os textos do livro a outros mais consoantes com a realidade dos 

meus estudantes – reafirma minha pesquisa como sendo intervencionista, buscando 

o que atendesse melhor ao trabalho que eu pretendia realizar.  
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Outro fator que também caracteriza a intervenção na minha pesquisa se 

relaciona ao padrão de interação entre professor e aluno. Busquei reconstruir as 

relações professor-aluno e aluno-aluno na sala de aula. Procurei, assim, não 

priorizar o paradigma da transmissão, mas favorecer ao máximo o paradigma da co-

construção, visando uma participação mais ativa dos estudantes nas atividades 

implantadas na sala de aula. Desse modo, implantei atividades nas quais os alunos 

tinham que trabalhar em grupo sem a minha ajuda, por um determinado momento, 

enquanto, em outro, trabalhávamos juntos.  

Assim, prossegui, tanto à época do estudo-piloto, em 2006.2, quanto durante 

a geração de dados, em 2007.1, trabalhando em torno da leitura com meus alunos 

de ILE, segundo os pressupostos teóricos discutidos nos capítulos I, II e III desta 

dissertação. Ao total, foram nove gravações em áudio.  

Para melhor entendermos o local no qual a pesquisa se desenvolveu, 

vejamos, no próximo capítulo, a descrição do contexto dessa pesquisa.  
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V. CONTEXTO  

 

Inicio este capítulo descrevendo o contexto no qual a pesquisa fora realizada. 

A seguir, delineio como se dava o ensino de inglês na instituição em foco, assim 

como na minha sala de aula, enquanto encaminho o relato de apresentação dos 

sujeitos da investigação. 

 

5.1 Descrição  

 

 A investigação em foco foi realizada num projeto de ensino de idiomas, da 

Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro e liderado por 

alguns professores do quadro docente da instituição. Esse projeto pretende fornecer 

aos alunos da graduação uma formação profissional dentro do ensino-aprendizagem 

de uma dada língua estrangeira, segundo sua linha acadêmica (LIBERALI & 

ZYNGIER, 2000).  

Entretanto, não há, explicitamente, um projeto político pedagógico a ser 

seguido, mas apenas algumas diretrizes internas (cf. ANEXO G) a serem 

obedecidas pelos estagiários que lá trabalham, além de um caderno de reflexões18 

que visa a orientar seu trabalho em torno da co-construção de conhecimento 

crítico19. 

O projeto existe desde 1998 e iniciou com 20 turmas, mas, na época desta 

pesquisa, possuía aproximadamente 225 no total, o que nos denota seu grande 

crescimento e prestígio, tanto para os estagiários quanto para os estudantes.  

                                                 
18 Nesse caderno, refere-se a alunos-monitores o que chamo de estagiários no decorrer do trabalho. Isso se dá a 
mudança de nomenclatura ocorrida por volta do ano de 2006, o que não implica em mudança de função. 
19 O termo “crítico” aqui se relaciona com o fato de refletir sobre a própria prática e produzir conhecimentos 
outros. 
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Como mencionado anteriormente, o projeto tem como objetivo auxiliar os 

alunos da graduação a desenvolver não somente experiência em sala de aula, mas 

também a se tornarem profissionais reflexivos (LIBERALI & ZYNGIER, 2000, p. 7). 

Dessa forma, há uma grande variedade de línguas ensinadas, para que se possa 

atender um número expressivo de universitários formandos e um vasto público 

externo. Os idiomas trabalhados são: Alemão, Árabe, Espanhol, Francês, Hebraico, 

Italiano, Inglês, Inglês Instrumental, Japonês, Japonês (Conversação), Português 

para Estrangeiros, Português (Redação), Português (Oficina de Língua Portuguesa) 

e Russo.  

O curso funciona durante a semana e aos sábados. Pela semana, as aulas se 

concentram na parte da tarde e da noite (até às 19h10min), enquanto, aos sábados, 

na parte da manhã e da tarde (até às 17h).   

Na época desta investigação, o projeto contava com uma média de 4 mil 

alunos e de 227 estagiários ao todo. Até hoje, as turmas comportam no máximo 25 

alunos. As aulas são de quatro horas semanais, que podem ser divididas em um ou 

dois dias.  

Para as aulas do projeto, utilizam-se as próprias salas de aula da Faculdade 

de Letras que estiverem vazias. Por isso, a maioria das aulas se concentra, durante 

a semana, na parte da tarde e da noite, e aos sábados, pois são os horários em que 

não há um grande fluxo de alunos graduandos. Desse modo, os estagiários dispõem 

somente das salas de aula compostas por carteiras, quadro-negro, giz e gravador 

com CD (encontrado na secretaria do projeto). O uso de televisão e vídeo é muito 

restrito, pois depende da disponibilidade das salas equipadas com esse recurso 

audiovisual que não estejam sendo usadas pela graduação no momento das aulas.  
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Os alunos graduandos que compõem o quadro de estagiários são 

selecionados via provas escrita e oral e análise do boletim escolar. Após serem 

aprovados, eles podem atuar no projeto por até dois anos. Cada estagiário é 

responsável por uma turma a cada semestre, recebendo, respectivamente, uma 

bolsa como remuneração, custeada pelo valor pago pelos alunos matriculados nos 

cursos (cf. ANEXO G, seção 1). No entanto, há uma cláusula que explicita a 

possibilidade de continuação de um estagiário por mais de quatro semestres, caso 

esse tenha tido uma boa atuação e haja a necessidade de lecionar em alguma turma 

que esteja sem “professor” (cf. ANEXO G, seção 4). 

Acrescenta-se que, durante ou após o tempo de atuação no projeto, os 

estagiários podem se candidatar a estagiários-coordenadores. Estes são 

selecionados através de consulta realizada entre os estagiários da respectiva língua. 

Sendo assim, tornam-se os líderes de cada idioma, a fim de auxiliar a equipe em 

questão, estabelecer o diálogo entre a coordenação e seus estagiários, organizar 

provas, entre outras atividades (cf. ANEXO G, seção 2). Como estagiário-

coordenador, o aluno pode continuar atuando por mais três semestres. Na época 

dessa pesquisa, o projeto era formado por 17 estagiários-coordenadores, 

distribuídos entre os idiomas apresentados anteriormente. 

Além de lecionar, é requerido que os estagiários freqüentem aulas chamadas 

de “orientação” com professores do quadro docente da Letras que aceitem participar 

do projeto como “orientadores”. Estes são convidados a auxiliar e acompanhar a 

atuação dos alunos (cf. ANEXO G, seção 3). Ou seja, a orientação tem como 

objetivo auxiliar os graduandos a melhorar sua prática de sala de aula, estimulando, 

sempre que possível, um olhar crítico sobre seu próprio desempenho, entre outras 

atribuições, tais como avaliar e estimular a produção científica: encontros semanais 
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nos quais discutem aspectos da sala de aula e aprendem como refletir sobre suas 

ações (LIBERALI & ZYNGIER, 2000, p. 7). Todavia, alunos mestrandos e/ou 

doutorandos, quando indicados por escrito, podem ser convidados a compor o 

quadro de orientadores do projeto, desde que sejam supervisionados por algum 

outro orientador do quadro permanente20 (cf. ANEXO G, seção 3). É importante 

ressaltar que os orientadores não recebem remuneração ao assumirem a função. Ao 

se engajar no projeto, é imprescindível que o estagiário escolha um dado professor 

para ser seu orientador e acompanhar seu desenvolvimento. 

Com relação aos alunos que compõem o quadro estudantil, é necessário que 

os interessados em estudar no curso preencham o cadastro que se encontra no site 

do projeto, de acordo com as datas estabelecidas no calendário, previamente 

divulgado, a fim de conseguir vaga para o idioma desejado. A idade mínima para 

ingresso é de 16 anos. É necessário que paguem, semestralmente, uma 

determinada quantia que custeará a bolsa dos estagiários, mencionada 

anteriormente, e que poderá servir também à própria Faculdade de Letras.  

 

5.2 O ensino da língua inglesa nesse contexto 

 

Na época da geração dos dados, o quadro de professores de língua inglesa 

contava com 94 estagiários, quatro estagiários-coordenadores, seis orientadores e 

2.188 estudantes matriculados regularmente. Pude perceber que grande parte da 

equipe era formada por um grupo que se dedicava ao ensino de inglês como língua 

estrangeira; por isso, não me foi possível deixar de pensar na relevância social 

desse idioma no contexto em que estávamos. Dessa forma, considerei pertinente 

                                                 
20 Durante a redação desta dissertação, fui integrante do grupo de orientadores de inglês desse projeto. 
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desenvolver um estudo sobre leitura em ILE, a fim de questionar minha prática, 

aprimorá-la, entender mais detalhadamente como se dá o processo de co-

construção de conhecimento sobre leitura em ILE e poder proporcionar aos meus 

alunos uma formação mais consoante a uma de suas necessidades acadêmicas: a 

prática de leitura. 

Os níveis de proficiência em língua inglesa oferecidos no curso regular do 

projeto são: Básico, I, II, III, IV, V e VI. Ao terminarem, os alunos podem ingressar na 

conversação. Porém, para os interessados em inglês com fins específicos, há um 

curso de inglês instrumental atualmente em andamento. Durante os três anos e seis 

meses que permaneci no projeto, trabalhei com todos os níveis do curso regular, 

exceto V e VI. Em todos esses, utilizei o Interchange (2005).  

O curso regular de ILE é norteado pela abordagem comunicativa21 e tem, 

portanto, como objetivo desenvolver a competência comunicativa dos alunos. 

Segundo essa abordagem, orienta-se o ensino-aprendizagem da língua inglesa 

enquanto linguagem em uso, contextualizada. Esta abordagem prioriza que 

professores trabalhem os idiomas, priorizando o caráter social dos mesmos, visto 

que se respalda a noção de linguagem dialógica de Bakhtin (2003)22. Contudo, ao 

iniciar meu trabalho no projeto, eu ainda não havia sido adequadamente 

instrumentalizada para trabalhar dentro da perspectiva comunicativa. Somente no 

decorrer da graduação e das orientações, fui percebendo o que estaria em jogo 

dentro dessa abordagem de ensino-aprendizagem. Em outras palavras, foi apenas 

no dia-a-dia do meu processo de ensino-aprendizagem que pude observar que o 

                                                 
21 De acordo com os princípios teóricos da abordagem comunicativa, aprender uma dada língua consiste em 
adquirir os meios lingüísticos para desempenhar competentemente diferentes funções sociais através do discurso. 
Dessa forma, usam-se atividades que favorecem a interação e a constante troca de informações e conhecimento 
entre os participantes. 
22 Segundo essa noção, a linguagem não é apenas um sistema de estruturas, mas um veículo de comunicação que 
possibilita as pessoas agir no mundo social (RICHARDS & RODGERS, 1986 apud TAMANINI, 2006, p. 101). 
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modo como a leitura estava sendo abordada em sala de aula não condizia com a 

proposta do projeto de ministrar o ensino de inglês contextualizadamente, a fim de 

possibilitar ao aluno experiências comunicativas tanto orais quanto escritas.  

No entanto, nas instruções do livro didático direcionadas aos professores, 

pede-se que procuremos relacionar o assunto dos textos ao cotidiano dos alunos. 

Porém, considero esse gancho problemático, pois, como poderia relacionar um texto 

produzido abstratamente, conforme exemplifiquei na seção 4.4, com a vida social 

dos estudantes e ao mesmo tempo propiciar experiências comunicativas 

significativas aos mesmos? Como conseqüência, fui substituindo os textos do livro, a 

fim de buscar atender produzir atividades comunicativas nas quais fosse possível 

estimular o engajamento discursivo dos alunos diante de determinadas experiências 

comunicativas e promover paralelamente um trabalho em torno da co-construção de 

conhecimento sobre como se lê. 

Em meu último semestre (2006.2) como estagiária, e devido ao 

encadeamento do meu grupo de orientação no referido período, desenvolvi um 

estudo piloto, cujo fruto resultou em um trabalho apresentado no “Fórum CLAC IV”, 

em 4 de dezembro de 2006. A partir disso, elaborei o plano de pesquisar minha 

própria sala de aula como contexto de investigação desta minha dissertação de 

mestrado. Para isso, pedi permissão à coordenação para permanecer no corpo 

docente do projeto por mais um semestre, com vistas a poder dar continuidade ao 

meu estudo inicial, e não mais apenas pilotar materiais e dados, mas gerá-los.  
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5.3 Sujeito da pesquisa 

 

É preciso ter claro que pessoas não são objetos e, portanto, 
não devem ser tratadas como tal; não devem ser expostas 
indevidamente (CELANI, 2005, p. 107). 

 

Com relação ao participante do estudo em questão, acredito ser necessário 

começar por enfocar a mim mesma, pois me considero parte do processo também. 

Meu envolvimento com a língua inglesa começou aos 12 anos de idade, 

quando meus pais, julgando ser esse um idioma importante a se aprender para o 

futuro, matricularam-me em um curso. Nessa instituição, a abordagem de ensino 

utilizada era a comunicativa – a mesma seguida no contexto em que desenvolvi 

esse estudo –, cujo objetivo principal era desenvolver a competência comunicativa 

de seus alunos. Foram oito anos de uma aprendizagem prazerosa. 

Aos 18 anos, ingressei na faculdade de Letras com o objetivo de me tornar 

uma professora de inglês. Gostava, e ainda gosto muito, de ensinar esse idioma, e 

estava interessada em aprender mais sobre ele. No decorrer da graduação, 

consegui meu primeiro emprego em outro curso de idiomas, no qual comecei a me 

deparar com os problemas enfrentados na sala de aula. Apesar de utilizar a 

metodologia da forma que me havia sido ensinada, nem todos os alunos aprendiam 

do mesmo modo como me fora isntruído. Alguns apresentavam maior proficiência do 

que outros, mesmo diante das mesmas oportunidades de aprendizagem formal. 

Esse fato muito me inquietava. 

Entretanto, somente quando ingressei no projeto no qual esse estudo foi 

desenvolvido, e a partir das orientações que recebi, foi que comecei a questionar os 

métodos aos quais somos introduzidos no decorrer de nossas experiências como 

professores de idiomas nos cursos particulares. E fui me conscientizando de que o 
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processo de ensinar e aprender não é uma via de mão única pela qual o professor 

transmite conhecimento aos alunos. É, antes, uma via de mão dupla, na qual ambos 

são co-construtores de conhecimento dentro de um contexto sócio-histórico 

específico (cf. seção 3.3). Além disso, percebi que os alunos possuem diferentes 

tipos de conhecimento – segundo Vygotsky, de conceitos cotidianos –, que de certa 

forma podem auxiliá-los no processo de ensino-aprendizagem de uma LE. 

Sendo assim, durante minha atuação no projeto em foco na pesquisa, fui me 

tornando cada vez mais consciente de como se dá o processo de ensino-

aprendizagem de inglês e, assim, procurei aprimorar a minha prática, a fim de me 

tornar uma profissional competente e em constante processo de formação. 

No que toca à turma escolhida para a observação e geração de dados, esta 

era composta por 17 alunos23 que freqüentavam as aulas regularmente, e cuja faixa 

etária situava-se entre 17 e 40 anos. A duração das aulas era de quatro horas 

semanais, e às sextas-feiras somente; por isso, havia um intervalo de 20 minutos no 

decorrer da aula.  

Escolhi esta turma, pois já havia começado a investigar minha própria prática 

nesse contexto no semestre anterior, e pretendia continuar por mais um semestre, 

com o fito de gerar os dados, como referido anteriormente. No entanto, apesar de ter 

conseguido permanecer com a mesma turma, somente sete alunos haviam 

participado do estudo piloto no semestre anterior. Os outros ou precisaram mudar de 

horário ou trancaram o curso. A turma em questão contava, assim, com dez novos 

integrantes – ou oriundos de outros horários, ou matriculados por nivelamento. 

Portanto, para esta pesquisa, escolhi centrar a observação em apenas um estudante 

da turma: o sujeito-focal24. Ele é: 

                                                 
23 A pauta continha 21 alunos inscritos, no entanto. 
24 O nome foi alterado para preservar a identidade do mesmo. 
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Esse aluno foi escolhido pelo fato de i) ter demonstrado uma efetiva 

participação nas aulas e atividades implementadas, ii) pertencer a uma área de 

formação que não prioriza o trabalho com a linguagem e iii) ter participado do estudo 

piloto.  

Procurei, a partir de um questionário, diagnosticar o perfil da turma, e pude 

perceber que grande parte dos alunos precisava utilizar o inglês, principalmente, 

para leitura. Sendo assim, ratifiquei meu interesse de pesquisa, que já havia se 

iniciado na investigação piloto: Compreender o que ocorre durante a co-construção 

de sentido e conhecimento em relação a textos em ILE. Isso desencadeou nas duas 

perguntas de pesquisa apresentadas no início do próximo capítulo. 

Os alunos em questão compunham o terceiro nível de inglês do projeto, 

intitulado “Inglês II”. A turma era heterogênea quanto ao seu nível de proficiência da 

língua alvo, apesar de todos os discentes pertencerem ao mesmo estágio de ensino. 

Pude perceber isso por intermédio do questionário, visto que muitos dos alunos 

responderam que: 

 

Renato: participou do estudo piloto . Era tímido no início, mas depois 

foi adquirindo confiança e se tornou um significativo aluno no 

desenvolvimento das aulas, sempre participando. O projeto foi sua 

primeira experiência institucional de estudo de inglês. Possuía bom 

nível de conhecimento do idioma, tanto escrito quanto oral. Formação 

acadêmica: Superior incompleto em engenharia química e geografia. 

Disse utilizar a leitura em inglês muito freqüentemente devido à sua 

área de formação. Tinha, então, 21 anos de idade. 
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a. haviam mudado de horário mais de uma vez, o que os havia colocado em 

contato com diferentes professores que utilizavam diferentes abordagens 

de ensino-aprendizagem; 

b. possuíam diferentes experiências com o idioma fora da sala de aula, 

propiciando a alguns um maior domínio de ILE, devido ao maior índice de 

convivência com a mesma. 

 

Assim, considero que a grande rotatividade em que os alunos se envolviam 

entre turmas e professores era um dos fatores que dificultava o desenvolvimento da 

língua inglesa, pois eles eram constantemente expostos a diferentes abordagens de 

ensino-aprendizagem segundo um dado professor, apesar de termos, os estagiários, 

de trabalhar dentro da perspectiva comunicativa. 

 À luz da base metodológica e dos pressupostos teóricos expostos ao longo do 

trabalho e do contexto aqui explorado, passo, no próximo capítulo, a apresentar a 

análise dos dados desta pesquisa. 
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VI. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Uma vez detalhados os meus referenciais teóricos, as razões que me 

motivaram a realizar esta pesquisa e o caráter da mesma, passo, neste capítulo, a 

apresentar minha interpretação dos dados gerados. Faço-o à luz da teoria, que deu 

origem às minhas inquietações, com o fito de responder às perguntas de pesquisa já 

apresentadas na introdução, quando justifiquei o que me levou a iniciar este estudo: 

 

(1) Que tipo de conhecimento (sistêmico, de assunto /mundo, e de 

organização textual) os alunos articulam no momento  de construção 

de sentido e de conhecimento ao lerem textos em ILE ? 

 

(2) Que conceitos em relação à linguagem, ao proces so de construção e 

de conhecimento são ecoados e construídos nas inter ações dos 

leitores diante de textos em ILE? 

 
 

Faço lembrar que, como meu objetivo nesta pesquisa é buscar e interpretar 

quais concepções sobre linguagem, construção de sentido e de conhecimento (cf. 

capítulos I, II e III) são contempladas durante o ato de ler de textos em ILE por parte 

dos próprios alunos, foi necessário realizar, nos dois corpora de análise, certos 

recortes em sua extensão, descartando, assim, as partes que não se relacionavam 

com a temática da presente pesquisa. Desse modo, os excertos analisados foram 

escolhidos devido à sua pertinência em responder às questões anteriormente 

propostas por mim para este estudo, visando, assim, contribuir na construção de um 

leitor mais ativo e proficiente. 
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Tendo em vista minhas perguntas de pesquisa, busco empreender a análise 

dos dados provenientes de diferentes formas de geração (cf. seção 4.3). Priorizo 

aqui as gravações em áudio, realizadas durante atividades de leitura em sala de 

aula e na entrevista com o sujeito-focal da pesquisa, feita no último dia de aula 

daquele semestre.  

Não obstante, considero importante mencionar que a análise a ser 

encaminhada neste capítulo não esgota as possibilidades de leitura dos momentos 

selecionados. Dependendo do contexto sócio-histórico, assim como do aparato 

teórico ao qual determinado leitor, professor ou pesquisador tenha acesso, os 

mesmos dados podem vir a ser interpretados de maneiras variadas e gerar também 

respostas distintas. 

Tendo em vista os aspectos considerados até o presente momento, elaborei 

dois quadros. O quadro 5 foi criado com base no de Vanessa Anjos (2003) (cf. 

ANEXO H), que, fundamentada em Linell (1990), trata do domínio e da ação dos 

participantes e sua dimensão nos níveis quantitativo, estratégico, semântico e 

interacional.  

O quadro 6 foi adaptado não só com base em Vanessa Anjos, mas também 

de acordo com o quadro 4 de Nunes (2000) (cf. ANEXO I), no qual a mesma sinaliza 

diferentes tipos de interação propostos por Van Lier (1994). Cada tipo de estrutura, 

de certa forma, sinaliza como os conceitos de linguagem, construção de sentido e de 

conhecimento são apresentados, impostos ou negociados pelos interactantes, ou 

seja, se o fazem de forma competitiva ou cooperativa25.  

                                                 
25 Associo ambos os padrões, cooperativo e competitivo, à estrutura de negociação e construção de sentido. Faço 
notar ainda que a estrutura competitiva não exclui a possibilidade de colaboração ou negociação, já que uma sala 
bakhtiniana é na realidade um espaço polifônico ou de conflito com diferentes participantes procurando-se fazer 
ouvir (SOUZA, 1995). 
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Ambos os quadros possibilitam categorizar os dados a serem analisados e 

interpretados, a fim de contemplar de modo mais sistemático as interações e 

processos de linguagem, construção do sentido e do conhecimento. 

Vejamos a seguir: 

TIPO DE ESTRUTURA DE 
PARTICIPAÇÃO NO 

DIÁLOGO 

CARACTERÍSTICA DA 
PARTICIPAÇÃO 

AÇÃO DOS PARTICIPAN TES 

 
 
 
 

ASSIMÉTRICO 

- Com domínio de um dos 
participantes 

 

- Quantitativo 

- Sem busca de entendimento 
comum 

 
- Com uso do imperativo 

 

 
- Estratégico 

- Com inibição e controle de 
participação 

 

- Interacional 

 
 
 
 
 
 

SIMÉTRICO 

- Com domínio equilibrado dos 
interactantes 

 

- Quantitativo 

- Com busca de entendimento 
comum 

 
- Com direcionamento de 
pergunta ao(s) outro(s) 

 

 
 

- Estratégico 

- Com falas importantes, 
introduzindo, mantendo, 

reformulando, reinterpretando e 
apresentando novas 

perspectivas 
 

 
 

- Semântico 

- Com avaliação da resposta do 
outro 

 

- Interacional 

Quadro 5: Estruturas de participação no diálogo de Linell (1990) em Anjos (2003) (cf. ANEXO H) 

 
As estruturas de participação podem ser, segundo Linell, mais ou menos 

simétricas, dependendo das ações dos participantes. Essas podem ser 

caracterizadas pelo domínio quantitativo de fala ou pelos recursos usados para 

construir o diálogo. Além disso, também podem ser analisados de acordo com a 

forma de direcionar as perguntas ou pelo recurso semântico que procura equilibrar o 

diálogo – introduzindo, mantendo, reformulando, representando outra perspectiva 
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quanto à fala do seu interlocutor –, ou através da não-oposição ao enunciado do 

outro.  

 

Quadro 6: Quebras no diálogo/falhas na comunicação com base nos tipos de interação propostos por 
van Lier 91994) adaptado de Nunes (2000) (cf. ANEXO I) 

 

Ressalto que utilizo os quadros apresentados como recurso para analisar os 

dados selecionados. Segundo a ação e a atitude cooperativa ou competitiva – o 

padrão do qual o sujeito-focal, em relação com os sujeitos não-focais, mais se 

aproxima – esse pode vir a denotar os conceitos acerca da linguagem, construção 

de sentido e de conhecimento tratados no decorrer dos capítulos I, II e III. Por 

exemplo, um aluno que privilegia um padrão assimétrico e competitivo, controlando 

a troca de turnos entre os colegas, usando o imperativo, cumprindo somente a 

agenda proposta e resistindo à discussão de idéias com os demais participantes, 

demonstra estar orientado por uma visão de linguagem e processo de ensino-

aprendizagem que considera o conhecimento como proveniente de uma única via, 

em que somente um tem voz e saber que deve transmitir aos demais.  

Diante da breve relação estabelecida entre os quadros, nosso arcabouço 

teórico e as perguntas de pesquisa, para melhor tratar dos corpora, divido este 

capítulo em três partes: em 6.1, analiso os dados selecionados em sala de aula na 

subseção 6.1.1.1  e os da entrevista na subseção 6.1.2. Por último, em 6.2, procuro 

AÇÃO DOS PARTICIPANTES  COMPETITIVO COOPERATIVO 
 

AGENDA A cumprir, imposta Flexível 
 

FORMATO 
 

Monológico, palestra Polifônico, conversa 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 

Isoladas, distribuídas por um só Em diálogo, distribuídas por 
vários 

IDÉIAS 
 

Resistência, em conflito Avaliada, comentada 
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responder às questões de pesquisa mais especificamente, retomando e destacando 

os pontos relevantes do processo de interpretação dos dados. 

 

6.1  Dados selecionados 

6.1.1 Gravações em sala de aula  

 

Nesta seção, analiso os excertos selecionados das gravações em áudio 

geradas em sala de aula que possuem relação com as questões de pesquisa 

formuladas do presente estudo durante o processo de transcrição das gravações. 

Durante as mesmas, tratávamos, professora e/ou alunos, especificamente, da leitura 

em ILE na sala de aula (cf. seção 4.4).  

Todos os dados foram gerados, selecionados e transcritos por mim através do 

uso de um ou dois gravadores de áudio, como foi mencionado anteriormente (cf. 

seção 4.3).  

As atividades de leitura foram encaminhadas da seguinte forma: inicialmente, 

em especial no estudo-piloto, eu realizava as primeiras tarefas com toda a turma em 

um só conjunto, procurando orientar o processo de leitura segundo as concepções 

de linguagem, construção de sentido e de conhecimento abarcadas neste estudo, a 

fim de que, posteriormente, os mesmos pudessem realizá-las em grupo ou 

individualmente. Por exemplo, na atividade na qual eu levei a história em quadrinhos 

do Garfield (cf. ANEXO F), brevemente mencionada na seção 4.4, procurei 

desenvolvê-la dispondo a turma em semicírculo, a fim de que todos pudessem ter 

contato visual comigo e com os demais colegas, ter a mesma oportunidade de 

responder às perguntas feitas por mim e promover uma maior interação. Não posso 

negar que tal procedimento facilita meu desejo de alinhar a interação professor-
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alunos, na minha prática, ao conceito vygotskiano de ZDP: o que hoje o aluno 

realiza com a ajuda de um par mais competente, ou com a minha ajuda, ele pode 

mais tarde realizar sozinho (cf. seção 3.3). 

Abaixo, segue um trecho do meu diário de pesquisa, no qual descrevo o 

encaminhamento da atividade em questão: 

 
Dei cada uma das folhas para cada aluno e realizamos a atividade em 
conjunto. Como era a primeira vez que eu utilizava um texto em inglês, 
considerei mais adequado realizar a atividade em mediação com eles . 
Todos em conjunto. [...] Nessa atividade, o texto possuía algumas palavras 
“novas” e, ao lê-lo em voz alta, enquanto os alunos acompanhavam em 
silêncio, eu ia perguntando a eles qual era o significado das  palavras 
desconhecidas em português e ia sinalizando que era  necessário  levar 
o contexto tanto da palavra quanto do assunto do texto em consideração 
para tentarmos inferir seu sentido, de que poderia ser necessário relermos 
mais de uma vez o texto para entender a palavra, de que estávamos 
constantemente interagindo com o texto para poder construir seu sentido, 
entre outras. [...] Portanto, ao fazer um levantamento dos recursos, 
procurei fazê-los refletir sobre suas próprias cren ças acerca do que 
seja ler que eles estivessem empregando na hora par a entender o 
sentido das palavras “novas” . (DIÁRIO DE PESQUISA, 01 DE 
SETEMBRO DE 2006). 

 

 
Segundo os trechos destacados acima, considero importante enfatizar que o 

tratamento dado aos vocábulos desconhecidos em inglês, sempre levando em 

consideração o contexto de produção e circulação do texto, buscava apontar a 

importância de os alunos pensarem sobre os recursos por eles utilizados, ou dos 

quais poderiam se utilizar, para produzir sentido de textos em LE.  

Em seguida, apresentava outra tarefa similar. Para realizá-la, costumava 

dividir toda a turma em pares ou trios, dependendo do número de alunos presentes, 

conforme se evidencia nas transcrições das gravações em áudio analisadas nesta 

pesquisa.  

Considero importante dizer que eu era a responsável pela divisão dos grupos. 

Assim, poderia alocá-los de acordo com seus diferentes níveis de proficiência. 

Buscava colocar em um mesmo grupo alunos considerados mais competentes com 
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outros menos competentes, visando que um ajudasse o outro a co-construir 

conhecimento e que houvesse um estímulo à autonomia desses (VYGOTSKY, 

1998). Fundamentei minha prática, novamente, na visão vygotskiana, que enfatiza a 

importância do “outro” na construção do conhecimento (cf. seção 3.3).  

Resumindo, algumas das atividades de leitura eram realizadas em 

colaboração comigo, e outras não, pois a mediação era feita entre os pares, sempre 

procurando desenvolver a autonomia dos alunos. Porém, após a realização das 

atividades desenvolvidas unicamente por eles, eu retomava as mesmas com toda a 

turma, a fim de checar o desempenho de todos e procurar auxiliá-los na resolução 

de dúvidas.   

Este fato me leva a afirmar que procurei atuar como mediadora mais 

competente e co-construtora, auxiliando os alunos a realizar as tarefas que eles 

ainda não conseguiam executar individualmente, isto é, buscando construir 

conhecimento ao atuar na ZDP dos alunos (cf. seção 3.3).  

Para tanto, vejamos a análise de três atividades26, nas quais os estudantes se 

encontravam organizados em grupo de três ou em dupla, e as respectivas 

seqüências selecionadas, provenientes tanto dos dados do estudo-piloto realizado 

em 2006.2 quanto da época da geração dos dados em 2007.1 (cf. seções 4.4 e 5.2).  

 

 

 

 

 

                                                 
26 As seqüências de cada atividade estão numeradas de forma que o primeiro algarismo refere-se à atividade que 
a mesma se relaciona enquanto o segundo algarismo corresponde à seqüência transcrita da atividade em questão. 
Por exemplo, a seqüência 1.1 nos possibilita identificá-la como sendo a primeira seqüência (segundo algarismo) 
pertencente à primeira atividade (primeiro algarismo). 
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Atividade 1  

 

O texto proposto para esta primeira atividade, intitulado “Adolescent Health” 

(cf. ANEXO J), aborda aspectos concernentes à saúde do adolescente, como, por 

exemplo, fatores de risco e possibilidade de acesso aos cuidados com a saúde27.  

Além do texto fornecido, foi entregue aos alunos uma folha (cf. ANEXO K) 

com perguntas elaboradas com base no texto proposto. Eram perguntas de pré-

leitura e leitura, propostas para que se pudesse observar como eles estavam 

interagindo entre si e com o texto28. Essas perguntas buscavam oferecer-lhes a 

oportunidade de verbalizar quais conceitos sobre o processo da linguagem, de 

ensinar-aprender e de ler estavam sendo privilegiados por eles naquele momento. 

Ressalto que, embora Renato seja o sujeito-focal, todos os outros participantes 

também são considerados sujeitos da investigação e são relevantes para a análise 

do mesmo visto o fato de a linguagem, o conhecimento e sentidos serem produzidos 

em um determinado contexto sócio-interacional, e nunca em um vácuo social. 

Chamo a atenção do leitor para o fato de que os dados foram gerados quando 

os alunos trabalhavam sozinhos, sem minha ajuda. Esses estão divididos em três 

seqüências. A primeira trata do início da leitura do texto. A segunda enfoca um 

momento em que os estudantes encontram vocabulários desconhecidos. E a 

terceira evidencia uma notável mudança de participação de Renato na interação e, 

portanto, na construção de sentido e conhecimento, ao articular diferentes conceitos 

para realizar a atividade. 

                                                 
27 Como mencionado no capítulo IV, os textos de leitura levados para a sala de aula foram selecionados devido a 
sua relação temática com a unidade do material didático ao qual os alunos estavam tendo contato no momento da 
geração dos dados. 
28 Ressalto o fato de que eu procurava desenvolver/co-construir conhecimento sobre o processo de leitura junto 
aos alunos ao passo que buscava responder as perguntas de pesquisa. Logo, o propósito das perguntas de pré-
leitura e leitura não era somente gerar dados, mas também conscientizá-los acerca do que estaria em jogo nesse 
processo. 
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Nesta primeira seqüência, temos Renato em conjunto com mais dois 

aprendizes realizando a tarefa. Antes da parte transcrita abaixo, os alunos haviam 

acabado de responder às questões referentes à pré-leitura (cf. ANEXO K).  

Observemos, então, como Renato se comporta, levando em consideração 

seu discurso e atuação junto aos outros participantes. 

 

Seqüência 1.1: “Tanto faz”  

 

(1)  FÁBIO:  Yes (lendo), now read the text and answer the questions 

(2)  RENATO: Tá 

(3)  AMANDA: Tem que ler o texto 

(4)  FÁBIO: A <percent> dos adolescentes.. fala em inglês ou em  

(5)    português? 

(6)  RENATO:  [Tanto faz /?/] 

(7)           AMANDA:  [Lê em inglês.. q aí a gente vai traduzindo NÉ?] 

(8)            RENATO:  Ah ok  

(9)  FÁBIO:  (lendo) <Percent> of adolescents de twelve de... 

(10)  RENATO:  Twelve= 

(11)  AMANDA:  =Twelve [at...] 

(12)  RENATO:  [To /?/] 

(13) AMANDA:  [<Seventeen> years] 

(14) FÁBIO:   [Seventeen years of age] with fair or poor health dois  

(15)   ponto três  

(16) RENATO:  /?/ 

(17)  AMANDA:  [Two] point three 

(18)  RENATO:  [/?/] Todo mundo entendeu esse? 

(19)  AMANDA:  Percentual de adolescentes de doze a dezessete anos.. 

(20) RENATO:  .. 

(21)  FÁBIO:  De idade 

(22)  AMANDA:  De idade 

(23)  RENATO:  Está com 
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(24)  FÁBIO: Está com saúde pobre ou ruim? 

(25)  RENATO:  /?/ 

(26) FÁBIO: Ruim é dois ponto porcento /?/ dois ponto três, pô... falei 

(27) RENATO:  Dois ponto três /?/ ah 

 

À primeira leitura desta seqüência, é possível identificar o domínio de apenas 

um participante, não só pela quantidade, mas também pela extensão de suas falas. 

Ou seja, Fábio desenvolve mais suas falas. Esse é o sujeito não-focal Fábio, que, ao 

tomar o turno, lança o primeiro questionamento ao grupo. Ele inicia a seqüência, 

guiando os participantes a como prosseguir: Yes (lendo) now read the text and 

answer the questions (linha 1). O uso do imperativo evidencia seu domínio também 

estratégico. 

A resposta é dada pela outra participante não-focal, Amanda, ao dizer: Tem 

que ler o texto (linha 3), enquanto Renato, nosso sujeito focal, prioriza um 

comportamento menos ativo, apenas concordando com o dito: Tá (linha 2) em vez 

de problematizar a decisão de seus interlocutores. 

Ao observar Renato mais detalhadamente, encontramos uma fala importante 

dele. Fábio inicia a tarefa direcionando uma pergunta para o grupo, lançando mão 

de um recurso interacional menos assimétrico, sobre se deveria ler o texto em inglês 

ou em português, i.e., traduzi-lo ou não: A <percent> dos adolescentes .. Fala em 

inglês ou em português? (linhas 4-5). Renato responde: Tanto faz (linha 6). Já 

Amanda assevera sua crença na decodificação das palavras como meio de 

“alcançar” seus significados, ao afirmar: Lê em inglês que a gente vai traduzindo 

NÉ? (linha 7). Nesse sentido, a fala de Renato denota uma indiferença acerca do 

idioma a ser utilizado para abordar o texto, o que pode sinalizar o desinteresse do 

mesmo de participar mais ativamente da realização da atividade, uma vez que deixa 
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a decisão para seus colegas de grupo, de onde Amanda se pronuncia conforme 

discutido.  

No entanto, um olhar também possível seria que, ao não escolher entre 

português e inglês, Renato não prioriza uma visão de linguagem nem uma posição 

de aluno em específico no momento. Privilegia, portanto, a visão de aluno pouco 

ativo (cf. subseção 3.1.2), uma vez que não escolhe umas das opções apresentadas 

por Fábio. Coloca-se como uma tabula rasa, pronta a ser preenchida com as idéias 

advindas de fora, já que concorda com as direções dadas por seus colegas. Sendo 

assim, é possível afirmar que sua resposta, por ser imparcial e por atribuir as 

decisões aos outros participantes, prioriza uma posição de aluno receptor de 

informações/idéias/conhecimento, segundo a visão ambientalista de ensino-

aprendizagem (cf. subseção 3.1), deixando a decisão da agenda a ser cumprida em 

cargo dos outros participantes. Por exemplo, na linha 20, Renato está em silêncio 

enquanto Amanda fica ecoando as falas de Fábio, o qual “rouba” o turno de Renato.  

Quanto a Amanda, sua opção de associar leitura à tradução corrobora a visão 

representacionista da linguagem (cf. seção 1.1). Além disso, Amanda parece se 

comportar como detentora do saber, dando ordens aos seus colegas de grupo 

acerca de como proceder a leitura do texto (linhas 3 e 7) ao dizer como iniciar a 

leitura do mesmo.  

A menção do termo traduzindo por parte de Amanda (em Lê em inglês ... que 

aí a gente vai traduzindo NÉ?”, linha 7), como já destacado, faz com que Renato, ao 

dizer: Ah ok (linha 8), reafirme a minha interpretação anterior de que o mesmo se 

localiza como um receptor de saber, pronto a acatar idéias. Quanto à visão de 

linguagem e de leitura, as mesmas se apresentam respaldadas na noção de 

representação (cf. seções 1.1 e 2.1), visto que Renato concorda em traduzir as 
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palavras do texto para acessar o sentido do que lê – como se, ao fazê-lo, pudesse 

retirar/extrair e transferir um a um os significados das palavras do idioma. Assim, não 

só sua concordância com a sugestão de Amanda, cumprindo a agenda proposta por 

ela, mas também sua indiferença quanto à pergunta de Fábio, aceitando nesse 

momento as opções dadas pelos companheiros do grupo sem questioná-las, levam-

me a caracterizá-lo como um repetidor de conhecimento derivado de outros. Por 

exemplo, apesar de na linha 18, direcionar uma pergunta aos colegas, é possível 

afirmar que Renato o faz procurando obter uma resposta dos mesmos, já que ele 

não expressa seu próprio entendimento do texto como se dependente da 

contribuição de seus interlocutores. 

No mesmo sentido, devido ao fato de Renato ter concordado com a sugestão 

de Amanda de traduzir o texto, Fábio inicia a leitura do mesmo em voz alta em inglês 

e o traduz, acompanhado de Amanda e Renato, alternadamente (linhas 9-17). Ele 

prioriza, assim, a noção de linguagem como representação e a de aprendiz passivo 

decorrente da teoria tradicional de ensino-aprendizagem (cf. seção 3.2). Amanda e 

Renato comportam-se como receptores (cf. subseção 3.1.2). 

Portanto, de acordo com o comportamento de Renato e suas concepções de 

linguagem e construção de conhecimento (conceitos ecoados), é possível dizer que 

ele está embasado em uma visão de sentido de textos cujo significado está atrelado 

aos mesmos e será captado através da decodificação dos elementos que o 

constituem. Esse processo vai ao encontro da noção de linguagem representacional 

que os alunos reproduzem, como dito anteriormente (cf. seções 1.1 e 2.1). 

Ainda sobre a seqüência 1.1, após algum tempo lendo o texto em voz alta e 

traduzindo-o praticamente ao mesmo tempo, Renato toma o turno e introduz um 

questionamento acerca da compreensão do texto a partir da decodificação de seus 
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elementos: Todo mundo entendeu esse? (linha 18). Com base nesta pergunta e à 

luz do nosso aparato teórico, é possível inferir que nosso sujeito-focal está 

claramente asseverando, através de seu discurso, a crença na noção de que a 

linguagem possui sentidos intrínsecos a ela, (cf. seção 1.1) e que os mesmos são 

extraídos das palavras pelas pessoas durante a leitura. A pergunta de Renato aos 

seus colegas de grupo na linha 18, ao procurar conferir o total entendimento de 

todos, perpetua a acentuada assimetria, que antes era dominada por Fábio, pois 

Renato é quem procura dominar a interação neste momento, ao tomar o turno e 

controlar a interação.  

Quanto à visão representacionista de produção de sentido, esta é ratificada 

por Amanda, por exemplo, ao traduzir uma das frases lidas em inglês (Percentual de 

adolescentes de doze a dezessete anos, linha 19) sem procurar contextualizá-la. 

Outro detalhe relevante é o fato de alguns dos léxicos ecoados pelos 

participantes aproximarem-se tanto da noção de linguagem como representação 

quanto do modelo de leitura representacionista:  fala, traduzindo e entendeu, esta 

dita por Renato, (linhas 4, 7 e 18, respectivamente). O uso desses termos remete ao 

processo de codificação e decodificação de significados como meios de produzir 

sentido, no qual o interlocutor, ao escutar ou ler, deve traduzir o significado da 

palavra, para sinalizar que a entendeu (cf. seções 1.1 e 2.1).  

Com respeito à questão da construção de conhecimento, os termos em foco 

remetem à visão de ensino-aprendizagem como um processo de transmissão (cf. 

subseção 3.1.2), visto que denotam sentidos naturalizados, os quais “passam” 

instantaneamente de uma pessoa para outra durante o processo de ensino-

aprendizagem. Tais termos buscam tornar as palavras acessíveis e inteligíveis ao 

outro em um caminho de mão única (cf. seção 2.1). O sujeito tem a ilusão de que o 
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que diz tem apenas um significado, isto é, todo interlocutor captará suas intenções e 

suas mensagens (CORACINI, 1995, p. 9).  

 Do início até o final da seqüência 1.1, Fábio comporta-se de forma a buscar o 

entendimento comum, liderando a realização da atividade, mesmo que 

monologicamente. Suas contribuições favorecem uma maior participação – 

quantitativamente falando –, inibindo e controlando a participação dos outros, visto 

que é quem domina a maior parte da interação. Isso caracteriza a estrutura de 

participação como predominantemente assimétrica e sua ação como competitiva, 

em virtude de possuir muitas falas, inclusive isoladas, já que prossegue a leitura oral 

do texto como se estivesse apresentando uma palestra sobre algum assunto. 

Por outro lado, Amanda tenta atuar de forma imperativa na interação, dá 

ordens aos seus companheiros e responde os questionamentos, lança mão do 

imperativo (linha 7) quando os orienta a ler o texto em inglês, enquanto os outros o 

vão traduzindo automaticamente. Não domina, todavia, a interação com uma 

quantidade significativa de falas conforme Fábio, mas o faz estrategicamente, 

prestando atenção ao que os companheiros de grupo falam (linhas 11, 13, 17 19, 

22), o que denota um comportamento também receptor. Sendo assim, interpreto que 

Amanda prioriza uma participação assimétrica e competitiva ao fazer uso do 

imperativo, como já mencionado, e ao não buscar um entendimento comum 

estrategicamente, mas sim a solução de suas dificuldades lexicais, ao resistir ao uso 

de outros recursos para produzir entendimento do texto que não a tradução para a 

língua materna por desconhecimento ou falta de domínio dos mesmos. 

Com respeito ao nosso sujeito-focal, é possível concluir que o aluno Renato 

tem pouca participação na maior parte da interação. Não se comporta como Fábio, 

que busca o entendimento comum a todo o momento, embora o faça a partir de um 
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conceito de linguagem como representação. Renato mantém o modo de trabalho, 

procurando seguir a agenda segundo o caminho decidido pelo grupo, decodificando 

os sentidos imbuídos ao texto de modo mais assimétrico e cooperativo, porém com 

muito pouca participação, pois se sujeita às deliberações tomadas por Fábio e 

Amanda durante a maior parte dessa seqüência. 

A seguir, sintetizo os pontos de interpretação da seqüência analisada em dois 

quadros: um dos sujeitos não-focais e um do sujeito focal: 

 

 
Sujeitos 

 
Visão 

Estrutura de 
participação 

e tipo de 
interação 

no diálogo 

 
Dados 

Não-focais  Linguagem  Construção de 
sentido 

Construção de 
conhecimento 

 Linhas  

 
Fábio 

 
Representação 

Decodificação 
(extração de sentidos 

do texto) 

 
Transmissão 

 
Assimétrica 

e competitivo 

1, 4, 5, 9, 
14,15,21, 
24, 26 

 
Amanda 

 
Representação 

Decodificação 
(extração de sentidos 

do texto) 

 
Transmissão 

Assimétrica 
e competitivo 

3, 7, 11, 
13,17,19, 
22 

 
 
 
 
 

 
Sujeito 

 
Visão 

Estrutura de 
participação e 

tipo de 
interação no 

diálogo 

 
Dados 

Focal  Linguagem  Construção de 
sentido 

Construção de 
conhecimento 

 Linhas  

 
Renato 

 
Representação 

 
Decodificação 

(extração de sentidos 
do texto) 

 
Transmissão 

Assimétrica e 
cooperativo  

(pouca 
participação) 

2, 6, 8,10 
12, 16, 
18, 20, 
23, 27 

 
 
 

Acredita-se, portanto, em grande parte desta seqüência que o significado está 

‘na letra’, na palavra e, por extensão, no texto (CORACINI, 1995, p. 12). A seguir, 

vejamos, em outro momento da mesma atividade, a ocasião na qual Renato se 
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depara com dois itens lexicais novos, e como, junto aos seus pares, procura lidar 

com eles.  

 

Seqüência 1.2: “I don’t know”  

 

(1)  FÁBIO:  Ill illness que eu não sei o que que é 

(2)  RENATO:  [Source...] 

(3)  AMANDA:  [Illness] 

(4)  RENATO:  Que? 

(5)  FÁBIO:  É: [illness] 

(6)  AMANDA:  [ILL] ILLNESS 

(7)  RENATO:  I don't know 

(8)  FÁBIO:  I don't know= 

(9)  AMANDA:  =Of illness 

(10)        FÁBIO: Injury acho q é prejudicado no caso.. or.... porque eu acho   

(11)   que ele tá querendo dizer que a percentagem dos 

(12)    adolescentes que perderam ONZE ou mais dias de 

(13)    ESCOLA .. nos doze meses PASSADOS [...foi 

(14)   pior]= 

(15)  RENATO:  [Deve ser] =por causa ou= 

(16)  FÁBIO:  =Disso aqui que eu [não sei] 

(17)  AMANDA:  [INJURY INJURY] 

(18) RENATO:  [/?/ Aconteceu] 

(19) AMANDA: [What's the meaning of "injury"?] 

(20)  RENATO:  /?/ Aconteceu= 

 (21)         FÁBIO:  =Injury acho que é no caso que é: a pessoa que tá::  

 (22)     prejudicada é: doente entendeu?     

(23) AMANDA:  Am! 

(24)  FÁBIO:  Mais ou menos isso 

(25) AMANDA:  Injustiçada seria? 

(26) FÁBIO: Não 

(27) RENATO: Não 
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(28) AMANDA:  Não 

(29) RENATO: Seria de certa forma injustiçada porque foi 

(30)                               prejudicada porque fez alguma coisa 

(31) FÁBIO: É, entendeu? 

(32) AMANDA: Ah! entendi 

 

No início desta seqüência, nos deparamos novamente com a mesma postura 

pouco ativa de Renato, e agora também de Fábio, diante da possibilidade de iniciar 

uma negociação sobre o significado de illness por parte de Amanda. Um ecoa o 

outro: I don’t know (linhas 7-8).  

No entanto, como na seqüência 1.1, Fábio novamente passa a dominar a 

atividade, possuindo não só um grande número de falas (linhas 10-14), gerenciando 

a maior parte das dúvidas e/ou perguntas aos outros, tal como ocorre quanto ao 

significado de illness em: Ill illness que eu não sei o quê que é (linha 1), que deu 

início ao desenvolvimento da seqüência 1.2. Isso acentua, outra vez, o grau de 

assimetria no diálogo e sua postura como par mais competente. 

Apesar de Renato estar entretido em outra parte do texto ao dizer: [Source...] 

(linha 2), ele mesmo e Amanda voltam-se para o termo apontado por Fábio, 

acentuando o domínio do direcionamento da atividade/agenda por parte do mesmo 

(linhas 2-5).  

Diante da palavra nova para todos, Renato continua a se comportar de forma 

pouco ativa e diz: I don’t know (linha 7), como já destacado. Isto segue o perfil 

descrito na seqüência 1.1, no qual, diante de uma informação nova, o sujeito-focal 

espera receber a resposta de outro aluno, em vez de tentar enfrentar o obstáculo e 

buscar outra via para a solução do mesmo. Sendo assim, Renato continuar a 

respaldar o papel de um aluno pouco ativo e altamente receptor de novas 
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informações, não se posicionando nem como um descobridor nem como um 

possível co-construtor de significados (cf. capítulo III). 

Interpreto que não somente sua atitude diante do novo vocabulário, mas 

também o uso da palavra know (linha 7) por parte de Renato, para reportar aos 

colegas seu desconhecimento do significado da palavra em questão, denota um alto 

grau de dependência do mesmo às palavras do texto. Isto ocorre porque o fato de 

não conhecer/saber o sentido de illness o “paralisa” diante do desafio de procurar 

co-construir o sentido da palavra, e o posiciona como um sujeito impotente diante do 

texto, por desconhecer um vocábulo.  

Em outras palavras, o uso do verbo know por Renato ao construir sua 

sentença confirma a asserção feita anteriormente de que o mesmo corrobora certa 

visão de linguagem, construção de sentido e de conhecimento, já que desconsidera 

a possibilidade de negociar seu sentido. Este lhe será transmitido, preferindo, 

portanto, seguir o caminho da transferência de conhecimento. Dessa forma, ao 

afirmar desconhecê-la e ao ter uma atitude pouco ativa perante a mesma, nosso 

sujeito-focal ratifica, novamente, o conceito de linguagem como logocêntrico, o 

processo de ensino-aprendizagem como de transmissão e a recepção de conceitos, 

assim como a noção de leitura, como um processo representacionista, ao priorizar 

uma única possibilidade de entendimento/compreensão. Fica prestando atenção ao 

que os outros participantes dizem, inclusive permanecendo em silêncio durante 

algum tempo sem qualquer atitude responsiva mais ativa, esperando que algum dos 

colegas saiba e, assim, o forneça o desconhecido/novo (linhas 8-14) sem o qual não 

poderia compreender o texto. Considera-se incapaz de lê-lo, já que não domina 

todas as suas palavras. 
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Todavia, Fábio redireciona a conversa e procura descobrir o significado de 

outro vocabulário desconhecido, injury (linhas 10-14), mudando o tópico da 

interação, mantendo o domínio no padrão interacional, abandonando o primeiro item 

desconhecido que era illness e enfocando agora injury. Portanto, os dados me levam 

a interpretar que Fábio está flexibilizando a agenda, denotando uma abertura à ação 

cooperativa ao mudar o tópico de discussão. 

Diante da mudança de atitude de Fábio, Renato também procura participar 

mais desse processo, complementando as falas do primeiro. Ele o faz, por exemplo, 

dizendo: Deve ser por causa ou (linha 15) e Seria de certa forma injustiçada porque 

foi prejudicada porque fez alguma coisa (linhas 29-30). Visa auxiliar a projeção do 

sentido e, claro, do novo conhecimento: o do sentido da palavra injury. É possível 

perceber que, nesse momento, houve uma mudança no tipo de participação de 

Renato, mesmo que de forma breve. Agora, em presença do questionamento de 

Fábio acerca de outro vocabulário desconhecido e ao buscar completar as falas do 

mesmo, Renato faz inferências, i.e., levanta hipóteses sobre seu sentido; tem uma 

atitude responsiva e se insere mais ativamente no diálogo. Assim, em vez de 

privilegiar uma postura passiva, como no início do excerto (ao encontrar a palavra 

illness, na linha 7), Renato busca utilizar seu conhecimento prévio de injury, 

procurando manter um diálogo com o seu interlocutor Fábio. 

Retomando o que foi dito até aqui, é possível identificar que Fábio, ao 

dominar a interação, busca entendimento comum acerca do sentido de illness ao 

introduzi-la, isto é, colocar seu significado em pauta (linha 1). Todavia, não o 

conhecendo, introduz e apresenta uma nova perspectiva, ao procurar projetar o 

sentido da palavra injury como um meio de chegar a um sentido próximo para illness 

(linhas 10-14). Fábio reformula e reinterpreta o sentido possível do vocábulo injury 
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segundo seu conhecimento prévio, buscando o entendimento comum do grupo. 

Desse modo, ressalto que o padrão de interação construído interacionalmente por 

Fábio na interação com o grupo é assimétrico-cooperativo, visto que o mesmo 

domina grande parte da troca de turnos; porém, abre-se à colaboração dos 

participantes, à mudança de tópico e ao auxílio dos mesmos para entender o sentido 

de uma determinada palavra. 

Por outro lado, Amanda mantém-se fiel às crenças que a auxiliaram na 

seqüência 1.1. Continua a caracterizar sua prática de leitura como algo inerente 

somente ao texto, e sua construção de sentido e de conhecimento como 

dependente, ora do texto, ora dos seus colegas de grupo, os quais devem fornecer 

os sentidos que ela não consegue “retirar” através da soma dos vocábulos do texto. 

Relembro aqui o comentário de Coracini (1995, p. 12) de que: Ao aluno-leitor, 

cerceado ainda mais pela dificuldade da língua, cabe inferir e, muitas vezes, apenas 

reconhecer o significado que subjaz às formas lingüísticas. Essa afirmação retrata 

muito claramente o modo como Fábio passa a abordar o texto (linha 21-22). 

 Amanda enuncia perguntas isoladas ou paralelas ao desenrolar da conversa 

entre Fábio e Renato, não participa das trocas de turno e não compartilha uma 

busca de entendimento comum. Porém, há um conflito de idéias entre ela e os dois 

participantes, visto que não obtém, prontamente, resposta às suas indagações, já 

que os outros participantes estão em interação efetiva entre si e não partilham os 

mesmos conceitos e conhecimentos que ela (linhas 17-20). Assim, a atuação de 

Amanda, sujeito não-focal, prioriza um padrão assimétrico-competitivo.  

Voltando ao nosso sujeito de pesquisa, é possível perceber que Renato muda 

sua forma de participação durante a atividade. No início, não participa de forma 

significativamente quantitativa, estratégica e semântica no diálogo. Simplesmente 
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repete ou ecoa as falas dos outros interlocutores. Tal postura leva-me a interpretar 

sua visão de leitura como idêntica à dos demais e a afirmar que aceita que o 

conhecimento e o sentido do texto possam ser transmitidos a ele sem negociação. 

Todavia, por volta da linha 15, Renato altera sua forma de participação e 

busca interagir com Fábio, complementando suas falas (linhas 15-16) ao levantar 

hipóteses sobre o significado de injury, contribuir com falas importantes, reformular, 

reinterpretar e apresentar novas perspectivas. Desse modo, ambos trocam idéias 

sobre qual seria o significado dessa palavra, e não a partir da soma dos vocábulos 

do texto. Assim, eles ratificam uma visão de linguagem como sentidos ideais (cf. 

seção 1.3) advindos de suas mentes, e de construção de conhecimento como uma 

busca de sentidos prévios (cf. seção 3.3), já que o sujeito-focal busca dialogar com 

Fábio para descobrir o sentido de injury ao tentar negociar sentidos. 

Nos próximos quadros, apresento os pontos levantados concernentes à 

interpretação da seqüência aqui analisada: 
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Sujeito 

 
Visão 

Estrutura de 
participação 

e tipo de 
interação no 

diálogo 

 
Dados 

Focal  Linguagem  Construção de sentido  Construção de 
conhecimento 

 Linhas  

 
Renato 

 
Representação 

 
Decodificação 

(extração de sentidos 
do texto) 

 
Transmissão 

 
Assimétrica e 
cooperativo 

 
2, 4, 7 

 
Renato 

 
Idealização 

 
Descoberta 

(levantamento de 
hipóteses) 

 
Busca de 

conhecimento 
prévios 

 
Simétrico-

cooperativo 

 
15, 18, 20, 
27, 29, 30 

 
 

Como dito anteriormente, ao propor esta atividade à turma, entreguei-lhes 

uma série de perguntas a serem respondidas com base no texto “Adolescent Health” 

(cf. ANEXOS J e K). No começo da gravação do trabalho do grupo, os alunos 

prosseguiram, como já analisado, lendo o texto em voz alta e optando pela tradução 

das palavras literalmente (cf. seqüência 1.1). Eles procuraram decifrar o texto 

segundo seu conhecimento lingüístico prévio e atuar como transmissores de sentido 

uns aos outros, privilegiando, assim, uma interação de modo assimétrico-

cooperativo.  

Porém, nesse segundo momento considerado, percebemos que os conceitos 

corroborados até então não funcionaram, o que levou Renato a posicionar-se 

segundo outros conceitos de linguagem e construção de conhecimento e sentido, 

especificamente (cf. seqüência 1.2 e quadro acima do sujeito-focal).  

Na próxima seqüência, observaremos um momento no qual Renato muda 

mais perceptivelmente seu modo de participação e corrobora, agora, outros 

conceitos. 
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Seqüência 1.3: “Entendeu? Tá errado”  

 

(1)  RENATO:  (lendo) “Summary Health Statistics for United States  

(2)                                 Children National Health Interview Survey” 

(3)  FÁBIO: Am 

(4)  RENATO:  É...nine.. 

(5)            FÁBIO:  Twenty  

(6)            AMANDA:  Twenty zero four 

(7)            RENATO:  Esse "source" significa o que? Fonte? 

(8)            FÁBIO:  É 

(9)            AMANDA:  É, lembra que ele, que ela tava falando...  

(10) TODOS:  /???/ 

(11) RENATO:  Tem q /?/ porque aqui foi dois mil e quatro e aqui foi 

(12)                        dois mil e quatro de repente poderia ser data diferente tá! 

(13) AMANDA:  É verda... 

(14) RENATO:  Aqui tem data diferente, então lá "quando foi?" é  

(15)                        emmmm twenty... 

(16) AMANDA:  Não aqui tá dois mil e cinco aqui embaixo 

(17) FÁBIO:  Não ma... 

(18) RENATO:  Aqui dois mil e cinco 

(19) AMANDA:  Aqui embaixo dois mil e quatro... 

(20) RENATO:  /???/ 

(21) FÁBIO:  Onde? Cadê? 

(22) RENATO: /???/ Nesses dados aqui 

(23) AMANDA:  Não aqui, em alguns dados aqui no meio tá vendo q... 

(24)          RENATO:   Na verdade essa data é de quando foi feito da onde foi  

(25)                               tirado... 

(26) AMANDA:   Não é...  

(27) RENATO:     /???/ 

(28) FÁBIO:        Aqui tá escrito embaixo de cada coisa escrita tem a...    

(29)                     a ...de quando que ele veio 

(30) RENATO:    Não, mas tô falando quando a gente respondeu "Quando  

(31)                     que o texto foi escrito", a gente falou dois mil e quatro só   
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(32)                     olhando ... 

(33) FÁBIO:        Ahh beleza 

(34) RENATO:   Entendeu? Tá errado. 

 

A seqüência 1.3 visa apresentar a continuação do que os alunos vinham 

fazendo, mas proporcionando interessantes detalhes. Ao ler todo o excerto, já 

podemos identificar que a quantidade e o tamanho das falas de Renato mudaram. 

Agora, ele desenvolve melhor suas sentenças, como, por exemplo, em: Tem que 

porque aqui foi dois mil e quatro e aqui foi dois mil e quatro, de repente poderia ser 

data diferente, tá! (linhas 11-12). Isto é, levanta outras questões e as defende, 

favorecendo um leve conflito de idéias no grupo, aproximando sua interação do 

padrão assimétrico-competitivo, visto o seu domínio quantitativo e interacional, como 

tomada de turno e número de falas (linhas 11-14).  

Há um ponto que vale a pena ser levantado quanto a esta terceira seqüência: 

na folha à parte com as questões a serem respondidas, entregue previamente à 

atividade, havia a seguinte pergunta: When was it [the text] written?, ou seja, 

Quando o texto foi escrito? (cf. ANEXO K). A resposta foi anterior ao primeiro 

excerto transcrito e analisado, cujo ano de produção Renato, junto aos seus colegas 

de grupo, atribuiu a 2004. Entretanto, no início desta seqüência, deparamo-nos com 

outro questionamento de Renato acerca de um vocabulário novo: Esse “source” 

significa o quê? Fonte? (linha 7). Agora, Renato é quem está propondo o tópico para 

discussão, redirecionando o andamento da atividade e alocando perguntas aos 

outros acerca de um item, o qual já o havia intrigado na seqüência 1.2. Nenhum dos 

outros participantes, todavia, lhe deu atenção e mérito. Logo ele está atuando como 

par mais competente e tem um domínio maior quantitativo, semântico e estratégico. 

O tipo de interação aproxima-se, então, de um padrão cooperativo, havendo 
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flexibilização da agenda a ser proposta agora por Renato. A sua participação 

estratégica se evidencia quando ele lança uma hipótese sobre o possível significado 

de source e dirige a pergunta aos colegas, buscando e possibilitando a participação 

dos mesmos, a fim de poder confirmar ou não sua hipótese. 

Ademais, em grande parte desse excerto, os dados me levam a interpretar 

outra alteração na participação de Renato. Também se posiciona como um 

negociador e co-construtor de significados, visto que busca a participação do resto 

do grupo para que, juntos, cheguem à construção do sentido. Nesse processo, ele 

faz uso do diálogo como ferramenta, posicionando-se como alguém que acredita na 

interação através da linguagem como meio de construção de sentido e de 

conhecimento – portanto, em uma postura que se fundamenta na visão sócio-

interacionista de ensino-aprendizagem (cf. seção 3.3).  

Renato percebe que há outra data ou ano mencionado no texto. Ele observa 

que em cada seção há uma parte chamada source, com uma data diferente. Isso 

porque o próprio texto foi estruturado com base em informações de outros textos, 

mantendo, então, em cada entrada, a data do texto original de onde as informações 

apresentadas foram retiradas (cf. ANEXO J): Tem q /?/ porque aqui foi dois mil e 

quatro e aqui foi dois mil e quatro. De repente poderia ser data diferente tá! (linhas 

11-12). Torna-se possível, desse modo, afirmar que ele parte de sinais encontrados 

no texto. Agora, é Renato quem age como o par mais competente, sinalizando para 

o grupo que pode haver um engano na resposta concernente à data de escritura do 

texto. Com base nesta constatação e à luz do referencial teórico, meus dados me 

levam a afirmar que o estudante prioriza a visão de leitura como construção social 

em que o texto não é mais uma soma de vocábulos isolados, mas um enunciado, 

um todo, o que desperta uma atitude responsiva no leitor Renato (cf. seção 2.3).  
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Acredito que meu sujeito focal passa a abordar o texto com base na visão 

sócio-interacionista (cf. seção 2.3), lançando mão do mesmo recurso que 

provavelmente usa em sua leitura cotidiana, em que há apenas uma data de 

escritura de um único texto – a não ser que o mesmo utilize outras fontes e as cite, 

como ocorre nesse caso –, e o grupo falhou em identificá-la na pré-leitura. 

Renato está articulando seu conhecimento de gênero discursivo e de assunto, 

os quais o auxiliam a perceber que pode ter havido um engano cometido antes ao 

responder a uma das perguntas da pré-leitura. Chama-me a atenção que esta sua 

ação prioriza um padrão assimétrico-cooperativo: agora é ele quem domina a 

interação, controla a participação dos outros, avalia a resposta dos colegas, muda a 

agenda. Porém, abre espaço para a cooperação, em um formato que se assemelha 

ao de uma conversa informal onde as pessoas requerem a voz de seu interlocutor a 

todo o momento. 

Seguindo a seqüência 1.3, Renato contradiz Amanda quando a mesma diz: 

Não, aqui tá dois mil e cinco aqui embaixo (linha 16). Argumenta que, em cada 

seção do texto, há uma data nova, referente àquela seção especificamente. 

Enfatiza, então, que cada data se refere exclusivamente ao tópico anterior, 

concernente à fonte na qual o autor baseou a conclusão de cada item, como já 

mencionei: Na verdade essa data é de quando foi feito, da onde foi tirado... (linhas 

24-25). E acrescenta ainda: Não, mas tô falando quando a gente respondeu quando 

que o texto foi escrito a gente falou dois mil e quatro só olhando... (linhas 30-32)  (cf. 

ANEXO J), tentando mostrar para os colegas o engano.  

Assim, Renato apresenta novas perspectivas aos seus companheiros, 

conforme já mencionado, procurando produzir sentido junto aos mesmos. Destaco 

que nesta seqüência, portanto, Renato mudou sua posição de aluno pouco ativo e 
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receptor para a de um aluno mais interativo, negociador e co-construtor; segundo a 

visão sócio-interacionista, passando a se caracterizar como o questionador de uma 

tarefa antes realizada sem problematização e buscando conscientizar o resto do 

grupo da resposta dada à pergunta da pré-leitura. E ainda enfatiza: Entendeu? Tá 

errado (linha 34), lançando mão de outros tipos de conhecimento que não apenas o 

sistêmico, mas o de gênero discursivo, fazendo uso de procedimentos comuns a 

quem segue a visão de leitura como algo social, visto que articula outro 

conhecimento que não somente o do vocabulário da língua inglesa. 

Em seguida, apresento os quadros nos quais resumo o que foi tratado na 

análise desta seqüência. 
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Atividade 2  

 

Esta atividade ocorreu algumas semanas após a atividade 1 e outros 

trabalhos em torno da conscientização terem sido realizados. Para esta atividade, 

entreguei um texto e uma folha contendo, separadamente, perguntas sobre a pré-

leitura e a leitura. O texto fornecido aos alunos intitulava-se “Daily Health Task 

Lists”29 (cf. ANEXO L e M, respectivamente). O tópico era concernente ao assunto 

das aulas naquelas duas últimas semanas, seguindo o material didático da 

instituição (cf. ANEXO N), que tratava de esportes e, logo, envolvia saúde. Assim, o 

texto trazido para a atividade de leitura visava possibilitar um maior engajamento 

discursivo dos alunos, visto que se tratava de um assunto mais familiar, i.e., mais 

diretamente relacionado ao repertório discursivo deles. 

Para esta gravação, coloquei Renato junto a um aluno que era repetente, 

posicionando-o, então, como o par mais competente (cf. seção 3.3). Desse modo, 

tornar-se-ia possível observar a prática de leitura de Renato e os conceitos 

respaldados por ele diante de alguém com mais dificuldade, já que, na primeira 

atividade, Fábio era o par mais competente no trio e o silenciava na maioria das 

vezes. 

 

Seqüência 2.1: “NEGATIVE? opposition ok?”  

 

(1) RENATO:  I don’t know what’s the meaning of avoid but the text is  

(2)                              about good health or good food for good health 

(3) TOMAS:  Ok 

(4) RENATO: And in in three talk /?/ eat fruits vegetables grains 

                                                 
29 Este texto era extra-curricular. 
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(5)   and /?/ 

(6) TOMAS: Sweet? 

(7) RENATO: Is @ @ .... /?/ oh my God sugar 

(8) TOMAS: Ok 

(9) RENATO:  Ok? Hum... because here é é the word avoid é é in my  

(10)   opinion is is indicate the but the <negative> 

(11) TOMAS: But? 

(12)  RENATO: <Negative> 

(13) TOMAS: Ok 

(14) RENATO: NEGATIVE? opposition ok? 

(15) TOMAS: Ok 

(16) RENATO:  I think I think do you agree? no so so? 

(17) TOMAS:  So so 

(18) RENATO:  Why? the text is about health 

(19) TOMAS: Ok 

(20)  RENATO: Yeah and have seven topics é é 

(21) TOMAS: Ok 

(22) RENATO: You understand this? 

(23) TOMAS: Aham 

(24) RENATO: Yeah? The topic <three> is about food good food for health  

(25)   eat fruits vegetables grains ok? 

(26)  TOMAS: Ok 

(27) RENATO: And sweet? sweet is <candy>… yeah? 

(28)  TOMAS: <Candy>? 

(29) RENATO: Candy candy sugar is not good for health ok? 

 

 No início deste excerto, Renato se depara com uma palavra nova: avoid (em: 

Avoid sweets and other processed foods, cf. ANEXO L), e diz: I don’t know what’s 

the meaning of avoid but the text is about good health or good food for good health 

(linhas 1-2). Desta forma, o aluno não interrompe ou paralisa sua leitura diante do 

desconhecimento do termo avoid, nem busca auxílio de seu par para entendê-la, 

como na “Atividade 1”. Do contrário, Renato procura contextualizar a palavra, 
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buscando analisar seu uso no contexto em que está situada. Esse comentário 

evidencia o que parece lhe satisfazer diante da novidade. Renato segue o caminho 

da contextualização do sentido do texto no mundo social (cf. seção 2.3), associando-

o à pré-leitura realizada, mas não transcrita, e do assunto do texto que é: dicas de 

hábitos de saúde recomendáveis.  

Em contrapartida, Tomas pergunta-lhe o significado de sweet (linha 6), 

denotando a linguagem e o processo de leitura como decodificação como sua 

ferramenta, visto que a primeira informação do texto que chama sua atenção é um 

vocabulário desconhecido (cf. seções 1.1 e 2.1). Renato flexibiliza a agenda e 

comporta-se de forma cooperativa diante do questionamento de Tomas. A partir 

deste, Renato afirma que sweet é similar a sugar, procurando associar o sentido de 

doce a açúcar. Ele articula, assim, o conhecimento sistêmico que tem sobre o 

assunto – doces são ricos em açúcar –, para, assim, tentar solucionar o problema: Is 

@ @ ... /?/ Oh my God sugar” (linha 7). Sugere, então, que Tomas use seu 

conhecimento social de mundo, estabelecendo o sentido de “doce” como algo rico 

em açúcar e maléfico para a saúde, uma vez que o texto trata de uma lista sobre o 

que fazer e o que não fazer para manter uma vida saudável. Estes dados e sua 

respectiva análise evidenciam que Renato prioriza a visão de linguagem como ação 

social, ao pretender que seu par, Tomas, relacione o assunto “saúde” com o que não 

se deve comer, associando sentidos e utilizando os termos em um contexto 

específico (cf. seção 1.3).  

 Os dados me levam a afirmar, contudo, que os conceitos utilizados para 

explicar o sentido de sweet não permitem que Renato alcance seu objetivo, levando-

o a uma mudança de estrutura de participação mais clara. Começa a dialogar mais 

diretamente com Tomas, tentando negociar e co-construir o sentido de sweet junto a 
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ele ao longo do texto. Inicialmente, Renato retoma o sentido de avoid para depois 

focar em sweet. Para isso, procura associar o sentido de avoid com o de contraste 

expresso por but, dizendo: Ok? Hum… because here é é the word avoid é é in my 

opinion is is indicate the but the <negative> (linhas 9-10) e: NEGATIVE?? Oposition 

ok? (linha 14). Parte, então, da intenção discursiva do autor do texto, que é a de 

evitar comer algo, em favor de uma boa saúde. 

Ao partir de uma palavra conhecida, but, Renato procura negociar e construir 

o sentido da outra palavra desconhecida, avoid, sempre através do diálogo com o 

seu par e com o texto. Renato está privilegiando o processo de construção de 

conhecimento e ensino-aprendizagem sócio-interacional, mais especificamente 

fundamentado no pressuposto vygotskiano de que o conhecimento se produz no 

diálogo com o outro (cf. seção 3.3). Isso ocorre ao procurar lançar mão dos 

conceitos cotidianos de Tomas para construir um novo conhecimento ou conceito 

sistematizado/escolarizado. Este fato me permite afirmar que, a princípio, parece-

nos que Renato está priorizando somente o aspecto lingüístico do idioma para 

produzir sentido junto a Tomas, mas, no decorrer do excerto, podemos perceber que 

este foi apenas o primeiro procedimento utilizado pelo mesmo. 

 Como Tomas demonstra dificuldade em entender avoid a partir de but, 

Renato inicia sua participação mais do que efetiva no excerto, negociando, 

auxiliando-o a construir sua leitura do texto. Faz-se notar que Renato insiste em 

construir um diálogo, buscando ouvir o outro: I think I think do you agree? No so so? 

(linha 16); desse modo, nosso sujeito-focal, está articulando outro conceito tanto de 

linguagem como de leitura que não o de representação, mas o de ação e construção 

social (cf. seções 1.3 e 2.3, respectivamente). Isso pode ser observado na linha 18. 

Ao dizer: Why? The text is about health, Renato começa a ler o texto em partes, 
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levando em consideração não somente os elementos sistêmicos, mas também o 

assunto (dicas para manter uma vida saudável). E ainda faz menção ao gênero 

discursivo, que apresenta o assunto em tópicos numerados como nas instruções de 

manuais, para favorecer a produção de sentido de sweet junto a Tomas: Yeah and 

have the seven topics é é (linha 20) e: Yeah? The topic <three> is about food good 

food for health eat fruits vegetables grains ok? (linhas 24-25). Renato não fica mais 

“preso” somente aos vocábulos como na primeira atividade. Procura recorrer a 

outros recursos de construção de significado disponíveis, a fim de propiciar o 

entendimento de Thomas, sempre considerando as contribuições de seu par de 

forma cooperativa. 

Chamo atenção para o fato de que Renato não deixa de dar voz ao “outro”, 

apesar de ser o par menos competente e de se comportar de forma decodificadora, 

visto que demonstra não entender um determinado item lexical e solicita a ajuda de 

seu interlocutor. Do contrário, Renato considera Tomas imprescindível para a 

interação, negociação e construção. O diálogo com seu interlocutor amplia as 

possibilidades de busca de alternativas para a negociação dos sentidos, o que 

acentua a fala da linha 22: You understand this?.  

 Além disso, Renato relaciona as comidas saudáveis mencionadas no texto -

tais como fuits, vegetables e grains (linhas 24-25) – ao retornar à palavra sweet, 

convidando seu parceiro a elicitar se sweet é bom ou não à saúde e para associá-la 

a candy em: And sweet? Sweet is <candy>...yeah? (linha 27) e: Candy candy sugar 

is not good for health ok? (linha 29).  

 Nesta seqüência, portanto, é possível dizer que Renato muda totalmente seu 

padrão interacional. Agora, contribui com falas estrategicamente importantes, 

procurando manter uma conversa sobre o texto com Tomas; flexibiliza a 
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agenda/tópico da conversa segundo as necessidades que surgem; direciona 

perguntas ao parceiro, ao mesmo tempo em que responde as que lhe são 

endereçadas, e avalia os comentários proferidos. Todas essas características me 

levam a caracterizar sua ação agora como assimétrica e cooperativa, visto que sua 

quantidade de falas ainda é maior do que a de Tomas. 

Em seguida, vejamos o quadro que retoma essa atividade. 
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Destaco o fato de que Tomas reproduz o comportamento de Renato na 

seqüência 1.1, visto que ele não participa consideravelmente, mas espelha sua ação 

com base na do seu par mais competente. 

Esta segunda atividade e a respectiva atuação de Renato levam-me a 

considerar que sua prática de leitura se respalda em determinados conceitos de 
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linguagem, ensino e leitura. Comparando os quadros referentes às seqüências 1.1 e 

1.2, é possível identificar que Renato ratificou, ora os conceitos de linguagem e 

leitura como representação e de construção de conhecimento como transmissão, 

ora as noções de linguagem e leitura como idealização e de saber como 

transmissão. Todavia, os dados me mostram que, ao articular os mesmos sentidos 

da primeira atividade na interação com Tomas, Renato não conseguiu construir o 

sentido de sweet junto ao seu par, e passou a basear sua prática de leitura em 

conceitos outros que não os corroborados na primeira atividade. 

Em seguida, passo para a análise de uma atividade selecionada que me 

levou a certas considerações sobre o que está em jogo no processo de leitura e que 

muito contribuíram para o desfecho dessa pesquisa. 

 

Atividade 3  

 

 Esta atividade já fora realizada após alguns meses de trabalho recorrente, tais 

como outros textos nos quais trabalhei a construção de sentido junto aos alunos 

como mediadora. O texto proposto para esta atividade ensina o leitor como lavar 

roupas manualmente (cf. ANEXO O).  

Foi entregue aos estudantes uma única folha com o texto disposto na forma 

de tópicos. O mesmo continha instruções numeradas de 1 a 7, conforme se 

encontrava na internet, mas com uma única diferença: estava sem o título “How to 

Hand-Wash Clothes”.  

Tendo em vista meu interesse em conscientizar os alunos de que somente o 

conhecimento sistêmico não é suficiente para a compreensão de um texto – isto é, 

da necessidade de levarmos em conta mais do que apenas o idioma quando nos 
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engajamos em uma atividade de leitura –, optei por omitir o título do texto com o 

intuito de que, através da proposta na qual os alunos procurassem co-construir, 

através de sua(s) leitura(s) do texto, seu possível assunto, este objetivo pudesse vir 

a ser alcançado. Fica claro então que neste momento eu estava trabalhando com a 

projeção de conhecimento de mundo ao retirar o titulo e pedir que eles o inferissem. 

Antecipo que tal objetivo, conforme dito pelo sujeito-focal na seção 6.2, fora 

alcançado, visto que o mesmo afirma com suas próprias palavras que não 

conseguiu compreender o texto devido à falta de conhecimento de mundo a respeito 

de seu assunto. Todavia, esta atividade me levou à consideração de que diferentes 

fatores favorecem o uso de determinados conceitos sobre linguagem, construção de 

sentido e de conhecimento, conforme tratarei mais adiante. 

 Faço lembrar que os alunos estavam dispostos em pares, a fim de que 

pudessem negociar em voz alta/verbalizar sobre o possível tópico do texto com seu 

parceiro e justificar suas conclusões de acordo com o que digo no meu diário de 

pesquisa: 

 

Num primeiro momento, dividi os alunos em pares, para que eles 
discutissem o tema do texto e justificassem entre si suas hipóteses, além de 
responder à pergunta. Depois, abri a discussão para todo mundo dizer a 
que conclusão havia chegado e o porquê das mesmas. (DIÁRIO DE 
PESQUISA, MAIO de 2007). 
 

 Esta atividade está dividida em três momentos. Todos mostram ocasiões nas 

quais os alunos discutem acerca do assunto do texto. A primeira seqüência retrata o 

início da leitura, quando um dos sujeitos chega a uma conclusão sobre seu possível 

tópico; a segunda os mostra refletindo sobre a sugestão levantada e a organização 

do texto; e a terceira visa evidenciar uma mudança no comportamento de Renato, 

que serviu de base para não somente responder às perguntas de pesquisa, como 
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também obter certas conclusões interessantes. 

Na primeira seqüência, 3.1, encontramos a dupla a ser analisada, formada 

por um sujeito focal e outro não-focal (cf. seção 5.3). Ambos iniciam a leitura do 

texto, buscando compreender seu assunto.  

 

Seqüência 3.1: “<detergent> I don’t know I don’t know .. ã …”  

 

(1)  HELENA:  The: receita 

(2)  RENATO: Receita for I don’t know <because> .. we have .. any topic any … 

(3) HELENA: É: put in the <water> 

(4)  RENATO:  That’s ok 

(5)  HELENA:  [I don’t know[ 

(6)  RENATO: [É: am they’re they’re instructions for] to do anything .. it’s  

(7)    ok? Some something we … I don’t have what /?/ <but> .. for  

(8)   example plug a sink I don’t know what’s sink = 

(9) HELENA:  = I don’t know 

(10) RENATO: <But> é: /?/ or a cup detergent ã = 

(11) HELENA: CUP .. you drink in a cup cup 

(12) RENATO: Uhum <but> detergent? 

(13) HELENA: <Detergent> I don’t know I don’t know .. a … 

(14)  RENATO:  It’s it’s for you to do anything anything … 

(15)  HELENA: Look [FILL FILL] 

(16)  RENATO: [I don’t know what hum] fill yeah fill the sink with hot water 

(17) HELENA: É: <water> <water> é 

(18) RENATO:  Hum 

(19)  HELENA:  <Water> de água? 

(20)  RENATO:  Yeah hot water 

(21)  HELENA:  Aham water hot water /?/ [put your hands] 

(22)  RENATO:  [Put your hands] in a .. 

(23) HELENA:  A: massagem 

(24)  RENATO:  /?/ 
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(25)  HELENA: Hands né hands 

 

 O primeiro comentário de Helena (The: receita, linha 1), acerca do gênero 

discursivo do escrito com base em sua organização textual, lhe permite concluir que 

se trata de uma receita. Isso porque o texto em questão encontra-se disposto na 

forma de instruções, organizadas de 1 a 7 (cf. ANEXO O), assim como uma receita 

de bolo. Este fato me leva a afirmar que, neste momento, Helena está levando em 

consideração o gênero discursivo acerca de textos, esperando que possa facilitar o 

levantamento do assunto. 

Tendo em vista as observações feitas acima, é possível inferir que Helena 

contempla a concepção de leitura como atribuição de sentidos prévios, assim como 

a concepção de linguagem como idealização (cf. seção 2.2 e 1.2, respectivamente), 

na qual o leitor utiliza os conhecimentos que armazena em sua mente – ou seja, sua 

experiência de vida na construção do sentido do texto. Não focaliza, então, em 

qualquer tipo de informação sistêmica ou contextual que o autor do escrito possa ter 

incluído no mesmo, com vistas a facilitar ou promover a produção de sentido. 

 Destaco também que o fato de Helena analisar o texto com base em sua 

disposição ou organização poderia levar o leitor a argumentar que a mesma 

articulou, e não somente descobriu, o tipo de texto que conhece, com base no 

modelo de leitura sócio-interacional. Neste, diferentes tipos de conhecimento 

possuem um papel importante no processo de produção de significado quando o 

aluno, a partir de seu conhecimento prévio, volta para o texto e busca pistas que 

confirmem ou não sua projeção. Aponto, porém, que Helena não procede dessa 

forma. Ela apenas atribui os conhecimentos das convenções de escrita 

concernentes à receita na linha 1, e, quando Renato repete sua fala, mas não ratifica 

sua conclusão, ela externa sua insegurança ao dizer: [I don’t know[ (linha 5).  
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Nesta seqüência, Renato avalia a resposta de Helena de modo cooperativo, 

ao respaldar a possibilidade do texto ser uma receita devido à disposição das 

informações. Porém, assegura não saber ainda o assunto do mesmo, uma vez que 

não há nenhum dado específico que o leve a qualquer conclusão, já que eu omiti o 

principal – o título do texto, como mencionado anteriormente: Receita for I don’t 

know <because> .. we have .. any topic any... (linha 2). Dessa forma, Renato avalia 

a fala de Helena, posicionando-se colaborativamente nesta atividade. 

Em contrapartida, a próxima contribuição de Helena me leva a inferir que a 

mesma muda o modo como interage com o texto quando, na linha 3, utiliza o termo 

lexical water para compreendê-lo. Helena parte para a decodificação das palavras 

do texto como suporte do significado mais enfaticamente em: É: put in the <water> 

(linha 3), ao sustentar-se no sistêmico como fonte possível de acessar o sentido, 

ratificando a concepção de linguagem e leitura como representação (cf. seções 1.1 e 

2.1, respectivamente). Possivelmente devido a essa mudança de atitude, Helena 

assevera não conseguir levantar o assunto do texto (I don’t know, linha 5) e se 

comporta passivamente diante do “obstáculo” encontrado. Apenas o entendimento 

da palavra water não lhe permite acessar o sentido do escrito. Em outras palavras, 

não consegue sucesso com sua intenção de produzir sentido sobre o texto a partir 

da extração do significado de suas palavras. 

Do contrário, Renato continua a leitura do texto, persistindo em articular não 

só o conhecimento de organização textual, mas também destacando determinadas 

palavras-chaves do texto. Ele procura, assim, elucidar possíveis assuntos a serem 

confirmados, ou não, conforme prossegue a leitura do mesmo, evidenciando uma 

visão de leitura sócio-construcionista – na qual se requer que diferentes ferramentas 

sejam articuladas com vistas à negociação do sentido, tais como a procura por 



 157

pistas contextuais, que podem ser palavras referentes a determinado assunto (cf. 

seção 2.3): [É: am they’re they’re instructions for] to do anything .. it’s ok? some 

something we ... I don’t have what /?/ <but> .. for example plug a sink I don’t know 

what’s sink = (linhas 6-8). 

Diante da menção da palavra sink, da qual não sabia o significado, Helena 

continua a se comportar de forma pouco ativa, e novamente diz: I don’t know (linha 

9) perante a nova palavra desconhecida. Prende-se apenas aos seus 

conhecimentos prévios ou sistêmicos e espera que Renato forneça-lhe os “novos”: 

para ela, o sujeito-focal é o par mais competente, de acordo com o ensino 

tradicional, em que um passa os conhecimentos para o(s) outro(s) (cf. subseção 

3.1.2). Tal atitude me leva a afirmar que, apesar de estar atuando de forma 

cooperativa, visto que leva em consideração os comentários e respostas de Renato 

e procura manter uma conversa com o mesmo, Helena não se posiciona como um 

sujeito ativo. Ela espera que Renato lhe transmita tudo o que ela desconhece, com 

base na visão de ensino-aprendizagem ou de conhecimento tradicional.  

Renato destaca para a parceira duas palavras muito significativas e 

transparentes, as quais o auxiliam na procura de um entendimento maior, tais como 

cup e detergent (linha 10). Porém, Helena continua priorizando a articulação do 

conhecimento lingüístico segundo o qual as palavras possuiriam sentido fora de um 

dado contexto, e diz: CUP ... you drink in a cup cup (linha 11). Renato, então, se 

espanta com o comentário de Helena, e pergunta: Uhum <but> detergent? (linha 

12). Isso ocorre, pois, segundo seu conhecimento de mundo e recorrendo à 

concepção de leitura sócio-interacional, ninguém bebe detergente (cf. seção 2.3). 

Dessa forma, a indagação feita por Renato a leva a repetir I don’t know várias vezes, 

demonstrando sua insegurança em compreender o texto. 
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Renato não estaciona diante dos obstáculos encontrados, e reafirma sua 

inferência desde o início da conversa: It’s it’s for you to do anything ... (linha 14). 

Enquanto isso, Helena continua a destacar somente itens lexicais do texto, 

apoiando-se em decodificá-los como caminho para chegar ao significado do mesmo: 

Look [FILL FILL] (linha 15). 

Renato não desconsidera nenhum comentário de sua parceira e avalia todas 

as suas contribuições, procurando manter um diálogo com a mesma e ratificando 

seu engajamento em uma ação cooperativa e simétrica. Para tanto, Renato diz: [I 

don’t know what hum] fill yeah fill the sink with hot water (linha 16). Em face da fala 

de Renato, Helena novamente apóia-se na palavra water, o que leva Renato a 

destacar: Hot water (linha 20). E Helena: Aham water hot water /?/ [Put your hands] 

(linha 21), ambos no Step 2 do texto, possibilitando que Helena relacione o assunto 

do texto com o modo de se fazer massagem: A..: massagem (linha 23) devido ao 

fato de saber que um massagista utiliza suas mãos para a mesma: Hands né hands 

(linha 25), tendo que lavá-las previamente na água, como dito na linha 21. Sendo 

assim, apesar de utilizar como ferramenta somente os itens lexicais e os 

conhecimentos prévios, Helena consegue, a partir da decodificação de algumas 

palavras e da associação a uma determinada prática social, mesmo que de forma 

incipiente, concluir que o objetivo do texto pode ser o de dar instruções de 

massagem, visto que, em seu conhecimento prévio de mundo, precisa-se umedecer 

as mãos para tal ação. 

Com respeito ao sujeito-focal, torna-se possível dizer que Renato procura 

manter uma relação simétrica com Helena durante o diálogo, visto que há um 

domínio equilibrado entre os interactantes, quantitativamente falando. Os dois 

buscam um entendimento comum acerca do assunto do texto proposto, direcionam 
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perguntas uns aos outros estrategicamente, contribuem com falas ou comentários 

importantes e avaliam suas respostas interacionalmente.  

Apesar de Helena corroborar em alguns momentos a visão de aluno menos 

ativo, não considero adequado classificar a estrutura de participação como 

assimétrica, uma vez que há busca de entendimento em comum e não há inibição 

e/ou controle da participação de Helena por parte de Renato (e vice-versa) nesse 

momento. Em vez disso, ele escuta atentamente as falas da companheira, já que, 

sem o outro, não há sentido possível de se construir.  

A partir da seqüência analisada, é possível afirmar que a interação entre eles 

se dá de forma cooperativa, já que possui um formato de conversa com 

contribuições de ambos os lados, seguido de avaliações e comentários recíprocos. 

Além disso, a troca entre ambos ocorre sem competição, isto é, sem disputa por 

turnos, por exemplo.  

Chamo atenção também para o fato de que, apesar de ambos terem 

participado do estudo-piloto, Renato demonstrou ratificar a noção de linguagem, 

construção de sentido e de conhecimento como ações sociais desde a seqüência 

1.3. Já Helena ainda transita mais claramente entre os diferentes conceitos 

discutidos em nossa fundamentação teórica diante dos trechos destacados nesta 

seqüência 3.1.  

A seguir, apresento um único quadro que retoma os pontos destacados até 

então sobre Renato. Para essa seqüência, não foi elaborado um quadro da 

participação de Helena, visto que a mesma muda a todo o momento suas visões de 

linguagem, construção de sentido e de conhecimento – de tal forma que dificultou 

traçar um perfil claro de sua prática de leitura nessa primeira ocasião. 
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Sujeito 

 
Visão 

Estrutura de 
participação 

e tipo de 
interação no 

diálogo 

 
Dados 

Focal  Linguagem  Construção de 
sentido 

Construção de 
conhecimento 

 Linhas  

 
Renato 

 
Ação  

 

 
Negociação e co-

construção de 
significados 

 
Busca de 

negociação 

 
Simétrica e 
cooperativo 

2, 4, 6, 7, 8, 
10, 12, 14, 
16, 18, 20, 
22 

 

 

Abaixo, segue outra seqüência gerada, na qual encontramos o sujeito-focal 

interagindo novamente com Helena. Vejamos o que ocorre. 

 

Seqüência 3.2: “Unplug the sink is <opposite>”  

 

(1)  HELENA:  For me /?/ [<medicine>] 

(2)  RENATO: [Yeah] 

(3) HELENA: One medicine put in your [hand] 

(4)  RENATO:  [It’s for] 

(5)  HELENA:  Put in your é: … to: .. né? For me it’s a medicine /?/ hand  

(6)                              and the <water> for a ó a few minutes /?/ é: it’s a medicine  

(7)            <natural> medicine @ … like a /?/ .. what else? Am? .. speak  

(8)   speak for me Renato @ @ 

(9)  RENATO: Wait a minute …. I know what it is but I can’t speak with you for  

(10)                             you <cause> very <difficult> in my head. 

(11) HELENA: NO you you .. é: [/?/] 

(12) RENATO: Read [we have]  … any any ã how can I say regras? 

(13) HELENA: I don’t know = 

(14)  RENATO:  = <Rules> <rules> any <rules> any .. /?/ for … steps that’s  

(15)   ok? 

(16)  HELENA: Ok 

(17)  RENATO: Do you understand steps? 

(18) HELENA: I don’t know 
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(19) RENATO:  Step 1 step 2 step 3 step 4 

(20)  HELENA:  Primeiro passo segundo passo terceiro passo quarto passo  

(21)                            ou uma opção opção = 

(22)  RENATO:  = For me sim 

(23)  HELENA:  Uma opção outra opção outra opção 

(24)  RENATO:  NO because it continues 

(25) HELENA:  Yeah 

(26)  RENATO:  For me a: = 

(27)  HELENA: = In the seven in the seven is not continue 

(28)  RENATO: But in seven unplug the sink [here]  

(29)  HELENA: [Unplug the sink] 

(30)  RENATO: Here step 1 plug a sink 

(31)  HELENA: Plug a sink 

(32)  RENATO:  Unplug the sink is <opposite> 

 

Helena inicia afirmando que as instruções dizem respeito a como usar um 

determinado tipo de remédio, diferente do excerto 3.1: For me /?/ [<medicine>] (linha 

1) e: One medicine put in your [hand] (linha 3). 

Destaco também que Helena possui uma maior quantidade de falas do que 

na seqüência 3.1. Nesse novo contexto, ela inicia, complementa e até finaliza o 

pensamento de Renato. No entanto, prioriza no início a visão de linguagem e 

construção de sentido como idealização e de conhecimento como transmissão (cf. 

seções 1.1, 2.1 e 3.1.2, respectivamente).   

Diante da constatação de que seria algo que usaria nas mãos com água por 

alguns minutos, de acordo com o texto, Helena associa essas três informações com 

o conhecimento armazenado em sua mente sobre remédios naturais, os quais as 

pessoas utilizam em tratamentos medicinais, por exemplo. Helena articula não só as 

informações lingüísticas provenientes do texto, como também conhecimento de 

mundo prévio capaz de dar coerência ao que lê, para que não aconteça o mesmo 
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que na seqüência 3.1, quando relacionou cup com beber/bebida (fato que gerou 

estranhamento em Renato). Helena diz: Put in your é: … to: .. né? For me it’s a 

medicine /?/ hand and the <water> for a ó a few minutes /?/ é: it’s a medicine 

<natural> medicine @ … like a /?/ .. What else? Am? .. speak speak for me Renato 

@ @ (linhas 5-8).  

Nas linhas 7 e 8, Helena pede a Renato que confirme se o texto trata ou não 

sobre remédios naturais. Ela precisa que seu parceiro avalie sua resposta, porque, 

se ele disser que discorda, ela poderá mudar seu raciocínio, já que ele é seu par 

mais competente neste momento. Então, Helena está se comportando de forma 

passiva, já que pede a Renato sua opinião a todo o momento sem problematizar 

nem trazer nada de novo. 

Na linha 12, Renato toma o turno e pergunta à participante como dizer regras 

em inglês. Ele já havia percebido que o texto está dando passos ou regras sobre 

como fazer algo, e gostaria de continuar encaminhando a discussão em inglês. 

Renato diz: Read [we have]  … any any am how can I say regras? (linha 12). Helena 

afirma não saber a resposta: I don’t know= (linha 13). Enquanto isso, Renato 

rememora o vocábulo (<Rules> <rules> any <rules> any .. /?/ for … steps that’s ok?, 

(linhas 14-15), e Helena apenas aceita com um Ok (linha 16) – como se ele fosse o 

único a poder inferir e transmitir significado.  

 Cabe destacar que Renato percebe que Helena não se sente segura quanto 

ao sentido de step, e procura dialogar com ela, como o fez com Tomas na seqüência 

2.1: Do you understand steps? (linha 17). Renato espera que, através da interação 

entre eles e das informações do texto, possa auxiliar Helena a melhor compreender 

o sentido da palavra step.  
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 Prossegue, assim como procedeu com Tomas em 2.1, direcionando 

perguntas e comentários à colega. Ele lança mão tanto do sistema da língua quanto 

da organização textual na qual o texto se encontra, e diz: Step 1 step 2 step 3 step 4 

(linha 19). Ao repetir a ordem na qual o texto fora estruturado, Renato espera que a 

ordem numérica e a inferência de que se trata de regras ou instruções sobre como 

fazer algo facilitem a construção do sentido de step entre Helena, ele e o escrito, 

contemplando a visão de linguagem como ação, construção de sentido como 

construção e de conhecimento como sócio-interacionista (cf. seções 1.3, 2.3 e 3.3, 

respectivamente). 

 Em seguida, Helena fala em português com Renato, pois se sente insegura 

falando somente em inglês, a fim de verificar seu entendimento: Primeiro passo 

segundo passo terceiro passo quarto passo ou uma opção opção = (linhas 20-21) e: 

Uma opção outra opção outra opção (linha 23). Diante deste comentário, Renato 

percebe um problema significacional, visto que opção não se relaciona 

necessariamente com o sentido de passos, já que uma opção pode ser seguida ou 

não, enquanto passos devem ser seguidos um após o outro para que determinada 

tarefa seja realizada com sucesso. Para tanto, Renato diz: NO because it continues 

(linha 24), devido à diferença entre opção e passo explicitada acima, a qual poderia 

causar um erro de compreensão da proposta do texto, limitada a numeração de 1 a 

7.  

 Seguindo o raciocínio de Renato de que step refere-se à noção de passos – 

já que um segue o outro e não há a possibilidade de escolher entre eles –, Helena 

destaca que no step 7 não há continuação: = In the seven in the seven is not 

continue (linha 27). Renato, porém, ressalta que unplug é oposto de plug, o que 

denota o último passo a ser seguido, levando em consideração o conhecimento 
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sistêmico do prefixo -un em inglês, que atribui um sentido de ação oposto ao verbo 

em sua forma infinitiva: But in seven unplug the sink [here] (linha 28) e here step 1 

plug a sink (linha 30). Desse modo, chamo atenção do leitor para o fato de que 

Renato continua privilegiando os conceitos de linguagem, construção de sentido e 

conhecimento de modo sócio-interacionista, utilizando diferentes tipos de 

conhecimento ao produzir sentido.  

Por outro lado, Helena continua a posicionar-se de forma pouco interativa 

apenas de forma receptora das informações que Renato provê durante sua 

abordagem ao texto. Helena ratifica, portanto, em grande parte desta seqüência, 

assim como Amanda na “Atividade 1”, que o significado está na letra’, na palavra e, 

por extensão, no texto (CORACINI, 1995, p. 12), visto que fala a todo momento Ok 

(linha 16), I don’t know (linhas 13 e 16) e Yeah (linha 25). Realizando, então, a 

produção de sentido via um caminho decodificador, acha-se capaz apenas de captar 

grande parte das informações dadas por Renato, e não consegue perceber os 

problemas na sua projeção de sentido sobre o texto – enquanto Renato procura 

repetidamente alertá-la sobre os mesmos. 

 Tendo em vista a análise aqui feita, é possível perceber que ambos, Renato e 

Helena, mantêm uma estrutura de participação simétrica e cooperativa, devido ao 

domínio quantitativo e estratégico equilibrado entre os interactantes na maior parte 

do diálogo. Os dois buscam entendimento comum acerca de alguns itens lexicais em 

específico e, conseqüentemente, do assunto do texto. Além disso, contribuem com 

falas importantes, e avaliam as respostas um do outro sem competição.   

 A seguir, apresento dois quadros que resumem o que foi discutido nesta 

seqüência sobre os dois sujeitos de pesquisa. 
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Sujeito 

 
Visão 

Estrutura de 
participação 

e tipo de 
interação no 

diálogo 

 
Dados 

Focal  Linguagem  Construção de 
sentido 

Construção de 
conhecimento 

 Linhas  

 
Helena 

 
 

 
Idealização 

 
Descoberta 

(levantamento de 
hipóteses) 

 
Busca de 

conhecimento 
prévio 

 
Simétrica e 
cooperativo 

 
5, 6, 7, 8 

 
 Helena 

 
Representação 

 
Decodificação (ex-
tração de sentidos 

do texto) 

 
Transmissão 

 
Simétrica e 
cooperativo 

 
13, 16, 18, 
20, 21, 23, 
25, 27, 29, 31 

 

 

 
Sujeito 

 
Visão 

Estrutura de 
participação 

e tipo de 
interação no 

diálogo 

 
Dados 

Focal  Linguagem  Construção de 
sentido 

Construção de 
conhecimento 

 Linhas  

 
Renato 

 
Ação  

 
Negociação e co-

construção de 
significados 

 
Busca de 

negociação 

 
Simétrica e 
cooperativo 

2, 9, 10, 12, 
14, 15, 17, 
19, 22, 24, 
28, 30, 32 

 

Retomando os quadros expostos, é possível identificar que, no decorrer do 

excerto, Helena ratifica dois conceitos distintos sobre construção de conhecimento: 

ora inatista – ao procurar dialogar com Renato sobre suas hipóteses levantadas –, 

ora tradicional – ao depender exclusivamente do retorno desse para que suas 

hipóteses fossem mantidas ou não, sendo, essas, reproduzidas caso estivessem 

corretas.  

Por outro lado, Renato continua a respaldar os mesmos conceitos desde a 

seqüência 2.1, denotando, assim, uma mudança eficiente em sua abordagem como 

leitor, a qual o permitiu mover-se de um paradigma mais aprisionador para um mais 

flexível. 
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Todavia, os dados me permitem afirmar que, apesar de sua evolução, Renato 

não foi capaz de chegar a uma compreensão satisfatória do texto, conforme 

brevemente explicitado na apresentação da “Atividade 3”. Para tanto, na próxima 

seqüência, discuto mais especificamente sobre o motivo pelo qual o mesmo atinge 

essa compreensão, mesmo diante da utilização da abordagem sócio-interacionista 

de leitura.  

 

Seqüência 3.3: “=<Natural> medicine/?/”  

 

(1)  HELENA:  (lendo em voz alta) Until the <water> runs clear not é: <soapy> 

(2)  RENATO: /?/ 

(3) HELENA: SOAPY 

(4)  RENATO:  /?/ 

(5)  HELENA:  Because the <soapy> I think the <medicine> … 

(6)       RENATO:  It’s all right? soapy is … [so it’s this]             

(7)  HELENA: [I think] 

(11) RENATO: It’s s instruction for the <medicine> = 

(12) HELENA: = <Natural> medicine /?/ stress because the hands stress  

(13)    massagem I think 

 

 Considero, então, esta seqüência importante, porque mostra que Helena 

possui não somente uma maior quantidade de falas, como também falas mais 

longas, denotando uma participação mais ativa na atividade, com base nas reflexões 

aqui apresentadas. 

 Renato vai sendo silenciado por Helena, pois não possui mais ferramentas 

que possam levá-lo a uma compreensão do texto diferente da de Helena, apesar de 

notar que a interpretação desenvolvida por ela não se encaixa adequadamente com 

as pistas contextuais fornecidas pelo texto.  
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Helena continua a contemplar a visão de linguagem e sentido como 

idealização e aponta a palavra soapy nas linhas 1 e 3, reforçando sua hipótese de 

que se trata de algum remédio (medicine, linha 5). Vale sublinhar que o fato de 

Helena fixar-se num único item lexical poderia me levar a dizer que a mesma prioriza 

unicamente a noção de linguagem e de leitura representacionistas, mas o próximo 

parágrafo explicará ao leitor o porquê de eu não fazê-lo. 

 Como vinha sempre auxiliando Helena diante de algum obstáculo lexical, 

Renato coloca-se de forma cautelosa quando Helena menciona soapy, e pergunta: 

It’s all right? Soapy is ... [so it’s this] (linha 6). Renato direciona uma pergunta para 

Helena, interagindo com a mesma de forma cooperativa. Não havendo nenhum 

outro recurso que o permita evidenciar o problema na compreensão de Helena sobre 

o assunto do texto, ele corrobora a idéia da parceira, como podemos ver nas linhas 

6 e 11: It’s instruction for the <medicine>. Desse modo, é possível notar que Helena 

está mais confiante, visto que Renato não possui mais nenhum recurso para 

questionar as inferências/associações de Helena. Portanto, Helena continua a 

priorizar a visão de linguagem e leitura como projeção de sentidos armazenados em 

sua mente, relacionando seus conhecimentos mentais acerca dos usos de soapy, 

hands e massagem (cf. seções 1.2 e 2.2).  Agora, relacionando o remédio a algo 

que o massagista passaria em suas mãos para realizar sua tarefa. 

 Após a última fala de Renato, Helena amplia a noção de remédio para 

remédio natural no sentido de medicinal, já que sua hipótese de que se trata de 

instruções para massagem, a faz articular um conhecimento armazenado no qual as 

pessoas costumam fazer massagem devido ao estresse. Desse modo, Helena 

chega à conclusão de que se trata de algum remédio natural, devido à relação entre 
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massagem, mãos e estresse: = <Natural> medicine /?/ stress because the hands 

stress massagem I think (linhas 12-13).  

 Com base na análise da seqüência 3.3, é possível afirmar que Helena silencia 

Renato, dada a impossibilidade deste de utilizar alguma outra ferramenta que possa 

confirmar ou não a projeção de Helena, como mencionado. 

Com relação ao tipo de interação no diálogo, é possível perceber que, ao 

fazerem comentários um da fala do outro, há mudança na conversa sem 

competição, ou seja, ocorre uma flexibilização da agenda, segundo ênfase no viés 

conversacional. Este fato leva-me a caracterizar a interação deles como cooperativa.  

Antes de retomarmos os outros aspectos analisados nessa seqüência, 

vejamos o quadro que os resume para, depois, discuti-los. 

 

 
Sujeito 

 
Visão 

Estrutura de 
participação 

e tipo de 
interação no 

diálogo 

 
Dados 

Não-focal  Linguagem  Construção de 
sentido 

Construção de 
conhecimento 

 Linhas  

 
Helena 

 
 

 
Idealização 

 
Descoberta 

(levantamento de 
hipóteses) 

 
Busca de 

conhecimento 
prévio 

 
Simétrica e 
cooperativo 

 
1, 3, 5, 7, 
12, 13 

 

 
Sujeito 

 
Visão 

Estrutura de 
participação 

e tipo de 
interação no 

diálogo 

 
Dados 

Focal  Linguagem  Construção de 
sentido 

Construção de 
conhecimento 

 Linhas  

 
Renato 

 

 
Ação 

 

 
Negociação e co-

construção de 
significados 

 
Busca de 

negociação 

 
Simétrica e 
cooperativo 

 
2, 4, 6, 11 

 

O quadro acima nos mostra que Helena e Renato respaldam diferentes 

conceitos acerca de linguagem, construção de sentido e de conhecimento na 
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seqüência 3.3. Segundo essa constatação, Helena ratifica a visão idealista de 

linguagem e leitura durante toda a atividade. Já Renato abarca conceitos que o 

permitem “navegar” mais livremente no texto, os quais, porém, resultam ineficazes, 

devido à falta do título no texto e a um conhecimento de mundo sobre lavar roupa.  

Relembro o leitor que cada atividade era seguida de discussão com os alunos 

(cf. seção 6.1). Em meu diário de pesquisa, relato a contribuição de Renato e Helena 

durante o trabalho em dupla, analisando o que os levou a consolidar certas 

conclusões sobre o texto: 

 

-comentários dos alunos: (quem?) (sobre o quê?): Renato e Helena 
comentaram que, por não terem conhecimento de como se lava roupa,  
não conseguiram projetar esse conhecimento no texto. Destaquei isso 
como uma ótima contribuição e apontei novamente a importância do 
conhecimento de mundo na construção do sentido . (DIÁRIO DE 
PESQUISA, 18 DE MAIO DE 2007). 
 

 Sendo assim, a terceira seqüência da atividade 3 nos mostra que os alunos 

transitam constantemente entre os distintos conceitos concernentes à linguagem, 

construção de sentido e conhecimento quando interagem entre si e com um texto, 

denotando, então, que para uma determinada produção de significado há vários 

aspectos que favorecem ou não, como já dito, a compreensão de um texto. No 

entanto, ressalto ser necessário que os alunos se abram a novas possibilidades de 

significação que não somente as práticas tradicionais aos quais foram introduzidos 

em suas primeiras experiências de leitura – como, por exemplo, o modelo de leitura 

como decodificação.  

 Em seguida, analiso trechos das entrevistas que realizei com o sujeito da 

pesquisa.  
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 6.1.2 Entrevista  

 

Nesta parte do capítulo de análise dos dados, foram selecionadas partes da 

entrevista realizada com Renato no final da pesquisa. Para a entrevista, elaborei um 

roteiro para levantar informações referentes à visão do sujeito-focal sobre o 

processo de leitura enfatizando suas perspectivas sobre: (1) o processo de co-

construção do conhecimento sobre leitura dentro da sala de aula, (2) o papel do 

professor durante as atividades implementadas e (3) o processo de conscientização 

em torno da leitura. Para fins de análise, trato das contribuições de Renato no 

decorrer do capítulo ao mesmo tempo em que interpreto suas falas, levando em 

consideração os assuntos em pauta para, em 6.2, responder especificamente as 

perguntas de pesquisa enfocando ambas as análises: as de áudio e as da 

entrevista. 

Inicio a entrevista pedindo a Renato que descreva o trabalho com a leitura 

que fora realizado, visando notar o que havia lhe chamado mais a atenção e o 

porquê. Renato destacou inicialmente as atividades de conscientização que apliquei 

na turma ao dizer Eu gostei muito daquela coisa de fazer o português primeiro pra 

ver se a gente entendia o texto em português [...] essa mudança aos poucos do 

português, cujo objetivo era conscientizar os estudantes de que mesmo em 

português nós não projetamos apenas nosso conhecimento da língua materna 

quando lemos, a fim de que, conforme fôssemos usando textos em inglês, eles 

começassem a perceber que o mesmo ocorre quando nos envolvemos no ato de ler 

em ILE, nesse caso. 

Além disso, mencionou atividades nas quais eu levava textos em outros 

idiomas, como, por exemplo, em uma aula na qual apresentei um texto extraído de 
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um site de horóscopo em alemão no qual procurei mediar o processo de construção 

de sentido do texto junto aos alunos ao chamar sua atenção para o gênero 

discursivo no qual fora escrito e as figuras que o compunham com o intuito de que 

eles pudessem articular sentidos possíveis sobre o assunto do texto e o signo 

referente a cada figura apresentada também (cf. ANEXO P). Sobre esse tipo de 

atividade, Renato disse  

 

Eu lembro que uma vez você deu .. vários textinhos em várias línguas pra 
gente também ver o que a gente compreendia daquilo é: [...] Você sempre 
botou é: palavra por palavra não precisa entendeu?  Eu acho isso 
importante. Tudo bem a gente precisa conhecer, ter o vocabulári o 
vasto , mas.. acho que a coisa da compreensão ficou bastante focalizada 
assim acho que pegar a idéia geral do texto ficou bem interessante.30  

 

Estes dados me levam a interpretar que, meu intento de buscar estimular uma 

conscientização sobre o que está em jogo no processo de construção de sentido de 

um texto em LE, foi claramente percebido pelo sujeito da pesquisa, o qual procurou 

se engajar nessa minha proposta. Como pudemos observar na análise das 

interações de sala de aula anteriormente, ele mudou sua visão de como o processo 

e seu papel no mesmo podem se tornar mais interativos ao articular diferentes 

ferramentas na produção de sentido. 

 Em seguida, pedi que Renato descrevesse uma atividade em específico que 

tenha sido significativa e explicitasse o motivo. Interessantemente, a atividade que 

ele mencionou é a mesma que eu analisei na “Atividade 3” previamente, denotando, 

assim, que não só para mim, mas também para ele fora um exercício pertinente. A 

seguir, transcrevo parte do nosso diálogo: 

 

 

                                                 
30 Chamo atenção para os trechos em negrito. 
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(1) Professora:  Teve uma atividade /?/ dessas que a gente fez que tenha  

(2)                           chamado sua atenção que você pudesse descrever? 

(3) Renato: =Teve é: eu não esqueço daquilo é: daquela máquina de  

(4)                            lavar 

(5) Professora: Hum lembro= 

(6) Renato: =Que eu pensei que era /?/ para massagem um negócio  

(7)                           meio terapêutico talvez porque eu não conhecia as  

(8)                           palavras, mas foi, marcou assim 

(9) Professora: Por que você a destaca? Por causa disso? 

(10) Renato: É porque me marcou assim porque eu não: assim eu  

(11)                          entendi de outra forma completamente diferente sabe? 

(12) Professora: E o que houve de especial nessa atividade na sua  

(13)                           opinião? 

(14) Renato:  O que houve de especial? Não, eu gostei do tipo de  

(15)                           texto. Foi várias regrinhas assim a gente: teve que /?/ a  

(16)                           gente já sabia mais ou menos porque parecia um manual  

(17)                           /?/ o formato do texto já te diz mais ou menos o que: já te 

(18)                           induz a uma leitura, certo? E: aí eu fui induzindo e a  

(19)                           Helena também falando e eu não tinha muito essa  

(20)                           posição de conhecimento de mundo que você propõe  

(21)                           para todo mundo= 

(22) Professora: =Tá 

(23) Renato: A gente não conhecia muito como era lavar roupa e tal  

(24)                          com máquina ou sem máquina e: a gente nem pensou /?/                     

 

 

Com base nos dados acima, é possível afirmar que o enfoque dado por mim durante 

as aulas no conhecimento de mundo como sendo um dos tipos de conhecimentos 

primordiais para a construção de sentido dos textos, fora percebida por Renato 

como sendo algo novo, ao qual ele não estava acostumado a levar em 

consideração, assim como importante para o processo de leitura, já que o fato dele e 

Helena não terem experiência cotidiana de como lavar roupa manualmente, 
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dificultou a realização por parte dos mesmos da tarefa, visto que termos específicos 

referentes a esse sentido, tais como hands, hot water e detergent, presentes no 

texto, foram relacionados com massagem, como pudemos ver na análise da 

“Atividade 3”. 

 Mais à frente na entrevista, perguntei a Renato qual ele considerava ser o 

papel do professor de leitura durante as atividades da mesma com base em sua 

experiência tendo em vista procurar verificar se minha atualização das atividades de 

leitura com base na conscientização e co-construção de conhecimento sobre o 

processo da mesma havia sido percebido pelo nosso sujeito de pesquisa. A respeito 

disso, Renato disse que 

 

Assim, eu acho que quando um professor propõe um assunto pra você ler 
e tal ele: ele sabe onde a turma tá precisando de ajuda entendeu? Assim, 
então ele vai procurar um texto que faça com que: supra essa deficiência é: 
não sei. Talvez ampliar o entendimento das pessoas sobre determinado 
assunto [...] diversificar a visão dos textos em geral em inglês. Assim, igual 
você fazia, trouxe instruções, trouxe textos em panfletos, trouxe 
propaganda essas coisas pra gente ir diversificando e depois olhar e bater 
ah isso deve ser isso e a gente já lia o texto com certo.., entendeu? e já 
ajudava /?/ 

 
 
A partir da fala de Renato transcrita, é possível analisar que o mesmo estava 

corroborando as noções que eu buscava contemplar na minha sala de aula quando 

implementava os textos que eu trazia fora da apostila e creio que essa sua 

sensibilidade ao que era proposto e trabalhado propiciou ao aluno que ele pudesse 

se engajar nas atividades e, conforme foi averiguado na análise das seqüências de 

áudio, promover uma mudança em sua forma de agir. 

 Sobre esse aspecto, Renato provê dados interessantes sobre sua mudança 

na forma de abordar os textos em LE. Sobre seu modo de ler, fiz a seguinte 

pergunta Você identifica alguma mudança na sua maneira de ler desde que 

começamos nosso trabalho juntos?. Nesse momento, Renato historiciza seu 
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comportamento ao relatar sua primeira experiência com textos em ILE quando na 

graduação: 

 

Com certeza assim porque eu acho /?/ até posso comparar momentos. 
Quando eu comecei a fazer iniciação eu ainda não sabia inglês. Eu 
comecei a fazer inglês acho que no segundo período da faculdade e eu 
comecei logo no primeiro período na iniciação. E aí de cara a professora 
me deu um artigo em inglês e eu não sabia NADA em inglês assim. Aí, eu 
pegava palavra .. aí eu peguei um dicionário e o ar tigo, palavra por.. 
mais de não sei quantas mil palavras que existe num  artigo. E eu 
ficava olhando palavra por palavra  /?/ desesperado e: aí eu lembro que 
consegui traduzir um artigo, algumas palavras lógico que eu já conhecia ... 
mas foi muito difícil. E hoje em dia não, eu pego um artigo, eu consigo, eu 
não sei se é porque .. Lógico que no inglês 2 eu já aprendi alguma 
coisa . Eu consigo ler /?/. É aquela coisa mesmo da metodologia de dentro 
da sala de aula, eu leio assim tipo uma palavra, eu não sei eu tento 
buscar um sentido pra ela no contexto entendeu? Eu leio assim tipo um 
artigo que eu lia em um dia, eu leio em menos de meia hora, uma hora. 

 
 
Segundo os dados acima, é possível inferir que Renato claramente reconhece sua 

transformação como sujeito de leitura ao dizer que no início da faculdade 

comportava-se de modo decodificador, como identifico segundo a análise das 

seqüências 1.1 e 1.2, enquanto, a partir da minha implementação, começou a 

abordar os textos de modo mais sócio-interativo, visto que procura contextualizar as 

palavras no contexto ao qual se inserem ao mesmo tempo em que busca a idéia 

geral do texto em vez de continuar traduzindo palavra por palavra separadamente. 

Esses dados, então, referem-se a evolução de Renato no sentido de que agora 

reconhece de que somente o conhecimento das palavras de um texto não é 

suficiente para compreendê-lo.  

 Devido à menção de Renato de que procura contextualizar as palavras 

quando estas lhe são desconhecidas, fiz a pergunta seguinte do roteiro Que 

estratégias você usa que te auxiliam a entender um texto?. Sobre isso, ele diz Tem 

essa coisa do: tema geral, buscar sentidos pras palavras que eu não conheço dentro 

de um contexto. Gostaria de apontar que, apesar de Renato fazer uso de termos 
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como buscar que nos remete a visão de linguagem e leitura como idealização, 

interpreto que ele não está corroborando esses conceitos, mas os de construção 

social, visto que procura relacionar sentidos a um contexto em específico e não 

sentidos advindos de sua mente. O que acontece é que o aluno não domina o jargão 

necessário a fazer essa diferenciação conceitual entre “buscar” e “construir” ou 

“negociar”.  

No entanto, apesar do nosso sujeito-focal já ter nos fornecido dados 

relevantes para responder as perguntas de pesquisa, perguntei Que tipo de 

problemas você ainda enfrenta ao ler? Como procura resolvê-los?, a fim de obter 

uma descrição mais específica sobre como Renato, daqui em diante, tem buscado 

se comportar. A respeito desse aspecto, Renato diz Eu tento entender o conteúdo 

do texto /?/ tentar entender o sentido do texto. Seu testemunho, assim, nos diz que 

uma mudança foi instaurada em sua prática de leitura em torno de textos em ILE, 

em específico. 

Ao final da entrevista, perguntei se Renato gostaria de destacar algo sobre o 

trabalho realizado ou contribuísse com alguma sugestão. Para minha surpresa, o 

aluno apontou a dinâmica de trabalho em pares como algo pertinente  

 

Gosto muito das rodinhas assim de: pra gente discutir o que tá sendo dito 
no texto. E também gosto muito dessa coisa de um ajudar o outro  né 
dentro de sala de aula. Você não chega e traduz a palavra direto. Você só 
traduz se for o último caso, entendeu?Mas sempre procura um ajudar o 
outro. Acho muito legal.  

 

Outra característica do trabalho realizado que fora significativo para Renato gira em 

torno da divisão da turma em pares ou em grupos, visando propiciar uma construção 

de conhecimento de modo colaborativo entre os próprios alunos os quais possuem 

um papel importante no processo de co-construção de conhecimento não só sobre o 
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texto, mas também sobre a linguagem e o processo de ensino-aprendizagem, no 

qual sua autonomia e possibilidade de resolver problemas fossem estimuladas entre 

eles sem a ajuda do professor a partir da noção vygotskiana de par mais competente 

(cf. seção 3.3). 

 A presente análise da entrevista que realizei com Renato serviu-me de base 

para melhor compreender o processo transformacional da prática de leitura do 

mesmo evidenciado na interpretação dos dados provenientes das gravações de 

áudio apresentas na seção anterior (cf. seção 6.1.1). 

  

6.2 Respostas das perguntas de pesquisa 

 

De acordo com a análise das seqüências selecionadas das gravações em 

áudio geradas em sala de aula e dos excertos da entrevista e dos pressupostos 

teóricos explicitados ao longo da presente pesquisa, procuro a seguir destacar os 

pontos mais relevantes do processo de interpretação, com o fito de responder às 

questões de pesquisa que norteiam esta investigação, a saber: 

 

(1) Que tipo de conhecimento (sistêmico, de assunto /mundo, e de 

organização textual) os alunos articulam no momento  de construção 

de sentido e de conhecimento ao lerem textos em ILE ? 

 

(2) Que conceitos em relação à linguagem, ao proces so de construção e 

de conhecimento são ecoados e construídos nas inter ações dos 

leitores diante de textos em ILE? 
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Ao analisar os dois corpora desta pesquisa, busquei investigar que conhecimentos e 

conceitos o sujeito-focal Renato articula, constrói e ecoa ao interagir com os textos e 

com os outros alunos nas atividades propostas. 

 Com o objetivo de responder à primeira pergunta de pesquisa, os dados me 

levam a interpretar que os conhecimentos que Renato articula no momento de 

construção de sentido e de conhecimento ao ler os textos em ILE são diferentes no 

decorrer da pesquisa, visto que, em cada atividade analisada, o estudante vai 

articulando diferentes tipos de conhecimento ora da língua como sistema, ora do 

gênero discursivo ora do contexto social, a fim de melhor dar conta dos textos 

propostos (cf. subseção 6.1.1). 

 Ressalto, todavia, que há sujeitos não-focais, como Amanda e Tomas, cujos 

dados não evidenciam uma transição tão evidente devido ao escopo da pesquisa e 

ao foco em apenas um participante.  

 Com relação à segunda pergunta de pesquisa, há diferentes fatores que 

afetam a construção e o uso de determinados conceitos pelos participantes, 

principalmente nosso sujeito-focal, nas interações com seus colegas de grupo. 

Porém, antes de prosseguir a enumeração de alguns desses, faço algumas 

considerações. 

Como lingüista aplicada e de acordo com o caráter problematizador da 

Lingüística Aplicada (LA), que procura criar inteligibilidade acerca de eventos 

sociais, nesse caso a sala de aula, não busquei nesta pesquisa nenhuma resposta 

universal ou solução para a prática de leitura dos alunos; procurei entendê-las, o que 

me permitiu destacar que houve uma avaliação na abordagem dos textos em ILE por 

Renato.  
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Diante da análise realizada das gravações, tanto em sala de aula quanto da 

entrevista, problematizo a questão de que o processo de leitura seja simples como 

se acredita no senso comum, uma vez que meus dados exemplificam a 

complexidade dos procedimentos envolvidos nesse processo. Renato passa da 

condição de sujeito passivo para a de par mais competente em outro momento. Este 

fato nos mostra que há inúmeros fatores que favorecem ou não a utilização do 

conceito de construção de conhecimento o qual os sujeitos, focais e não-focais, 

contemplam. Um deles é justamente seus interlocutores em potencial. Em outras 

palavras, Renato ao interagir com Fábio comporta-se de forma totalmente diferente 

de quando está com Tomas. Em cada momento, Renato ocupa posições diferentes -  

ora como par menos competente, ora como par mais competente, respectivamente -  

determinando que tipo de participação ele viria a ter em decorrência de seu parceiro. 

Além disso, o tipo de atividade possui um papel importante com respeito à 

qual concepção sobre linguagem e leitura que os alunos podem vir a contemplar. 

Comparando a participação de Renato nas duas atividades iniciais, a análise 

empregada nos mostrou que aquela na qual o aluno venha a possuir conhecimentos 

sociais de mundo, gênero discursivo e o título do texto como ferramentas para 

compreendê-lo, favorece o processo de construção de seu sentido via a visão de 

linguagem e leitura como sócio-interacionistas (cf. seções 1.3 e 2.3), pois há a 

disponibilização dos recursos necessários à utilização dos mesmos. 

Por outro lado, a terceira atividade proveu interessantes fatos. Destaco que 

houve sucesso nessa atividade em relação ao seu objetivo de mostrar que a leitura 

é um processo complexo, no qual ao lermos usamos nossas experiências sociais, 

conforme afirma Renato (cf. subseção 6.1.2). Todavia, a compreensão do texto não 

foi satisfatória, creio eu, através da interpretação dos meus dados, devido a dois 
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obstáculos: (1) a falta do título e (2) a falta de conhecimento de mundo referente ao 

assunto do texto. Nosso sujeito da pesquisa, apesar de estar articulando diferentes 

ferramentas para co-construir o sentido do texto e avaliando as contribuições de seu 

par, não obteve uma compreensão satisfatória do texto, isto é, não conseguiu 

chegar ao seu assunto principal devido ao tipo de atividade proposta por mim.  

Entretanto, o insucesso na realização da tarefa da “Atividade 3” por parte dos 

alunos não desestimulou Renato e o fez retornar aos conceitos inicialmente 

contemplados nas seqüências 1.1 e 1.2. Portanto, devido ao seu sucesso nas outras 

etapas, Renato deixa de se posicionar como um leitor passivo, visto que procura 

corroborar outros conceitos nascidos da autoconfiança que foi construindo. Por 

exemplo, sua transição entre a primeira e a segunda atividade se deu em 

decorrência da sua compreensão do texto, da ajuda provida ao seu interlocutor na 

seqüência 2.1 e da detecção de erros de leitura do grupo, em 1.3.  

Retomando a segunda pergunta de pesquisa, chego à conclusão de que os 

conceitos sobre linguagem, leitura e ensino-aprendizagem que os alunos constroem 

e ecoam estão relacionados a diversos fatores, tais como, o interlocutor, o tipo de 

atividade, o grau de dificuldade e as experiências construídas em atividades 

anteriores. O processo de leitura, então, deixa de ser visto como um procedimento 

simples e automático, e sim como uma prática altamente complexa na qual 

diferentes fatores estão em jogo. 

 Quanto à entrevista, pude perceber no decorrer de nossa conversa que 

Renato nota o uso de diferentes tipos de conhecimento durante sua participação 

assim como eu apontei ao interpretar os dados gerados em sala de aula, pois ele 

explicita claramente que, antes de nosso trabalho, procedia à leitura dos textos de 

forma diferenciada (cf. subseção 6.1.2). 
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 Chamo a atenção do meu leitor para o fato de Renato, na entrevista, não 

fazer uso de termos usualmente empregados pelos teóricos que discutem as 

questões de linguagem, leitura e ensino-aprendizagem ao discutir sua mudança. 

Todavia, é possível afirmar que o mesmo procura abordar os textos, segundo suas 

falas, agora, de forma diferenciada, levando em consideração outros caminhos e 

recursos para produzir conhecimento, contextualizando o texto e suas palavras, de 

forma a evidenciar qual concepção de linguagem, leitura e conhecimento ele está 

corroborando. 

 Em seguida, prossigo às considerações finais deste trabalho, onde procuro 

retomar o caminho aqui traçado para a realização desta investigação e figurar 

possíveis encaminhamentos. 
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VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS E ENCAMINHAMENTOS 

 

No presente estudo, propus-me a investigar a prática de leitura de textos em 

inglês como língua estrangeira ao procurar averiguar os tipos de conhecimento que 

o aluno, Renato, articulava e os conceitos de linguagem, ensino-aprendizagem e 

leitura ao ler textos em LE.  

Para realizar tal investigação, filiei-me ao paradigma interpretativista de 

pesquisa, que se pauta na compreensão de conhecimento com base na análise dos 

dados de forma que os mesmos não sejam quantificados, mas interpretados 

segundo determinada base teórica. Caracterizei meu trabalho como sendo um 

estudo de caso de cunho intervencionista-etnográfico, visto o escopo limitado da 

minha pesquisa e o caráter compreensivo do mesmo, respectivamente (cf. seção 

4.2).  

Sob essa perspectiva, apresentei e discuti certas concepções de linguagem, 

construção de sentido e conhecimento (cf. capítulos I, II e III) com as quais eu 

pudesse vir a analisar e interpretar os dados gerados, visando observar quais dos 

conceitos em questão estavam sendo articulados pelo sujeito de pesquisa, em 

relação aos não-focais, em suas práticas de leitura em ILE. 

Para tanto, dividi a pergunta de pesquisa em duas. A primeira focava nos 

tipos de conhecimento articulados pelo aluno no momento de leitura de textos em 

ILE. A partir desta indagação, procurei observar quais recursos o estudante 

articulava ao ler os textos propostos em sala de aula.  

Na segunda questão de pesquisa, minha intenção era fazer um levantamento 

dos conceitos acerca da linguagem, do processo de ensino-aprendizagem e de 

leitura que estavam sendo construídos e ecoados pelo participante de acordo com 
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os recursos que articulava, a fim de produzir sentido sobre os textos em ILE após o 

período em que a leitura se tornou o foco de minhas atividades em sala de aula. 

Para tanto, analisei e interpretei as interações entre Renato e seus co-participantes 

com o intuito de constatar através de seus diálogos quais conceitos a respeito dos 

temas em foco estavam sendo implementados.  

Ao analisar os dois corpora da pesquisa, pude perceber que Renato assume 

diferentes tipos de conhecimento no decorrer dessa investigação, que o levam a 

ratificar determinados conceitos sobre linguagem, leitura e o processo de ensino-

aprendizagem quando em interação com seus colegas de grupo e com o texto em si. 

Ressalto que, embora sendo um estudo de caso – no qual selecionei e 

enfoquei a pesquisa em apenas um participante – a análise empreendida do sujeito 

de pesquisa foi possível devido aos outros participantes, os não-focais, pois o “outro” 

possui papel imprescindível no modo como nos comportamos e agimos em 

determinado contexto sócio-histórico e com certo objetivo em relação a dadas 

pessoas (cf. seções 1.3 e 3.3). 

Diante das interpretações apresentadas, retomo os fatores que fazem parte 

do processo complexo que é a leitura, como pude constatar a partir da análise dos 

dados gerados. Esses fatores se mostraram determinantes no trabalho com a leitura 

em ILE em sala de aula, visto que levaram Renato a adotar diferentes concepções 

de linguagem, sentido e conhecimento em cada uma das atividades interpretadas 

(cf. seções 6.1 e 6.2). 

Como considerações finais, então, primeiramente, meu estudo evidencia o 

quanto nós, professores, precisamos levar em consideração o modo como os 

trabalhos em grupo são propostos em sala de aula. As atividades em grupo nos 

mostraram seu valor. Elas não são somente um modo de promover interação entre 
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os alunos ou de mudar o padrão interacional por alguns momentos em sala de aula, 

mas também de permitir que os próprios estudantes negociem e co-construam 

conhecimento entre si, i.e., sem depender do professor a todo o momento.  

Desse modo, procuremos ter cuidado ao formar grupos, haja vista a influência 

que determinado interlocutor pode vir a exercer sobre outro, dependendo de seu 

nível de desenvolvimento e conhecimento. Aquele pode, assim, vir a promover um 

comportamento mais ou menos ativo em decorrência da relação estabelecida com 

os outros participantes de um grupo. Nesse sentido, precisamos atentar para as 

formações dos grupos nos diversos momentos em sala de aula para que não 

promovamos um efeito contrário ao esperado numa dada atividade (cf. seção 3.3). 

A forma como as atividades são elaboradas também se mostrou um fator 

bastante importante. Pode ocorrer de as estruturas se revelarem muito assimétricas, 

ou seja, não favorecerem o encaminhamento de uma interação via um viés 

conversacional que estimule a negociação de conhecimento entre os participantes 

da atividade. Dessa forma, não há como esperar determinado comportamento dos 

mesmos. Por exemplo, uma atividade de conscientização, como a “Atividade 3”, 

propicia o uso de recursos outros que não a negociação de conhecimento haja vista 

a proposta da mesma.  

Outro aspecto importante refere-se ao nível de dificuldade das atividades 

sugeridas. Estas possuem papel primordial nesse processo, já que os desafios não 

podem vir a desestimular os estudantes, mas permitir-lhes avançar gradualmente, 

adquirindo autonomia durante a feitura das tarefas de modo que no amanhã 

consigam realizar sozinhos o que não conseguem no hoje. Portanto, atentemos para 

a elaboração das tarefas, de modo que estas não se tornem irrealizáveis pelos 
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alunos desde o primeiro momento, o que pode ocasionar, então, tamanha frustração 

que os aprendizes não se sintam estimulados a desenvolver sua autonomia. 

Aponto também que o fato de os alunos em grupo se comportarem de forma 

tanto competitiva quanto cooperativa, não impediu que outros tipos de 

conhecimentos e conceitos fossem ecoados, negociados e/ou co-construídos entre 

eles. Como pudemos notar na interpretação dos dados, o padrão competitivo (cf. 

QUADRO 6) também é um caminho para a produção de significados, pois a 

“Atividade 1”, cujo padrão era altamente competitivo, não impediu Renato de 

reconstruir sua prática de leitura na “Atividade 2”. Sendo assim, essa alternância 

entre os padrões competitivo e cooperativo pode vir a favorecer uma co-construção 

de sentidos outros. 

O trabalho realizado, então, comprova que o material didático ao qual temos 

acesso nos diferentes contextos institucionais não deve ser utilizado como único 

meio de promover um ensino-aprendizagem de leitura satisfatório. Não pode ser 

visto como uma camisa de força na qual o professor deve se filiar como único 

caminho de agenciar uma prática de leitura que melhor atenda às necessidades dos 

aprendizes. Na maioria das vezes, assim como foi no meu caso, pode ser 

imprescindível que o professor complemente o material didático da instituição com 

textos outros que se aproximem mais da realidade dos alunos. Essa prática deve  

procurar promover uma experiência com a leitura na qual os mesmos desenvolvam 

uma habilidade eficaz para seus propósitos comunicativos segundo conceitos que os 

permitam “navegar” nos textos. 

De acordo com as considerações apresentadas, contudo, ressalto que o 

processo de leitura possui um alto grau de complexidade. Isso requer que nós, 

professores de leitura, busquemos reflexão crítica e fundamentação teórica sempre 
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que se pretende inovar na sala de aula com o intuito de promover da melhor forma 

possível uma experiência de leitura significativa para os alunos, de modo que 

consigam negociar e co-construir sentidos que os permitam ler satisfatoriamente. 

Desse modo, um possível encaminhamento seria investigar e/ou 

problematizar com mais alunos, suas noções de leitura, os procedimentos que usam 

e mudanças que possam ocorrer com vistas a obter uma visão mais ampla dos 

sentidos em jogo nesse processo e do papel que exercemos em sala de aula. 

Outro encaminhamento seria investigar que tipos de propostas ou atividades 

de leitura podem vir a ser implementadas em sala de aula a partir de determinados 

recursos ou procedimentos com o intuito de elaborar uma proposta metodológica na 

qual a visão de leitura sócio-interacionista seja priorizada, procurando intervir 

explicitamente na prática de leitura dos alunos. Possibilitando-se, assim, (re)construir 

novos conceitos e prática de leitura em sala de aula.  

Essa possível proposta a ser elaborada exemplifica a necessidade de que 

mais trabalhos sejam feitos para que pela prática a teoria seja enriquecida. É notável 

o papel da prática como sendo o viés que alimente a teoria, pois esta por si só não 

dá conta da complexidade do processo de leitura. 

Sublinho também a importância de estarmos atentos às quais concepções 

sobre linguagem, construção de sentido e de conhecimento nós, como professores, 

respaldamos em nossa prática pedagógica diária, nesse caso, em específico com a 

leitura em ILE. Destaco a importância de observarmos se estamos estimulando, ao 

mesmo tempo, nossos alunos a respaldarem essas mesmas concepções em suas 

práticas cotidianas, a fim de pela prática enriquecer sua proficiência como leitores. 

Para concluir, espero que os sentidos co-construídos ao longo desta pesquisa 

tenham colaborado, mesmo que de forma modesta, para fomentar um repensar 
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sobre o modo como elaboramos e implementamos nossas atividades de leitura. Fica 

aqui um questionamento em relação ao que foi dito no parágrafo anterior: será que 

não é necessário revermos os conceitos que corroboramos não só nas atividades de 

leitura, mas durante toda nossa aula de língua estrangeira? Não seria preciso mudar 

nossa base teórica, procurando promover uma prática pedagógica mais significativa 

aos nossos alunos de acordo com o novo mundo em que estão inseridos? Fica aqui 

minha pergunta ao caro leitor e um desejo de que nossa curiosidade pedagógica 

nunca se esgote e de que sempre estejamos prontos para reinventar novas soluções 

para os problemas identificados em nossa prática. 
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(ANEXO A) 

Questionário – Dados Pessoais 

Nome: ______________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _____/_____/_____ Telefone: (____) ________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

 

Nível de Instrução:  

(    ) Ensino Médio Incompleto (    ) Ensino Médio Completo 

(    ) Ensino Superior Incompleto (    ) Ensino Superior Completo 

(    ) Outro ____________________ 

 

Qual é (ou será) sua área de trabalho (profissão)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Gosta de ler? (    ) Sim (    ) Não 

O quê? Com que freqüência? 

___________________________________________________________________ 

 

Por que estuda inglês?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Coloque em ordem da habilidade mais utilizada para a menos no seu dia a dia: 

(    ) Escutar  (    ) Falar  (    ) Ler  (    ) Escrever 

 

Quantas vezes por semana tem contato com o inglês fora  da sala de aula? 

(    )  0  (    ) 1      (    ) 2      (    ) 3     (    ) 4      (    ) 5 ou mais 

 

De que tipo? 

(    ) Internet (    ) Músicas  (    ) Filmes  (    ) Outros _____________________ 
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Você estudou inglês em outro curso antes de entrar para o projeto? 

(    ) Sim (    ) Não 

 

Onde?  

(     ) Escola (    ) Curso Particular     (    ) Aula particular  

(     ) Outro ____________________ 

 

Quando iniciou seus estudos no projeto? 

(     ) 2006.1  (     ) 2006.2  (     ) 2007.1         (     ) Outro ________ 

 

Trocou de horário e professor de inglês quantas vezes desde que entrou? ____ 

 

Quantos professores diferentes de inglês já teve no projeto? ____________ 

 

Como eles trabalhavam a leitura em sala de aula? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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(ANEXO B) 

Roteiro de Entrevista 

 

Colher informações sobre: 

 

� a visão dos alunos acerca da co-construção de conhecimento sobre leitura 

em sala de aula. 

• Como você descreveria o trabalho com a leitura 

realizado? 

� Descreva uma atividade de leitura que realizamos. 

� Descreva uma que tenha chamado sua atenção. 

� Por que você a destaca? O que houve de especial 

nela em sua opinião? 

� Há diferença entre o trabalho realizado por nós 

esse semestre e sua experiência anterior, no 

CLAC, com seus outros professores de inglês 

sobre leitura? Como eles lidavam com essa 

habilidade? Que tipo de tarefa propunham? 

 

� a visão dos alunos sobre o papel do professor nessas atividades. 

• Descreva o que eu faço durante esses momentos. 

� Por que você acha que ajo dessa forma? 

� Qual você considera ser o papel do professor 

durante as atividades de leitura? 

� Você poderia comparar meu papel de professora 

com o papel de outro professor de inglês que você 

tenha tido no CLAC?  
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� a conscientização do processo de leitura. 

• Quando você lê em inglês fora da sala de aula? 

� Você identifica alguma mudança na sua maneira 

de ler desde que começamos nosso trabalho 

juntos? 

� Que estratégias você usa que te auxiliam a 

entender um texto? 

� Que tipo de problemas você ainda enfrenta ao ler? 

Como procura resolvê-los? 

 

� Pergunta (s) extra 

• Gostaria de destacar algo sobre o trabalho com a leitura 

realizado por nós? Ou alguma sugestão? 
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(ANEXO C) 

Amostra do diário de pesquisa 

 

Data de aula: 

Tópico: 

Texto: 

Atividade: 

Descrição: 

Estrutura de participação: 

Objetivo: 

Avaliação da atividade na prática: 

Fatos observados: 

- em relação à interação professor-aluno: 

- em relação à participação dos alunos: 

- comentários dos alunos: (quem) (sobre o quê) 

Reflexão/interpretação: 

Hipóteses: 

Idéia/mudanças: 
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(ANEXO D) 

 

 

RICHARDS, Jack C. Interchange. 3ª. ED. Hong Kong, China: Cambridge University Press, 2005, p. 13. 
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(ANEXO E) 

 

RICHARDS, Jack C. Interchange. 3ª. ED. Hong Kong, China: Cambridge University Press, 2005, p. 36. 
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(ANEXO F) 
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(ANEXO G) 
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(ANEXO H) 

 

 

 

TIPO DE ESTRUTURA PARTICIPAÇÃO 
 

Simétrico-cooperativo 

• Ambos igualmente ativos 

• Familiarização com o tópico  

• Busca de entendimento comum 

 

 

Simétrico-competitivo 

• Ambos igualmente ativos 

• Conflito 

• Sem busca de entendimento 

comum 

 

Assimétrico-cooperativo 

• Domínio de um participante 

• Busca de entendimento comum 

 

 

Assimétrico-competitivo 

• Domínio de um participante 

• Sem busca de entendimento 

comum 

• Resistência   

Quadro I – Estruturas de participação no diálogo segundo Linell (1990)  
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(ANEXO I) 

 

QUEBRAS NO DIÁLOGO/FALHAS NA COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

Tipo de 
Interação 

Transmissão  
(TM) 

(P→→→→As) 

Recitação  
(R) 

(P→→→→? A/A) 

Transação  
(TS) 

(P↔↔↔↔a ) 

Transformação  
(TF) 

(P↔↔↔↔A ∴∴∴∴ ≈≈≈≈A↔↔↔↔P) 
 

Relação com 
aprendizagem  

 

 
Professora 
monitora 

 
Professora 
monitora 

 
Professora 

negocia 

 
Mudança no 

diálogo 
sem competição 

 
Tipo/ 

semelhança 

 
Monólogo 

teatral/ palestra 
 

 
Entrevista 

 
Debate/ 

Discussão 

 
Conversa 

 

 
 

Formato 

 
Formato 

monológico 

 
Pergunta/ 
resposta 

(isolada ou 
intercalada) 

 
Discurso em 
dois sentidos. 

Agenda a 
cumprir 

 
Ancoramento ou 

contingência. 
Flexibilidade na 

agenda 
 

Quadro 4 -  Adaptado dos tipos de interação propostos por van Lier (1994)  
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(ANEXO J) 

 

 

 
 
http://www.cdc.gov.nchs/fastats/adolescent_health.htm, acessado em 24 de agosto de 2007. 
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(ANEXO K) 

 

Before reading the text: 

a) What is the topic of the text? 

b) Where is the text from? 

c) When was it written? 

d) Who is the writer? 

e) Who usually reads this kind of text? 

 

 

 

Now, read the text and answer the questions based o n it: 

a) According to the text, how is health status of adolescents between 12-17? 

Does it influence their school life? 

b) What are some of the health risk factors mentioned in the text which 

adolescents are exposed to? Number all of them.  
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(ANEXO L) 

 

 

 
http://www.health-fitness-tips.com/features/daily-htm, acessado em 11 de maio de 2007. 
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(ANEXO M) 

 

Before reading the text: 

a) What is the topic of the text? 

b) Where is it from? 

c) When was it published? 

d) What kind of text is it? 

e) Who is the writer? 

f) Who is, generally, the reader? 

 

Now, read the text. 

 

Answer the questions above according to the text: 

a) What are the seven daily health activities recommended? 

b) How much time of physical exercise should people do a day? And of 

meditative exercise? 

c) What type of food should people eat? 

d) What type of brain exercise is recommended in the text too? 
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(ANEXO N) 

 

RICHARDS, Jack C. Interchange. 3ª. ED. Hong Kong, China: Cambridge University Press, 2005, p. 63. 
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(ANEXO O) 

Instructions 

 
Difficulty: Easy  
 
Steps 
 
 

Step One 
Plug a sink, and add about 1/4 cup detergent.  
 

Step Two 
Fill the sink with hot water - as hot as you can comfortably put your hands in. Leave room for the 
clothing.  
 

Step Three 
If you're washing whites and want to bleach them, now's the time to add about 1/4 cup bleach to the 
water.  
 

Step Four 
Put your clothing in the water and get it thoroughly wet and soapy. If it's stained, you may want to let it 
soak for a while.  
 

Step Five 
Knead the clothing with your hands in the water for a few minutes, much as you would knead bread.  
 

Step Six 
Unplug the sink, drain and start the water running. Rinse your clothing until the water runs clear, not 
soapy.  
 

Step Seven 
Wring out and hang to dry, or place clothing in the dryer.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
http://www.ehow.com/how_1881_hand-wash-clothes.html, acessado em 08 de março de 2007. 
 
 



 214

(ANEXO P) 

 

 
 
 
http://www.berlinonline.de/themen/jobs-und-karriere/, acessado em 08 de março de 2007. 


