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RESUMO 

 

 

 O presente trabalho visa à apresentação de uma metodologia para o trabalho com 

a leitura no espaço escolar. Esta metodologia é fundamentada na Abordagem Global, 

proposta por estudiosos franceses e operacionalizada por Silva.  

 Esta dissertação é constituída de três capítulos. No capítulo 1, expomos a base 

teórica sobre a qual nos apoiamos. Dentro de nosso referencial teórico ganha destaque a 

o conceito e as capacidades que compõem a competência comunicativa e a necessidade 

de se investir na preparação dos alunos para uma leitura promotora de sentidos, a fim de 

que possam ter elementos para investir no momento da leitura, além da noção de 

imbricação/conjugação que perpassa toda a teoria. No capítulo 2, apresentamos uma 

intertextualização entre as bases teóricas da A.G e o dispositivo metodológico erigido 

por Silva. Dentro dessa operacionalização, ganha destaque a ideia de sequencialização e 

de desconhecimento prévio. No capítulo 3, por acreditarmos que a universidade deva 

conjugar/imbricar teoria e prática, apresentamos a descrição de um cd, no qual 

transpomos a metodologia silviana para um outro suporte, qual seja: Power Point 2007.  

Dentro dessa transposição, ganha destaque o uso de ferramentas digitais com 

propósitos didático-pedagógico-metodológicos, já que vivemos em uma época em que o 

tecnológico/digital é imbricado/conjugado ao analógico e, muitas vezes, a escola não 

lança mão de ferramentas que, em muito, poderiam contribuir para a formação de 

leitores com condições de dotar textos de sentidos.  

 A parte prática deste trabalho foi baseada na fábula “O lobo e o cordeiro”, de 

Millôr Fernandes. Foi para caminhar no terreno arquitextual das fábulas que preparamos 

nossas atividades sobre a fábula especificamente mencionada acima. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: 1. Texto. 2. Leitura 3. Abordagem Global. 4. Competência 

Comunicativa 5. Desconhecimento prévio 6. Sequencialização 7. Sentidos  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work aims at presenting a methodology for working with reading at 

school. This methodology is based on the Global Approach, proposed by French 

scholars and operated by Silva. 

This dissertation consists of three chapters. Chapter 1 lays out the theoretical 

basis on which we rely. Within our theoretical referential gains prominence to the 

concept and capabilities that make communicative competence and the need to invest in 

preparing students for a reading promoter senses, so that elements may have to invest at 

the time of reading beyond the notion of overlapping / combination that permeates the 

whole theory. In chapter 2, we present a theoretical intertextualização between the AG 

and the methodological device erected by Silva. Within this operation, points out the 

idea of sequencing and prior ignorance. In chapter 3, we believe that the university 

should combine / lap theory and practice, we present a description of a cd, in which the 

methodology sylvian transpose to another medium, namely, Power Point 2007. Within 

this implementation, points out the use of digital tools for purposes didactic-

pedagogical-methodological, since we live in a time when the technological  digital is 

entangled / composite analogue and, often, the school makes use of tools , by far, could 

contribute to the formation of conditions to provide readers with texts of meanings. 

The practical part of this work was based on the fable "The Wolf and the Lamb" 

by Millor Fernandes. He was walking on the ground arquitextual fables have prepared 

our activities on the fable specifically mentioned above. 

 

KEYWORDS: 1. Texting. 2. Reading 3. Global Approach. 4. Communicative 

Competence 5. Ignorance previous  6. Sequencing 7. Senses 
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I. Introdução 

“...o leitor constrói, e não apenas recebe, um significado global para o texto.” 

Ângela Kleiman 

 Muito tem se debatido sobre a inabilidade de nossos alunos de Educação Básica, 

até mesmo de Ensino Superior, em relação ao trato com a leitura, para se engajar em 

processos de produção de sentido(s). Sentidos no plural mesmo, já que concebemos o 

signo linguístico-pragmático como polissêmico, portador de uma série de significados. 

Não compactuamos com a ideia de leitura única, geralmente aquela atribuída pelo 

professor ou, em muitos casos, pela tradição.  

Mesmo acreditando na polissemia, talvez seja pertinente dizer que ela é fruto de 

um núcleo semântico-pragmático e que sua exploração, sobretudo em um trabalho 

pedagógico, escolar, depende da reiteração de 
1
isotopias, de traços lingüístico-

semântico-pragmáticos que permitam tais ou quais significações. Parafraseando 

Kleiman (2007, p 65), o leitor, no processo de construção de um significado global para 

o texto com o qual dialoga, busca pistas formais, em termos técnicos, isotopias, para 

ancorar a significação por ele atribuída à materialidade textual.  

Ao longo desta dissertação, apresentamos uma proposta metodológica para o 

trato da leitura no espaço escolar, sendo esta, talvez, o principal vetor dos capítulos que 

compõem esta dissertação. Esta proposta metodológica está calcada, como veremos 

adiante, em autores da 
2
“Abordagem Global” que dizem “o que” fazer em termos de 

leitura. A partir de tudo o que é dito, Silva propõe um “como”, “como” esse que será 

por nós utilizado, adaptado e disponibilizado a partir de um novo suporte, Power Point 

2007, visto que temos à disposição uma série de recursos digitais que podem contribuir 

para a construção de uma ferramenta didático-pedagógico-metodológica mais eficiente.  

                                                             
1
 Segundo Fiorin, 2005, p. 112, “isotopia é a recorrência de um dado traço semântico ao longo de um 

texto.” Ele alerta para o fato de que “quando se diz que um texto está aberto para várias leituras, isso 

significa que ele admite mais de uma e não toda e qualquer leitura.” E continua a discussão dizendo que 

“as diversas leituras que o texto aceita já estão nele inscritas como possibilidades.” Para o estudioso, 

ainda, é importante salientar que “o texto que admite múltiplas interpretações possui indicadores dessa 

polissemia.” Com isso, concluímos, como o pesquisador, “que as várias leituras não se fazem a partir do 

arbítrio do leitor, mas das virtualidades significativas presentes no texto.” 
2 Doravante, passaremos a nos referir a essa proposta com A.G. 
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Os autores da A.G. constituem um grupo coeso e preocupado com a construção 

de reflexões teórico-didáticas para o ensino de leitura. Produziram seus escritos há mais 

de trinta anos, porém, a força de seus construtos teóricos ainda oferece novidades nos 

dias de hoje, sobretudo a ideia de preparar, instrumentalizar o leitor para a leitura. Foi 

pensado nessa preocupação com a preparação do leitor para a leitura que criamos a 

metáfora da bússola textual, apresentada no capítulo 1. A bússola guiará o aluno-leitor 

pelo espaço textual, de modo que ele tenha elementos linguísticos, textuais, referenciais, 

relacionais e situacionais para não se perder na busca pela construção de sentidos.  

Como veremos, os autores da A.G. dedicaram-se a pensar estratégias para o 

ensino do francês como língua estrangeira. No entanto, o fato de trabalharem com 

invariantes textuais (autoria e natureza textual, por exemplo) faz com que possa haver 

reaproveitamento dessas estratégias leitoras discutidas para língua estrangeira, no ensino 

de leitura em língua materna também. É essa percepção que nos conduz, no decorrer 

deste trabalho, a propor reflexões, e possíveis redirecionamentos, que possibilitem um 

trabalho polissêmico com a leitura, sem, no entanto, cair no possível “nonsense” que 

algumas propostas acabaram por promover. O que queremos dizer, e já sinalizamos 

quando apresentamos a fala de Fiorin, na nota da página anterior, é que não 

concordamos que o processo de atribuição de sentidos esteja limitado ao espontaneísmo 

das relações significativas, já estabelecidas pelo aluno. Polissemia, sim, mas contenção 

também, isto é, estamos convencidos de que muitos sentidos podem ser atribuídos a 

quaisquer textos, mas temos consciência também de que nem todos o são. Aliás, ao 

aliarmos polissemia e contenção, estamos articulando um dos principais pontos da A.G., 

qual seja, a noção de conjugação/imbricação, que ancora uma série de evidências de 

globalidade, apresentadas por nós ao longo do referencial teórico.  

No capítulo 1, apresentamos o referencial teórico que balizou nossas reflexões e 

propostas. Mostramos, no decorrer de todo o capítulo, o que os autores da linha 5 da 

Línguística Textual, segundo Kock (1998), construíram como sustentáculo teórico para 

analisar o objeto leitura, o qual só é possível por meio de textos. Logo, serão sobre eles, 

de alguma forma, que nos debruçaremos.  Dentre os autores dessa linha, a ideia de 

“competência comunicativa”, apresentada por Coste (2002: 15), em seu artigo “Leitura 

e Competência Comunicativa”, tem grande importância, uma vez que os elementos 

dessa competência são imprescindíveis para se atingirem níveis cada vez mais 
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elaborados de diálogo, de interação com um dado texto. São a esses elementos, 

denominados capacidades (como já dissemos anteriormente, saber linguístico, saber 

textual, saber referencial, saber relacional e saber situacional), que a já aludida bússola 

textual, desenvolvida por nós, tenta construir em nossos alunos. 

No capítulo 2, implementamos um diálogo entre os pressupostos teóricos dos 

franceses e sua operacionalização metodológica proposta por Silva. Esta interface está 

ancorada em um caderno didático de Silva publicado em 1992 pela UFRJ. Ao longo 

deste caderno, o autor constrói uma proposta metodológica para o trabalho com a leitura 

no espaço escolar, cujo objetivo principal é o desenvolvimento das capacidades citadas 

no parágrafo anterior. Uma das características fortes dessa metodologia é seguir uma 

das orientações propostas pelos próprios autores da A.G., a saber: a sequencialização de 

etapas ao longo da leitura, já que as capacidades nem sempre são solicitadas 

simultaneamente, como afirmam esses mesmos autores. Por isso, a metodologia silviana 

é composta por quatro partes: inter-texto; pré-texto, texto e pós-texto. Podemos, em 

outras palavras, dizer que essa proposta de Silva é composta de duas etapas 

preparatórias (inter-texto e pré-texto); uma etapa exploratória (texto) e uma etapa 

extrapolatória (pós-texto).  

A etapa preparatória, inter-texto, assume, a nosso ver, grande relevância na 

metodologia, pois é nela que trabalhamos o que Silva, em nossas conversas, chama de 

“desconhecimento prévio”. Estamos conscientes de que o aluno, muitas vezes, não 

possui conhecimentos necessários para responder determinadas perguntas sobre o texto 

que lhe é proposto. Assim, apesar de um dos postulados fundamentais da A.G. ser 

reinvestir na aprendizagem da leitura e da escrita, capacidades de várias ordens, já à 

disposição do aluno, Silva, por experiência própria, muitas vezes em nossas conversas, 

falou-nos dessa necessidade de elaborar uma etapa para trabalhar aspectos cognitivos 

que podem não estar à disposição do aluno na hora da leitura.  

A etapa preparatória, isto é, inter-texto e pré-texto, está assentada na estratégia 

onomasiológica, enquanto a exploratória está calcada na estratégia semasiológica, 

restando à última etapa da sequência, etapa extrapolatória, a conjugação das duas 

estratégias, visando a uma interrogação do texto-mundo.  
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Como Silva diz, o grande diferencial do método é atentar para o fenômeno do 

desconhecimento prévio, por isso a construção da etapa inter-texto. Nela, buscamos 

ativar conhecimentos prévios necessários para a leitura. Caso estes conhecimentos não 

estejam repertoriados na bagagística do aluno-leitor, fenômeno que Silva, reiteramos, 

chama de “desconhecimento prévio”, cabe ao professor “servir” tais conhecimentos ao 

aprendiz, a fim de que, de posse desses conhecimentos, possa construir sentidos para o 

texto que lê. No inter-texto, geralmente, são três capacidades da 
3
“competência 

comunicativa” que são, preferencialmente, trabalhadas, a saber: c3 da CPC, c4 da CPC 

e c5 da CPC. Essa parte do trabalho favorece essas três capacidades, justamente pelo 

fato de elas estarem muito relacionadas com conhecimentos da exterioridade textual, 

que o aluno pode não possuir. Acreditamos que a face linguística da linguagem não 

encerra toda a significação presente no mundo. Temos consciência de que elementos 

relacional-situacional-pragmáticos atuam de maneira decisiva para o universo 

significativo de um dado texto, lembrando que texto é sempre fruto de uma dada cena 

enunciativa. A etapa preparatória também sofre sequencialização. Depois de 

trabalharmos com o inter-texto e ativarmos ou construirmos saberes prévios necessários 

para a leitura de um dado texto, é a vez de ratificá-los por meio do pré-texto. No pré-

texto, confirmamos se todos os saberes discutidos no inter-texto estão realmente 

armazenados na memória de trabalho do aluno-leitor, uma vez que sem eles o aluno-

leitor perder-se-á na etapa exploratória. 

Na etapa exploratória, o texto é entregue ao aluno, já que na etapa anterior o 

aluno foi aquecido, preparado para esse momento. De posse do texto e após fazer uma 

leitura silenciosa, fugindo ao estilo tão comum do “palavra por palavra”, o aluno deverá 

entender que há estruturas textuais que se repetem em outros textos (macroestrutura), e 

que seu domínio permitirá um grau maior de previsibilidade para leituras futuras. 

Dentro da etapa exploratória, que também é sequencializada, ainda há momento para se 

trabalhar os recursos coesivos que o autor lançou mão para tecer os itens que compõem 

o território textual (microestrutura). Há, também, momento para fazer o aluno 

“adivinhar” significados de itens lexicais desconhecidos, sempre atentando para pistas 

                                                             
3 Daqui por diante, identificada pela sigla C.P.C. Cabe destacar que usamos maiúscula para designar o 

conjunto pentagonal de capacidades propostas pelos linguistas franceses nos quais nos baseamos; 

c1,c2,c3,c4,c5 com minúscula e algarismos para designar cada uma capacidade elemental do pentágono.   
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co-textuais, o entorno textual no qual a palavra aparece, para pistas contextuais, 

disponibilizadas pala cena enunciativa, e os elementos constitutivos dos vocábulos da 

língua. 

Por último, finalizando toda a sequencialização e subsequencialização do 

método, é chegado o momento da etapa extrapolatória. Por meio dela, busca-se 

trabalhar com questões ligadas ao raciocínio lógico, de modo que o leitor tenha de 

manter uma postura ativa frente ao texto, sobretudo no sentido de buscar respostas para 

perguntas feitas e cujas respostas possíveis encontram-se no não dito, no subentendido, 

nas entrelinhas textuais. 

No capítulo 3, propomos a aplicação das capacidades da “competência 

comunicativa” e, consequentemente, dos postulados da AG na sala de aula. Capacidades 

e postulados serão materializados através da proposta metodológica de Silva. A fábula 

“O lobo e o cordeiro”, de Millôr Fernandes, será por nós utilizada para fazer com que as 

capacidades e os postulados da CPC aconteçam. Procuramos articular uma série de 

elementos disponibilizados pelos recursos midiáticos, a fim de dotar as atividades de um 

grau maior de atratividade para os alunos, pois acreditamos que saber e sabor devem 

caminhar juntos. Não é por coincidência que saber e sabor apresentam a mesma raiz 

etimológica.  

Preparamos um CD com uma apresentação em Power Point, no qual, para cada 

etapa da metodologia, apresentamos uma série de comandos que deverão ser realizados 

pelo aluno, a fim de que ele possa adquirir, não só conhecimentos que lhe faltarem, mas 

também, poderíamos dizer, que esses comandos funcionam como uma espécie de guia 

orientador de sua leitura e têm o propósito de fazer com que o fenômeno da polissemia 

tenha um certo nível de contenção. Ademais, tal procedimento atua no sentido de fazer 

com que professor e aluno possam caminhar o mais junto possível para a construção dos 

sentidos possíveis e desejáveis, no decorrer das etapas de leitura. Além disso, todas 

essas atividades serão enriquecidas através da recorrência da linguagem verbal e da 

linguagem não verbal: fotos, vídeos, ilustrações, animações,  entre outras, tudo isso com 

o intuito de fazer com que o aluno perceba que o uso dos recursos tecnológicos pode ir 

além das redes sociais.   
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Assim, o presente trabalho é composto por três capítulos que, a nosso ver, estão 

interrelacionados com a necessidade que nós, professores-pesquisadores, sentimos de 

articular teoria e prática. 
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CAPÍTULO 1: 

Referencial Teórico 

1. Abordagem global: o que é e desdobramentos didático-pedagógicos 

 Este capítulo é de vital importância em um trabalho de dissertação de mestrado, 

visto que alicerça e posiciona o olhar do pesquisador para o seu objeto de pesquisa, em 

nosso caso, o ensino-aprendizagem de leitura em língua materna. Para aqueles que 

estão imersos na prática pedagógica, como é o nosso caso, a escolha de uma filiação 

ortodoxa a um dado referencial teórico torna-se tarefa árdua, uma vez que para lidar 

com este objeto, sobretudo no plano do ensino-aprendizagem, faz-se necessária a 

interseção de várias matrizes teóricas, a fim de propiciar ao educando uma visão 

holística acerca dos componentes envolvidos no trato com o objeto leitura.  

Podemos dizer que os componentes envolvidos no ato da leitura comportam 

elementos intralinguísticos e extralinguíticos. Estes envolvem, sobretudo, sujeitos 

leitores, contexto, objetivo que rege a leitura entre outros. Aqueles, por sua vez, 

abarcam elementos tais como itens lexicais, estruturas frasais, natureza textual entre 

outros.  Pelo fato de a leitura ser um objeto multifário, a escolha de um referencial 

teórico precisa levar em conta a necessidade de uma não ortodoxia teórica, ou seja, 

precisa assumir certa maleabilidade, já que dificilmente o pesquisador conseguirá 

responder suas questões apenas no interior de uma seara teórica, sendo, pois, premente, 

uma atitude dialógica frente a outros posicionamentos e procedimentos teórico-

metodológicos. No entanto estamos conscientes de que esse pluralismo não deve ser 

levado às últimas consequências, já que não podemos correr o risco de tentar conciliar 

visões teóricas que, nos seus interiores, se contradigam. 

Estamos cientes de que ao elegermos a leitura como objeto de investigação, 

teremos, impreterivelmente, de levar em consideração que este objeto só se consolida, 

só é possível, por meio de textos. Aliás, as línguas são atualizadas quando utilizadas por 

usuários reais e em contextos específicos. E esses usos são balizados por textos orais, 

escritos, imagéticos. Na verdade, tomamos a noção de texto em seu sentido lato, qual 

seja, qualquer todo significativo através do qual um locutor propõe determinado efeito 

de sentido e que um interlocutor possa construir sentido(s). O que queremos dizer é 
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que, ao estudarmos o tema, estudamos também, de maneira geminada, textos; posto não 

haver processo de leitura sem a presença, reiteramos, de textos.  

1.1. Linguística e Texto: um pouco de história 

Como já dissemos, em nosso caso, em que o interesse de pesquisa se volta para o 

objeto leitura/texto, as dificuldades para se logofiliar a uma corrente teórica são 

enormes, pelo fato de esse objeto ser investigado a partir de múltiplos lugares, o que 

engendra uma quantidade considerável de visões e direcionamentos teóricos. Ademais, 

o interesse por esse objeto é, podemos dizer, recente, início da segunda metade do 

século XX.   

No momento em que surge o interesse, no interior da linguística, de se observar 

os fenômenos da linguagem através de textos, não mais a partir, unicamente, de 

unidades menores, tais como fonema, morfema, frase, os estudiosos da linguagem, cujo 

interesse se voltava para o fenômeno do texto, foram agrupados sob o rótulo de 

Linguistas do Texto. Todavia, no interior dessa denominação, estavam todos os 

linguistas que, mesmo com pontos de vistas distintos, tinham, de certa forma, o mesmo 

objeto, texto/leitura, que, por ser observado de ângulos distintos, apresentava formatos 

também distintos, o que gerou construtos teóricos diversos, mas que, mesmo assim, 

foram agrupados no interior da rubrica Linguística Textual.  

Em artigo de 1988, Kock mapeia as principais correntes que integram a 

Linguística do Texto. A autora divide o campo da Lingüística do Texto em 8 (oito) 

grandes correntes, que aqui mencionaremos sinteticamente, apenas para contextualizar a 

opção teórica por nós adotada predominantemente : “1) Beaugrande/Dressler (fatores 

de textualidade); 2) Weinrich (macrossintaxe dos tempos verbais, do artigo); 3) Van 

Dijk (macro e superestruturas textuais); 4) Linha americana da Análise do Discurso 

(processamento cognitivo do texto); 5) Grupo de linguistas franceses que se dedicam ao 

estudo dos problemas de ordem textual e à operacionalização dos construtos teóricos 

para o ensino de línguas (Charolles, Combettes, Vigner, Adam, Portine, Coste, 

Moirand e outros); 6) Análise da conversação (teoria das representações); 7) Linha 

francesa da Análise do Discurso (relação entre história, linguagem, ideologia); 8) Grupo 

de Petöfi (teoria semiótica dos textos verbais).  
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Já vínhamos lendo vários textos sobre a linha 5, já citada, isto é: Grupo de 

linguistas franceses (Charolles, Combettes, Vigner, Adam, Portine, Coste, Moirand e 

outros) que se dedicam ao estudo dos problemas de ordem textual e à operacionalização 

de construtos teóricos para o ensino de línguas, no que tange, sobretudo, à leitura e à 

escrita. No entanto, não sabíamos que ela, linha 5, constituía um grupo coeso de 

estudiosos da Linguística do Texto com preocupações comuns. Até que tivemos acesso 

ao livro “O texto: leitura e escrita”, organizado por Chalotte Galves, Eni Pulcinelli 

Orlandi e Paulo Otoni, publicado pela Editora Pontes, SP. Todos os textos presentes na 

coletânea são do grupo de autores franceses a que vimos nos referindo. O livro traz a 

tradução de 6 trabalhos importantes e representativos desses linguistas. Esses seis 

trabalhos baseiam-se em reflexões pedagógicas para o ensino de leitura e escrita. 

Apresentam, ainda, níveis de reflexão crítica sobre trabalhos realizados na França, com 

o ensino de língua, que em muito poderão orientar os professores brasileiros. Foi na 

apresentação desse livro que vimos pela primeira vez mencionada uma denominação 

específica para a metodologia desse grupo: “A metodologia, chamada muitas vezes de 

‘abordagem global’, propõe respostas concretas à pergunta feita por muitos professores: 

como reinvestir na aprendizagem da leitura e da escrita competências de várias ordens, 

já à disposição dos alunos?”, conforme (Galves, 2002: 7).  

Assim, doravante, quando usarmos a denominação “Abordagem Global” 

estaremos nos referindo aos linguistas mencionados por Koch, relativo ao grupo 5. 

 Como se pode constatar na citação acima, para a autora, seriam oito as correntes 

que integram o campo da Linguística Textual. A Abordagem Global seria uma dessas 

correntes em que se divide a Linguística do Texto.  Temos consciência de que o adjetivo 

global possui ambiguidades devido a seu aspecto hiperonímico. Na verdade, qualquer 

área do saber, em princípio, poderia fazer uma abordagem global de seu objeto de 

estudo. No entanto, como já dissemos anteriormente, quando falarmos em abordagem 

global, em nossa dissertação, estamos nos referindo a um dos campos em que a 

Linguística Textual foi dividida. Para conferir a adequação do termo “global” em nosso 

estudo, quando estivermos desenvolvendo as proposta da Abordagem Global, 

procuraremos estabelecer uma espécie de contraponto em que levantaremos traços de 

“globalidade” da Abordagem Global. Pudemos perceber em nossos estudos que 

globalidade não quer dizer completude. Aliás, ficamos tranquilos quando fizemos essa 
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constatação, pois, como diz Silva (2002: 22) “não tem jeito: nunca alguém saberá tudo 

sobre um assunto ou questão. A ilusão da completude não é só uma ilusão. É uma ilusão 

perversa. O desafio ético é o compromisso de irmos em direção ao não ainda.”  

No entanto, percebemos também que a Abordagem Global tenta evitar os 

reducionismos costumeiros das abordagens tradicionais, como, por exemplo, reduzir 

toda a questão da leitura a seu aspecto linguístico. Na verdade, globalidade na 

abordagem global significa conjugação/imbricação e é dessa conjugação/imbricação 

que falaremos no decorrer de nossa exposição. Essa perspectiva de conjugar/imbricar é 

fruto do fato de durante muito tempo ter se privilegiado o linguístico e negligenciado 

outros fatores constitutivos do ato de ler, vide, abaixo, componentes da “competência 

comunicativa”. A não exclusão de todos os itens que a compõem contribui para uma 

leitura promotora de sentidos em que a ideia de conjugação/imbricação se erige. Como 

próprio Coste (1978:13) afirma a relação entre competência linguística e “competência 

comunicativa” “não é de vizinhança, mas de imbricação”.  Em linhas subsequentes, 

trataremos com mais detença da noção contida no termo “competência comunicativa”. 

1.1.1. Contextualização do surgimento da Abordagem Global 

Por ora, vale ressaltar que, até o final da primeira metade do século passado, os 

estudiosos da linguagem voltavam suas atenções para unidades menores, em detrimento 

da totalidade textual. Ao proceder desse modo, desconsideravam, na verdade, a questão 

do uso, já que a língua atualiza-se não por meio de unidades, mas sim, através de textos. 

Uma das razões de desconsiderar-se a questão do uso é explicada pelo fato de a 

orientação hegemônica, naquele momento, ser, preponderantemente, estruturalista, 

dessa forma, sendo mais importantes as categorias que atuam no interior do sistema 

linguístico; sem levar em consideração os sujeitos falantes que dão vida, por meio de 

textos, às unidades que compõem o sistema. Para ilustrar a questão levantada neste 

parágrafo, trazemos uma fala de Koch (1992: 19): 

Tanto a linguística estrutural quanto a gerativa, portanto, procuravam descrever a língua 

em abstrato, fora de qualquer contexto de uso. Muitos linguistas, contudo, 

especialmente em países europeus passaram a voltar sua atenção para a linguagem 

enquanto atividade, para as relações entre língua e seus usuários e, portanto, para a ação 

que se realiza na e pela linguagem: vai ganhando terreno, aos poucos, a linguística 
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pragmática. É então que se criam as condições para o surgimento de uma linguística do 

discurso, isto é, uma linguística que se ocupa das manifestações linguísticas produzidas 

por indivíduos concretos em situações concretas, sob determinadas condições de 

produção. 

Como já dissemos anteriormente, é dentro desse cenário que, na França, nas 

décadas de 70 e 80, Coste, Vigner, Bertrand, Charroles, Bouacha e Moirand pensaram 

em estratégias para potencializar a leitura/escrita em língua estrangeira. Essas 

estratégias, embora pensadas para o ensino-aprendizagem em segunda língua, são 

aplicáveis em trabalhos de leitura em língua materna, uma vez que propõem estratégias, 

como o aproveitamento do conhecimento prévio do leitor, que são utilizadas, utilizáveis 

em qualquer processo de leitura, seja em segunda língua ou em língua materna.  

Mencionamos, nos dois parágrafos que antecedem este, 

conjugações/imbricações da abordagem global, a saber:  

a) estrutura/uso; 

b) conhecimento prévio/conhecimento a adquir.  

De acordo com Silva (2003: 17) 

Os trabalhos da abordagem global são “...marcados por aspectos teóricos do 

cognitivismo e da Pragmática Linguística, originalmente, esses trabalhos são de ensino 

de língua para estudantes estrangeiros, no entanto, possuem evidentes relações com 

outros trabalhos de Linguística Textual Aplicada, no sentido de instaurar as relações 

entre língua, texto e linguagem numa visão comunicativo-interacionista.   

Para os estudiosos da Abordagem Global, o texto é encarado como parte de um 

universo discursivo, o que faz surgir a necessidade de, no ato de ler, ser levado em 

consideração aspectos intra e extratextuais. Além disso, faz surgir a ideia de que para o 

processo de leitura é necessário muito mais que o domínio da esfera linguística, uma 

vez ser ela, apenas, um dos componentes presentes no universo enunciativo no qual 

surgem os textos. Assim como esses linguistas, estamos entendendo leitura como um 

processo em que um sujeito-leitor, de maneira ativa, relaciona-se com um dado texto de 

modo a poder gerar sentidos potencializados no tecido textual. Aqui, estaria outro traço 

de globalidade na abordagem global: a conjugação/imbricação de inter/extratextual. 
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Tendo em vista que nosso objeto e objetivo com este trabalho é o ensino de 

leitura na educação básica, Silva (2004: 34) destaca um ponto que pode corroborar na 

justificativa para a escolha deste referencial teórico. Segundo ele, os autores de base 

metodológica firmada na Abordagem Global 

São, acima de tudo, professores-pesquisadores engajados no ensino de línguas 

estrangeiras, e seus trabalhos podem oferecer, além de respaldo teórico, reflexões 

pedagógicas que, em muito, ajudarão aqueles profissionais interessados em ensino das 

habilidades de leitura e redação. 

 Embora Silva cite também a prática de produção textual, nosso trabalho tem por 

meta, como já dissemos, o trato com a leitura. Além de Silva mencionar a produção de 

textos, para Galves (1987: 8) “leitura e escrita constituem duas vertentes de uma mesma 

atividade comunicativa.” Por questões de foco e recorte de objeto de estudo, este 

trabalho opta por lançar um olhar específico para a atividade leitora. 

Na Abordagem Global, o papel do sujeito-leitor é central, uma vez que é ele o 

responsável pelo estabelecimento de interação, poderíamos também falarmos em 

conjugação/imbricação, entre diversos conhecimentos e saberes vivenciados, 

construídos, armazenados na memória. É importante ressaltar que saberes prévios são 

aqueles necessários para a leitura de um dado texto. Estes podem já ser dominados pelo 

aluno-leitor ou não. Em caso negativo, cabe à escola disponibilizá-los. Ademais, ainda 

segundo autores da AG, é ele, sujeito-leitor que deve interagir com a figura discursiva 

do autor, sempre no sentido de antecipar e desvendar intencionalidades discursivas por 

parte do construtor do texto com o qual entrará em contato. A fim de contribuir para 

essa interação, a escola precisa propiciar ao aluno-leitor a construção de uma série de 

capacidades que devem ser potencializadas para a instauração de graus cada vez 

maiores de compreensão dos textos que lê.  

Para a AG, a perspectiva aludida desdobrar-se-á no sentido de fazer a escola 

valorizar saberes com os quais o educando chega ao locus escolar, o que aumentará, 

possivelmente, a autoconfiança do estudante. Não está embutida nessa afirmação uma 

atitude de estagnação. A escola deve também investir na ampliação do universo 

discurso do aluno-leitor, a fim de torná-lo apto a cada vez mais ter condições de 

instaurar graus maiores e mais complexos de leitura, de produção de sentido(s). Aqui, 
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estaria outro traço de globalidade na abordagem global: a conjugação/imbricação de 

conhecimento prévio/conhecimento a adquirir, sobre o qual já falamos anteriormente e 

que aqui repetimos apenas para reforçar. 

É no momento de promoção de saberes necessários para a leitura que o papel do 

professor é imprescindível, pois será ele o propulsor de estratégias que facultem aos 

alunos-leitores a construção de saberes prévios necessários para a interação com um 

dado texto. Em outras palavras, será o professor que preparará os caminhos para que o 

aluno possa trilhar com confiança e habilidades de várias ordens, as searas textuais.  

Como se trata de um ponto nevrálgico da teoria, queremos reafirmar que para os 

adeptos da AG, a construção de sentido(s) envolve muito mais que a dimensão 

linguística do texto. Dessa forma, capacidades que extrapolam a camada linguística da 

materialidade textual deverão também ser levadas em conta na leitura de textos, leitura 

essa que é, como já dissemos, o objeto central de nosso estudo. Daí, reiterarmos, o 

aspecto conjugacional/imbricacional da AG. 

 Por compreender que sentido é construção, a concepção de linguagem que 

subjaz a essa abordagem é aquela que entende linguagem como espaço de e para 

interação de sujeitos situados historicamente e com papéis sociais demarcados. Os 

papéis sociais e a historicidade do sujeito são fundamentais no processo de leitura. 

Ademais, o próprio objeto texto apresenta, também, historicidade, o que não pode ser 

negligenciado em um processo didático-pedagógico-metodológico para a promoção da 

leitura. 

Pelo fato de o sentido ser construção, para quem concebe linguagem como 

forma de interação, como é o caso da AG, é que a leitura é vista como processo, como 

atividade em que o sujeito-leitor aciona vários conhecimentos prévios (de mundo, 

enciclopédico, cultural, social) e os faz interagir com a concretude textual, a fim de 

gerar sentidos, sempre do conhecido para o desconhecido; já que se acredita que a 

leitura deve ser um espaço de confirmação, de conforto, não de descoberta-desconforto. 

Dessa forma, o novo será constituído a partir da trama, da relação com o conhecido. 

Essa postura é a de quem instaura no centro do processo de ensino-aprendizagem o 

aluno. Além do mais, é a postura teórico-metodológica de quem valoriza toda a gama de 

saberes e habilidades com os quais o educando chega à escola. E mais: utiliza esses 
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saberes no processo de leitura, com o intuito de fazer o aluno-leitor instaurar graus 

possíveis de compreensão textual.  

Segundo Vigner (1987: 32), “só é legível o já lido, o que pode inscrever-se numa 

estrutura de entendimento elaborada a partir de uma prática e de um reconhecimento de 

funcionamentos textuais adquiridos pelo contato com longa série de textos.” Por isso 

acreditamos ser pertinente a articulação de saberes prévios e, sobretudo, a preparação 

dos alunos-leitores para a leitura. É esse motivo que nos faz lançarmos mão da 

metodologia erigida por Silva, sobretudo por ela ser estruturada em etapas preliminares 

que antecedem o contato com um dado texto. No próximo capítulo, traçaremos paralelos 

entre a A.G e o método de leitura proposto e implementado por Silva. 

Como pode ser inferido do acima afirmado, estamos conscientes de que o 

desconhecido e o novo existem e, como tais, precisam ser construídos e revelados para 

os nossos alunos. O que nos interessa, no entanto, é como essa construção e revelação 

serão feitas na escola, isto é, buscaremos, sempre que possível, partir do já conhecido 

para o novo que precisa ser revelado. 

Ainda com relação à construção de sentidos, podemos destacar que, do ponto de 

vista da AG, o sentido é fruto das redes relacionais apontadas pelo todo textual, isto é, o 

sentido é fruto não das partes isoladas, desconectadas de uma dimensão holística. Em 

outras palavras, o sentido é fruto de uma série de componentes que se articulam e 

constituem a “globalidade” textual. Esses componentes configuram e compõem a 

“competência comunicativa” do usuário de uma dada língua. 

De acordo com a AG é o global, entendendo-se o termo global como sinônimo 

de imbricação/conjugação, o total, imbricado com as partes, que deve reger o processo 

interacional, mediado por textos. Aqui, estaria outro traço de globalidade na abordagem 

global: a conjugação/imbricação da parte/todo. 

 Um exemplo prático e atual: a inserção, em um livro didático, de um texto, cuja 

materialidade, não pautada na variante padrão, apresentava, em relação à norma culta 

urbana, “problema” no componente linguístico; especificamente na subdimensão 

sintática (concordância) ganhou destaque na mídia e fomentou debates em toda a 

sociedade, sobretudo nas redes sociais.  
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Todos que condenam o livro didático, por reconhecer e apresentar a variante 

social estigmatizada, estão presos a um dos componentes que integram um texto. E 

mais: estão presos a uma parte do livro, visto que em quase sua totalidade, excetuando-

se o momento em que tenta legitimar usos populares, a autora lança mão da variante 

culta da língua. Aqui, estaria outro traço de globalidade na abordagem global: a 

conjugação/imbricação da norma linguística/variação. Na verdade, foi, acreditamos, 

essa imbricação que o livro didático tencionou. 

1.1.1.1. Até aqui, destacamos os seguintes traços de globalidade na AG: a 

conjugação/imbricação entre: 

a) Estrutura/uso 

b) Conhecimento prévio/conhecimento a adquirir 

c) Componentes inter/extratextuais 

d) Parte/todo 

e) Norma linguística/variação 

Antes de iniciarmos a discussão sobre o pleito conjugacional mais amplo e 

importante da AG, cabe destacarmos mais uma conjugação/imbricação que ocorre e 

deve ser levada em consideração em um trabalho pedagógico com processo de leitura, 

qual seja: orientação semasiológica/onomasiológica de leitura.  

Na visão a que nos logofiliamos, defendemos a tese de que  a leitura, 

propriamente dita, pode-se dar na relação travada entre leitor e texto. Uma das 

consequências dessa visão é a de que a leitura pode ser instaurada antes mesmo do 

contato do leitor com a instância sígnica (vocabular e frasal) do texto. O que estamos 

querendo dizer é que a previsão de sentidos, uma espécie de especulação semântica é 

importante; apesar de não substituir a leitura das linhas linguísticas do texto escrito em 

si. O leitor pode, antes mesmo de ler propriamente dito o texto, procurar antecipar 

sentidos, atentando para o título, imagens, diagramação; fontes de informação variadas, 

como numeração e subnumeração, etc. Ao assim agir, o leitor está encaminhando o seu 

primeiro contato com o texto, adotando uma orientação onomasiológica, ou seja, parte 

de sentidos por ele estabelecidos previamente para, depois, confirmar ou não suas 

hipóteses semânticas no contato com o aspecto linguístico do texto quando esse é de 
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natureza oral ou escrita. A essa orientação, junta-se outra, qual seja, aquela que parte do 

signo para o sentido, chamada de orientação semasiológica. É a orientação 

semasiológica que é evidenciada na primeira capacidade, como veremos a seguir, da 

“competência comunicativa”. 

 A orientação onomasiológica é aquela que deve nortear o trabalho 

docente durante o processo de preparação para a leitura. Esse fato será tratado com 

maior detença quando estabelecemos uma relação entre a proposta metodológica de 

Silva e os pressupostos teóricos dos linguistas franceses. Por sua vez, a estratégia 

semasiológica balizará a leitura, a interação com a materialidade linguístico-textual. Em 

outras palavras, podemos dizer que a orientação semasiológica encaminha o processo 

leitor do significante para, a partir daí, construir significados. Por sua vez, a orientação 

onomasiológica empreende caminho contrário, ou seja, parte dos significados, 

sobretudo prévios, para confrontá-los com sentidos virtualizados pelo significante, pelo 

tecido textual.  

Após evidenciarmos outro traço de globalidade na A.G, qual seja, a 

conjugação/imbricação da perspectiva semasiológica/onomasiológica, passemos agora 

ao ponto central da proposta dos linguistas franceses. 

1.1.2. O pleito conjugacional mais importante da AG: a COMPETÊNCIA 

COMUNICATIVA 

 Como nos comprometemos alhures, nesta parte de nosso texto, chegou o 

momento de falarmos da “competência comunicativa”. Trata-se do pleito 

conjugacional/imbricacional mais importante da AG. De acordo com os traços de 

globalidade já apontados neste trabalho, fica evidente a dimensão binária desses 

elementos. A partir de agora, apontaremos uma conjugação que transcende à dimensão 

binária por ser, na verdade, pentagonal, isto é, falaremos das cinco capacidades 

componenciais da “competência comunicativa”. 

Antes de falarmos propriamente da “competência comunicativa”, é propício 

dizer que, durante muito tempo, vigorou a ideia de um aluno zero, despossuído de 

saberes; assim como, reiteramos, também vigorou a concepção de que o signo 

linguístico era portador de todo o sentido textual. Dentro dessa visão, para se instaurar 

leitura, seria necessário apenas o investimento na competência linguística do aluno. 
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Entretanto, com o surgimento da concepção de linguagem como espaço de 

interação, percebeu-se que, no seio dela, atuam elementos de ordens variadas, não 

sendo possível, dessa forma, investir-se apenas no aspecto linguístico. É nesse escopo 

de preocupações com a questão da interação que se preconiza o conceito de 

“competência comunicativa”. Estaria nesse conceito a grande evidência quantitativo-

qualitativa de globalidade da AG. Quantitativa porque, como diz Silva (2011: 7), “ dar-

se-á uma conjugação componencial pentagonal em que se podem imbricar cinco 

capacidades que constituem a competência comunicativa.” Qualitativa porque esse 

conceito representa uma contestação e uma extensão da noção chomskyana da 

competência, como se pode observar na definição de competência comunicativa dada 

por Dell Hymes (1971: 42): 

Competência comunicativa: conceito representando uma contestação e uma extensão 

da noção chomskyana da competência. Hymes designa sob a expressão ‘competência 

comunicativa’ o conhecimento (prático e não necessariamente explicitado) das regras 

psicológicas, culturais e sociais que comandam a utilização da fala num quadro social. 

O processo de socialização verbal (estudada por exemplo por Bernstein) consiste em 

parte na aquisição progressiva dessa competência comunicativa, que completa 

necessariamente a competência gramatical do sujeito falante. A competência 

comunicativa supõe o domínio de códigos e de variantes sociolinguísticas, e de critérios 

de passagem de um código ou de uma variante para outros; implica, também, um saber 

pragmático quanto às convenções enunciativas que estão em uso na comunidade 

considerada.” 

Como se pode ver, no que Hymes diz, o linguístico muda de estatuto: passa de 

central para componencial. Aqui vale a seguinte ressalva: este é um dos pontos cruciais 

deste referencial teórico, uma vez ser o aspecto componencial o que permite e confere 

globalidade à AG. O fato de a globalidade da AG ser componencial permite, no plano 

didático-metodológico, a sequencialização; a qual será demonstrada quando fizermos 

um link entre a proposta de Silva e os postulados da AG. Segundo Coste (1978: 14), os 

itens que compõem a “competência comunicativa” não são ativados concomitantemente 

num dado ato de leitura. São, na verdade, nas palavras dele “...desencadeados 

sequencialmente.”   
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Trataremos, reiteramos, com mais detença dessa possibilidade de 

sequencialização dos componentes da competência comunicativa a posteriori, quando 

formos estabelecer as relações entre eles, componentes da “competência comunicativa”, 

e as etapas da proposta metodológica de Silva.  

Por ora, começaremos a falar de cada capacidade da “competência 

comunicativa” tentando exemplificar o que cada uma comporta e sua respectiva 

interferência no ato leitor. 

1.1.2.1  Capacidade linguística: “saberes e habilidades relativos aos constituintes e aos 

funcionamentos da língua enquanto sistema linguístico que permite realizar 

enunciados.”, (Coste, 2002: 15) 

Interessa-nos, com esse componente, viabilizar/potencializar habilidades para 

que o aluno-leitor possa, de maneira ativa, instaurar graus possíveis de leitura. Aqui, é o 

trabalho com os elementos do sistema linguístico que norteará as ações. Este trabalho 

deve ser feito sempre com a perspectiva de que as formas só ganham vida semântica no 

uso, no processo de interação, na busca de efeitos de sentido, os quais são possíveis por 

meio de enunciados, por meio de textos, por meio de discursos. Logo, como já foi dito, 

parte-se do signo, do material linguístico-gramatical para os sentidos; fato que confere a 

essa capacidade forte teor semasiológico.  

Cabe ressaltar que, para este trabalho, de cunho sociointeracionista, as formas 

devem ser trabalhadas não como um fim em si mesmas, mas como ferramentas, como 

meios para se produzir sentidos, para se produzir interação. 

Para Silva (2011: 9), dentro da capacidade linguística estão, entre outros, os 

seguintes itens: 

a) O reconhecimento das letras que compõem o alfabeto; 

b) A noção de que a vogal é o centro silábico, sem o que não ocorre sílaba no português; 

c) A consciência de que, muitas vezes, duas letras representam um único fonema, fato 

chamado de dígrafo; 

d) A percepção de que a posição da sílaba tônica, muitas vezes, gera flutuação 

semântica; 
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e) A atenção para o fato de que o hífen, por exemplo, gera sempre um sentido novo, 

independente dos termos ligados pelo sinal gráfico; 

f) A visão que, em português, por exemplo, artigo nunca é pós-posto ao substantivo; 

g) É ainda saber que um mesmo item lexical, uma mesma frase, ou até mesmo texto, 

pode apresentar mais de um significado, fato que revela a polissemia presente na 

linguagem. 

1.1.2.1.1 À guisa de exemplificação para esta capacidade, segue o relato de um 

brevíssimo caso: 

Em uma aula de língua materna, um aluno comenta com um colega sobre a 

dificuldade em adquirir certo produto, devido ao fato de a empresa que o comercializa 

exigir muitos documentos, muitas comprovações etc. Depois de muito reclamar diz: “A 

empresa é cheia de democracia”. Na verdade, o falante está se referindo à burocracia. À 

luz da AG, o aluno está “errando” no componente linguístico, especificamente no 

campo lexical, mais especificamente ainda na parte dos radicais. Fato importante a se 

ressaltar é que, mesmo com o “problema” apontado, um leitor que se atenha à totalidade 

textual, ao global, não estará impedido de dotar o texto de sentido. 

1.1.2.2. Capacidade textual: “saberes e habilidades relativos aos discursos e às 

mensagens enquanto seqüências  organizadas de enunciados (disposições e 

encadeamentos transfrásticos);retórica e manifestação enunciativa da argumentação)”, 

(Coste, 2002: 15)  

 É nesta capacidade que os elementos destacados na capacidade linguística 

ganham um primeiro nível de “vida” semântico-contextual, uma vez que significados 

são frutos de processos de interação, e interação é processo mediado por textos, por 

discursos, por enunciados. Aliás, as formas linguísticas são feitas para serem virtuais 

portadoras de sentidos, os quais são concretizados por sujeitos leitores em interação 

com outros sujeitos. 

 Ao trabalhar-se essa capacidade, é importante fazer o aluno-leitor perceber que 

os diversos textos que circulam socialmente têm certa estabilidade composicional e 

marcas linguísticas específicas, o que faz cada texto se encaixar em diferentes naturezas 

textuais. É ainda fazer com que o educando perceba que os textos podem estar 
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assentados em estruturas narrativas, descritivas, injuntivas, preditivas, dependendo 

muito da intenção do locutor, da situação sociointerativa que governa, de certa forma, a 

construção textual, o uso da linguagem.  

Ainda se faz necessário salientar o fato de que em todos os textos, com os quais 

o aluno-leitor entrar em contato, haverá, em maior ou menor grau, uma intenção 

argumentativa, visto que linguagem é, antes de tudo, uma forma de agir sobre nossos 

interlocutores, uma forma de fazê-los concordar com nossas teses, com nossas 

premissas ou delas discordar total ou parcialmente. 

No trabalho com a capacidade textual é fundamental lançar um olhar sobre a 

gama enorme de naturezas textuais que circulam na sociedade. É para a leitura desses 

gêneros (romance, crônica, conto, poema, carta, e-mail, bula, receita, notícia, 

reportagem, editorial, horóscopo, bilhete, manual, artigo científico, enunciado de prova, 

cartão-resposta entre outros) que a escola dever capacitar os estudantes. E, de acordo 

com este trabalho, capacitar os alunos significa investir tempo e esforço para a 

ampliação da “competência comunicativa”, pleito conjugacional crucial no seio da AG.  

Na verdade, a escola deve capacitar os alunos tanto para a leitura quanto para a 

escrita. Este trabalho, especificamente, tenciona pensar sobre maneiras mais 

producentes de a escola viabilizar estratégias para a formação do leitor, uma vez que 

ainda se percebe a permanência equivocada da ideia de que, como já dissemos, basta 

dotar nossos alunos de capacidade linguística para que ele torne-se um leitor 

competente, como se a linguagem fosse composta apenas de uma face, a face 

linguística. De certa forma, a AG volta-se contra todo um fetichismo sígnico, segundo o 

qual o signo linguístico abarca a totalidade de sentidos presentes no mundo biossocial. 

Quanto mais o leitor aproxima-se de uma natureza textual, mais ele será capaz 

de empreender leituras futuras estruturadas a partir de textos similares, posto que o 

aluno-leitor poderá prever sentidos, temáticas, estrutura composicional. Fato que 

potencializa o processo de construção de sentido, já que só é legível o já lido. Como 

alerta Vigner (1978: 35) “um texto será, então, legível, por um lado, porque funciona 

segundo leis, esquemas, de que já dispõe o leitor (...) e, por outro lado, porque se dá 

como reescritura de outros textos, levando assim em conta a experiência anterior do 

leitor.” Com esse procedimento, a escola passa a fazer da leitura um espaço de 
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confirmação, substituindo a noção de leitura-descoberta através da qual o aluno terá 

sempre de construir um repertório composicional, esquemático novo para, aí sim, 

quando novamente entrar em contato com texto similar, na natureza, na temática, poder 

lançar mão das estruturas textuais-discursivas já internalizadas. Fica evidenciada a 

importância do conhecimento prévio no ato leitor, no caso da capacidade em questão, 

do conhecimento prévio textual, já que o legível se funda no já lido, no já sabido e 

compreendido, como já dissemos anteriormente outras vezes. 

Vigner chama atenção para um dos itens da textualidade, qual seja, a 

intertextualidade, uma vez que textos dialogam um com outros e nunca surgem sem 

uma necessidade de resposta a um dado texto qualquer. O estudioso reitera a concepção, 

segundo a qual “só é legível o já lido, o que pode inscrever-se numa estrutura de 

entendimento elaborada a partir de uma prática e de um reconhecimento de 

funcionamentos textuais adquiridos pelo contato com longa série de textos.” É por esse 

motivo a necessidade de se investir tempo e esforço metodológico para aproximar o 

aluno leitor de uma série de textos com vida semântica na sociedade. Aliás, eis um dos 

motivos de a AG propor a inserção do texto não literário no espaço escolar, já que uma 

das funções da escola é preparar o cidadão para a vida, para o mundo e para a leitura do 

cotidiano. 

O que estamos tentando mostrar, prositalmente de maneira reiterada, é que a 

escola deve priorizar a maximização da “competência comunicativa”, a qual é, como já 

foi dito, pentagonal. Desse pentágono, já explicitamos duas faces: 1) linguística e 2) 

textual. Nesse caso, priorizar significa investir no universo textal-discursivo que 

perpassa a sociedade na qual a escola está inserida. Em tempos de globalização, este 

trabalho não deve se fechar no local, mas deve, de algum modo, partir dele e buscar 

contato com o universal, com o global, já que global e local interferem na produção 

textual dos cidadãos. Aliás, trabalhar local/universal evidencia um aspecto da 

globalidade da AG, posto ser esta um outro ato conjugação/imbricação. 

1.1.2.2.1. À guisa de exemplificação para esta capacidade, segue um caso: 

No trato com a capacidade textual, por exemplo, é mister evidenciar para o 

aluno, por exemplo, que textos argumentativos são os que funcionam com “tese” e 

“argumento”. Em uma peça publicitária, massificada pela mídia, é enunciado o 
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seguinte: “Dedicação total a você.” Em que o argumento está explícito e a tese vem 

implícita, subentendida: “Compre na empresa tal ou qual.” Na verdade, quem prepara o 

enunciado tem em mente o seguinte texto: Compre na loja X, pois lá existe dedicação 

total a você.  

É mister ainda para esse aluno mostrar que a natureza textual, por exemplo, 

notícia apresenta o que o jargão jornalístico denominou de lide, composto, basicamente, 

dos mesmos elementos que compõem uma sequência narrativa canônica, a saber:  

 O quê?               Fatos, acontecimentos contados por um enunciador; 

 Com quem?              Personagens que individualizam os fatos, acontecimentos 

enunciados; 

 Quando?                 Contextualização temporal dos fatos enunciados; 

 Onde?                 Contextualização espacial dos fatos narrados; 

 Por quê?               Motivos, razões que geram os fatos que constroem o enredo. 

Vejamos esses elementos em uma notícia publicada na Folha de São Paulo, 

Folhateen, 18 de agosto de 2003. 

O estudante inglês superdotado Adam Spencer, 13, foi rejeitado por universidades por 

causa de sua idade. Ele gostaria de entrar no curso de bioquímica, mas as universidades 

afirmam que a legislação inglesa o impede. Para que Adam pudesse ler os materiais de 

bioquímica, seria necessário fazer uma filtragem dos textos dados em sala de aula para 

que ficassem próprios para sua idade. Hoje, essas aulas são dadas apenas para maiores 

de 18 anos. 

 O primeiro item é preenchido por Adam Spencer não foi aceito em universidade. 

Nesse caso, a especificação da idade do actante é fundamental, visto ser ela, idade, que 

o impede de conseguir o que deseja. Por sua vez, o segundo é ocupado pelo estudante 

superdotado, Adam Spencer. O terceiro é preenchido por agosto de 2003. Já o quarto 

item é composto por Inglaterra. As razões do fato são explicadas pela pouca idade do 

estudante. 

Além de mostrar esses itens de composição, faz-se necessário mostrar também 

que esses elementos geram diversos efeitos de sentido. Como é o caso, por exemplo, de 

uma narrativa em que se busque criar suspense. Nesse caso, o item 2, responsável por 
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fato(s) que faz(em) a narrativa fluir, que enreda o leitor, ficará de fora, só sendo 

revelado ao final da trama; fato muito comum em novelas de televisão, em que um 

personagem é assassinado e o assassino só é revelado no último capítulo da trama. 

Como os textos funcionam por meio de naturezas textuais e essas estão 

intimamente ligados à esfera de atuação social dos sujeitos linguageiros, faz-se 

necessária uma atenção especial desse fenômeno no espaço escolar. Para as pretensões 

deste trabalho não cabe empreender esta discussão. Interessa-nos, neste momento, 

continuarmos com a apresentação das capacidades que compõe o pleito conjugacional 

principal da AG. A seguir, a capacidade referencial. 

1.1.2.3. Capacidade referencial: “saberes e habilidades relacionados a domínios de 

experiência e de conhecimento.”, (Coste, 2002: 15).  

 Aqui a estratégia pautada na onomasiologia norteará o trabalho. Nesse caso, 

leva-se em consideração o conhecimento de mundo construído e a construir, necessário 

para o processo de interação com um dado texto. Como já dissemos, na perspectiva 

onomasiológica, parte-se dos sentidos para o tecido textual. É aqui que o domínio 

temático é imprescindível para o êxito no processo leitor, para, em suma, a construção 

de sentido(s). É aqui que um dos elementos envolvido no terceiro traço de globalidade, 

por nós destacado, entra em cena, qual seja: os fatores extratextuais.  

 Neste momento é importante ressaltar como o conhecimento do assunto que o 

texto abordará é fundamental para que o leitor possa encaminhar sentidos possíveis para 

a materialidade textual com a qual interagirá. É aqui que se costuma falar em 

conhecimento prévio, item do segundo traço de globalidade apontado por nós. É 

importante destacar que conhecimento prévio é aquele conhecimento necessário para a 

inteligibilidade de um dado texto. Esse tipo de conhecimento não pode ser confundido 

apenas com conhecimento já armazenado, construído pelo aluno, uma vez que pode ser 

necessária à sua construção, à sua promoção e é papel insofismável da escola construir, 

promover tais conhecimentos, a fim de que o aluno-leitor possa ter condições efetivas 

de instaurar graus cada vez mais elevados de construção de sentido(s).  
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1.1.2.3.1 À guisa de exemplificação para esta capacidade, segue um caso: 

Durante uma aula em uma escola estadual, o professor comenta que havia estado 

na Bahia. Ao ouvir tal comentário, um aluno diz: “Professor, o senhor aproveitou e 

tomou chimarrão?” Este comentário evidencia uma “falha” no conhecimento de mundo 

do aluno, pois sabemos que chimarrão é uma bebida típica do Sul do Brasil, mas 

precisamente do Rio Grande do Sul, não do Nordeste. Fato que revela a necessidade de 

se trabalhar com o aluno elementos da capacidade referencial. 

Passemos agora à quarta face do pentágono conjugacional da AG, a capacidade 

relacional. 

1.1.2.4. Capacidade relacional: “saberes e habilidades relativas às rotinas, estratégias, 

regulamentos de trocas interpessoais em função das posições, papéis e intenções dos 

participantes.”, (Coste, 2002: 15). 

 É nesta capacidade da AG que este trabalho dialoga, de certa forma, com a 

pragmática, no seu sentido mais geral, ou seja, é aqui que fica bem evidente que a 

relação entre os signos e seus intérpretes não pode de maneira nenhuma ser abstraída. 

Em outras palavras, é aqui, na capacidade relacional, como o próprio nome “relacional” 

sugere, que é relevante pensar-se sobre a relação do usuário com o signo linguístico, 

propriamente dito, e do usuário com seu interlocutor e com toda a esfera cultural da 

língua, a partir da qual interage com um dado texto.  

 Nesta capacidade, ganham relevância os diversos papéis identitários que o 

sujeito assume no decurso de sua vida sociointeracional. Podemos pensar, por exemplo, 

nos diversos papéis assumidos, entre outros, por um astro do futebol. Se não, vejamos: 

há momento em que se relacionar bem com o outro está ligado, podemos dizer, ao ato 

de autografar uma camisa de um certo fã; em outro, quando o jogador está dentro de 

campo, fazer gols para alegrar a torcida e corresponder à expectativa de seus 

interlocutores clubísticos. Demanda diferente ocorrerá quando esse mesmo jogador 

assumir o papel de garoto-propaganda, de entrevistado em um programa televisivo.  

Para saber lidar com a gama enorme de papéis sociais, o sujeito deve ter 

consciência da necessidade de preservação de sua imagem, de sua fé pública e, 

sobretudo, da especificidade de cada papel social, pois pode enfrentar desconforto 
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interacional, caso não respeite as especificidades de cada momento sociointeracional, 

sobretudo do papel que deve assumir em cada um desses momentos. E é importante 

destacar que essa mutação na figuração (papel) do sujeito acarretará escolhas sígnicas 

(linguísticas) apropriadas. Caso isso não aconteça, esse mesmo sujeito sofrerá sanções. 

É aqui, nesta capacidade, que se deve discutir, no que tange à sua especificidade, 

a questão da atuação do sujeito no espaço público e no espaço privado, ainda mais em 

uma época em que as fronteiras entre essas duas esferas estão, cada vez mais, menos 

demarcadas, o que faz os indivíduos terem seriíssimas dificuldades de saber guiar seus 

comportamentos em espaços coletivos, em espaços públicos. Aliás, aqui estaria outro 

traço de globalidade da AG, qual seja, a conjugação/imbricação de público e privado.  

Talvez seja importante alertar para o fato de que, como esta quarta capacidade 

liga-se ao fazer, à ação dos sujeitos, é imprescindível apontar que, em cada polo da 

conjugação/imbricação, o sujeito deverá adotar uma postura, uma estratégia para 

interação com o interlocutor, visto as regras que regulam seu funcionamento serem 

distintas. 

Prever as estratégias interacionais que estamos apontando faz aumentar o grau 

de inteligibilidade dos textos com os quais o aluno-leitor trava contato. Talvez aqui, o 

texto de maior pertinência seja o texto-mundo, o texto das relações sociais, uma vez que 

trabalhamos com a noção de texto, como já dissemos, em seu sentido lato, qual seja, um 

todo a partir do qual um sujeito-leitor possa gerar sentidos.  

No caso desse quarto componente, é necessário ainda destacar que ele está 

imbricado, conjugado com produção de sentidos e produção de comportamento-ação, 

visto que, como já dissemos, este componente tem forte apelo pragmático, posto tratar-

se, como o próprio nome indica, de uma capacidade de relacionar-se com o entorno, 

com os elementos que constituem uma cena enunciativa, sobretudo com o enunciatário, 

tendo em vista, sempre, o papel social que cada um desempenha. 

1.1.2.4.1 À guisa de exemplificação para esta capacidade, segue um caso: 

Jogadores da base do Flu comemoram virada do Fla no Twitter 
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O perfil no Twitter de uma torcida organizada do Fluminense flagrou jogadores das 

categorias de base e do time de futsal do clube comemorando, no Twitter, a vitória de 

virada do Flamengo, na tarde de domingo. 

Horas depois da partida, uma conta deletou as mensagens em que assumia a paixão pelo 

maior rival do clube das Laranjeiras. Outros dois perfis foram apagados completamente. 

A conta da torcida organizada, no entanto, divulgou reproduções de tela que registravam 

as mensagens de dois jogadores. 

 

A empolgação dos ‘meninos’ acontece seis meses após Emerson Sheik, autor do gol do 

título do Brasileirão de 2010, ter sido afastado do Fluminense por cantar a música do 

“Bonde do Mengão Sem Freio” no ônibus da delegação tricolor. 

(http://globoesporte.globo.com/platb/meiodecampo/2011/10/09/jogadores-base-flu-

torcem-fla/) 

Mesmo sabendo, previamente, da rivalidade entre flamengo e fluminense, um 

jogador do flu, em um dos casos, cantou uma canção cuja letra (aspecto sígnico-

linguístico) fazia alusão elogiosa ao rubro-negro. O que resultou em rescisão contratual. 

Nesse caso, cabe a seguinte indagação: Emerson agiu dessa forma por não levar em 

consideração normas, regras comportamentais que preveem, para o caso de um jogador 

do time das Laranjeiras, entre outras coisas, não entoar cânticos, pelo menos em espaços 

públicos, que façam menção elogiosa a clubes rivais; ou, sabedor dessas normas e 

regras comportamentais, preferiu não se adequar a elas e gerar os efeitos que gerou? 

Essa questão é crucial no seio desta capacidade, tendo em vista que o indivíduo pode 

querer ou não se adequar às convenções socioculturais que governam o jogo 

interacional. De qualquer maneira, o interlocutor (diretoria do clube e torcida) do 

jogador não levou em consideração a possibilidade de o atleta querer polemizar, apenas 

o considerou “sem domínio de capacidade de relação” para falar nos termos da teoria 

que estamos adotando. 

A escola deve atentar, acerca do último aspecto destacado, que não é seu papel 

decidir sobre a ação futura de seus alunos, tanto no que se refere ao fato de eles se 

adequarem ao status quo vigente, quanto ao fato de poderem confrontá-lo, ou ainda, de  

buscar outra realidade possível de ser construída, já que, na verdade, realidade é uma 

criação histórica, e marcada pela intervenção humana. O que estamos querendo dizer é 

http://globoesporte.globo.com/platb/meiodecampo/2011/10/09/jogadores-base-flu-torcem-fla/
http://globoesporte.globo.com/platb/meiodecampo/2011/10/09/jogadores-base-flu-torcem-fla/
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que a escola não deve propor uma cidadania passiva, submissa que prevê um cidadão 

destituído de seu papel de sujeito, de construtor de sua própria história. Até porque, o 

que queremos com este trabalho, entre outras coisas, é demonstrar o papel ativo do 

aluno-leitor no processo de construção de sentido(s). Essa postura diante do texto deve 

ser a mesma frente à sociedade, frente ao mundo no qual está inserido. O aluno deve 

ser, em nossa perspectiva, sujeito de sua história e não assujeitado por ela. 

O que estamos dizendo, na verdade, é que o papel da escola é promover o 

debate, tentar evidenciar as consequências imbricadas nas tomadas de posição frente às 

normas socioculturais que governam os processos interacionais e instrumentalizar os 

alunos para que ajam com consciência e autonomia dentro de cada jogo interacional. 

Talvez esteja aqui, quem sabe, outra evidencia de globalidade da AG: 

imbricação/conjunção da relação causa/consequência. 

Finalizando as considerações sobre esta quarta capacidade, analisamos a postura 

do jogador do time de base do fluminense. Esse atleta, durante partida de seu clube 

contra o arquirrival da Gávea, comemorou a vitória de virada de seu time de coração, o 

flamengo. Como seu papel social, público não coincide com suas preferências pessoais, 

particulares, houve atritos gerados por seu posicionamento público, uma vez que, como 

já foi dito, não se espera de um jogador do fluminense que vibre, comemore uma vitória 

de um clube rival, sobretudo contra o próprio fluminense. Consequência desse fato: o 

jogador foi demitido do clube. No caso do jogador profissional, indagamos se a postura 

adotada foi intencional ou não. No caso do jogador da base, cremos que caiba a mesma 

indagação.  

De qualquer forma, fica explicitada a necessidade de a escola se preocupar com 

esse entorno linguístico, com essa questão marcadamente extraliguística que converge 

decisivamente para que os usuários de uma língua não só produzam sentidos para os 

textos que leem, preocupação primeira deste trabalho, mas também para que possam 

adequar ou não sua postura no decorrer de um dado processo interacional, tendo em 

vista sempre os efeitos de sentido pretendidos. Papéis sociointeracionais, atitudes e 

escolhas linguísticas têm uma relação constitutiva. Se essa tríade não caminhar de forma 

global, o usuário poderá sofrer sanções de diversas ordens e ser considerado 

comunicativamente incompetente. 
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Vamos por último falar da capacidade situacional. Ela fecha o pentágono que 

estrutura a competência comunicativa, no dizer dos linguistas franceses que adotamos 

como logofiliação básica. É importante salientar que, nos textos em geral, tal 

capacidade é de suma importância para que se possa instaurar um trabalho de leitura 

contextualizado.  

1.1.2.5. Capacidade situacional: “um componente de capacidade situacional: saberes 

e habilidades relativos a vários outros fatores que podem afetar, numa comunidade e 

em circunstâncias dadas, as escolhas operadas pelos usuários da linguagem.”, (Coste, 

2002: 15). 

 É nesta capacidade que ganha importância os conhecimentos de contextos em 

que se dão a produção de dados textos. Com isso, estamos dizendo que todos os textos 

são frutos de situações sociais, culturais, ambientais particulares, o que gera no leitor a 

necessidade de atentar para esse fato, posto que, o conhecimento desses contextos pode 

aumentar o grau de previsibilidade dos textos com os quais interage. Em outras 

palavras, todo texto apresenta um dado contexto interpretativo, sem o qual a produção 

de sentidos fica comprometida. 

 Na verdade, esta capacidade também apresenta um forte viés pragmático, entre 

outras coisas por estar alicerçado na relação entre texto e contexto de produção, o que se 

desdobra, de maneira conjugada/imbricada, em um contexto interpretativo. Este fato faz 

com que, na verdade, esta capacidade também revele uma evidência de globalidade da 

AG, qual seja: a imbricação/conjugação da capacidade relacional com a capacidade 

situacional.  

 Como estamos adotando a concepção de linguagem como forma de interação, 

interessa-nos perceber os textos em funcionamento. Funcionamento textual que se dá 

dentro das cercanias de um contexto, de uma situação. Logo, esta capacidade é 

decorrente da própria perspectiva conceitual de linguagem que subjaz a este trabalho. 

1.1.2.5.1 À guisa de exemplificação para esta capacidade, segue um caso: 

 Neste exemplo, trataremos da ironia, numa situação de natureza dêitica. Isto é, o 

contexto situacional imediato aparece descrito no próprio texto em que se trabalhará. A 

ironia é uma figura de linguagem cuja base assenta-se em dado contexto, posto que, 
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para ser entendida em sua essência, o entorno contextual deve negar o que é afirmado 

pelos recursos linguísticos que compõem um dado enunciado. A ironia aparece, e 

explicita o que estamos querendo dizer, na seguinte passagem: 

“Em uma festa de casamento, à noite, em um salão luxuoso, certo convidado 

dos noivos chega de bermuda e sandália de dedo. Ao ser recepcionado pelo pai 

da noiva, ouve a seguinte comentário: ‘Nossa, como você está bem vestido’.”  

O enunciado do pai da noiva é desmentido, negado pela situação, pelo contexto 

em que é proferido; tendo de ser, na verdade, interpretado como algo cuja intenção 

suscita o sentido contrário, ou seja, o convidado está pessimamente vestido para aquela 

situação específica. O que não seria verdade, por exemplo, caso a festa fosse em um 

sítio, durante o dia e com o clima quente. 

A capacidade situacional é uma das capacidades mais cruciais para o 

entendimento de universos textuais, como por exemplo, as charges, posto que, para ser 

inteligível, o leitor tem de acessar dados prévios, sobretudo aqueles ligados aos 

contextos que geraram uma charge qualquer. 

1.1.2.5.2 À guisa de uma segunda exemplificação para esta capacidade, segue uma 

charge: 

 

 

Em: O DIA, 15/12/2010. 
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Esta charge é uma forma de se perceber como os textos, das mais diversas 

naturezas estão atrelados a seus contextos de produção, os quais devem ser levados em 

consideração nos contextos interpretativos. Se não vejamos: o ENEM é um exame que, 

inicialmente foi criado para avaliar o ensino nacional dispensado aos alunos 

matriculados no Ensino Médio. Com o tempo, esse instrumento de avaliação foi 

ganhando espaço do Vestibular, até então principal ferramenta de avaliação para que 

alunos tivessem acesso a Universidades e Faculdades de todo o país. 

Por sua vez, o personagem-central da charge, Tiririca, cantor/ator popular ligado 

ao humor, ao cômico foi candidato a deputado federal nas eleições de 2008, cargo, aliás, 

para o qual foi eleito pelo Estado de São Paulo e, salvo engano, com a maior votação 

para o cargo, em todo o território nacional.  

Cabe destacar que Tiririca, cujo nome de batismo é Francisco Everardo de 

Oliveira da Silva, nascido em 08/05/1965, na cidade de Itapipoca, no Ceará, nordeste 

brasileiro, surge no cenário artístico nacional nos idos da década de 90, do século 

passado. A alcunha foi-lhe dada pela mãe, em função de ele ser zangado e mal-

humorado.  

Fato a ser pensado é que, talvez, o segundo nome dele, EveraRdo, revele algo 

tão comum na história do PB, sobretudo nos falares populares, o fenômeno do 

rotacismo, que consiste na troca do l pelo r. Inicialmente, Francisco apareceu como 

cantor. Suas canções apresentavam temática ligada à traição. Nas letras das músicas, 

ridicularizava a posição do marido traído. Por uma música de cunho racista, foi 

processado e absolvido da acusação de apologia ao racismo. 

É importante destacar que, na sociedade brasileira, marcadamente 

preconceituosa, o fato de um cidadão não ser alfabetizado faz com que tenha muitas 

dificuldades em conseguir cargos públicos, via eleição. Fato que é, muitas vezes, como 

demonstra a eleição de Tiririca, minimizado pelo voto de protesto, aquele voto feito 

com o intuito de desqualificar o pleito, de ridicularizar a eleição. Também expressiva na 

história eleitoral brasileira é o episódio de um momento das eleições, quando ainda 

passavam por cédulas de papel, votos para um animal, quando o Macaco Tião angariou 

uma significativa quantidade de votos que “permitiria” elegê-lo. 
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Outro fato a ser destacado, que marca a eleição do Tiririca, é que pela 

“desconfiança” de ele ser analfabeto, a Justiça Eleitoral de SP foi acionada, no sentido 

de impugnar a candidatura do atual deputado federal. Por esse motivo, no dia 

05/10/2010, a revista Carta Capital publicou reportagem em seu site. No texto, há uma 

parte significativa para a inteligibilidade da charge:  

Eleito, Tiririca foi. Agora, resta comprovar, em 10 dias, que sabe ler e escrever. Caso 

não consiga e seja considerado inelegível, o palhaço perde sua passagem para Brasília e 

quem herda os votos é o partido. Isso porque, segundo o parágrafo quarto do artigo 175 

do Código Eleitoral, “quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de 

registro for proferida após a realização da eleição”, caso de Tiririca, “os votos serão 

contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro. 

 Na verdade, a charge funciona como resposta ao que é enunciado no fragmento 

acima, visto que ele alicerça todo um contexto que, na verdade, é sine qua non para que 

o leitor encontre “eira e beira” para adentrar no universo textual-discursivo em questão 

e possa, a partir das informações discursivo-contextuais prévias, produzir sentido para a 

charge. Caso não haja esses elementos para investir no ato leitor, dificilmente a charge 

fará sentido. Sentido de texto dessa natureza é fruto, em alta medida, do conhecimento 

que o leitor tem da situação de produção. É a partir dessa situação que o leitor consegue 

apontar sentido(s).  

Fica evidente, com esse exemplo, que o sentido de um texto não está só no autor, 

no texto, ou no leitor, na verdade, o sentido de um texto é fruto de uma complexa rede 

relacional que envolve, entre outros, autor, texto, leitor, situação de produção textual, 

situação de recepção textual.  

Há um outro tipo especial de ação comunicativa  em que o contexto situacional 

não está explicitamente descrito no texto que se vai ler, como foi o caso do episódio do 

“casamento”, exposto na p. 39 deste trabalho, e nem é aquele em que predomina a 

linguagem imagética como é o caso, dentre outros,  da charge por nós comentado. Essa 

é uma situação muito comum na escola, que quase sempre investe na ideia de que o 

texto escrito é o único a que se deve dar atenção. Geralmente esse trabalho de leitura 

escolar é feito de forma muito abrupta sem que dados da situação sejam fornecidos aos 

alunos para que esses possam neles se ancorar a fim de instaurar algumas possibilidades 

de sentido. Dentre outros aspectos situacionais, que devem ser trabalhados em uma 
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situação de ensino, está o trabalho com algumas características gerais do estilo e da 

forma de ver o mundo de um dos sujeitos da leitura na escola, a saber, o autor. 

Reiterando: o autor, faz-se presente em ausência, sendo, muitas vezes, em um trabalho 

de cunho pedagógico, necessário inserir o aluno-leitor no universo discursivo desse 

sujeito, presente, de uma forma ou de outra, nos processos de leitura. Com isso, faz-se 

com que o estudante tenha condições de instaurar diferentes graus de previsibilidade 

textual.  

Estamos dizendo com isso que conhecer discursivamente o autor fornece 

elementos para que o leitor possa, no momento em que se faz necessário o uso da 

estratégia de antecipar sentidos, proceder à especulação semântica, cujos sentidos 

apontados, previstos, serão confirmados ou repelidos no decorrer da interação com a 

materialidade textual. Essa prática propiciará tornar a leitura, como diz Vigner (2002), 

um espaço de confirmação, um espaço de conforto.  

1.2. À guisa de  exemplificação de um breve trabalho com dois autores, seguem-se 

os comentários: 

Vamos falar, de maneira sucinta, sobre dois autores, importantes neste trabalho, 

visto que seus textos pertencem à natureza textual de nosso interesse. Além do mais, são 

os textos desses autores que irão solidificar a parte prática desta dissertação. Estamos 

falando de Millôr Fernandes e Monteiro Lobato.  

1.2.1. Millôr Fernandes 

Caso o aluno-leitor saiba, entre outras coisas, que Millôr Fernandes é: 

a) informação biográfica, carioca do Méier, onde nasceu a 16 de agosto de 1924; 

b) informação textual, que ele retoma uma das mais tradicionais e populares naturezas 

textuais da literatura mundial, qual seja: as fábulas; 

c) informação discursiva, que ele troca seu aspecto moralista e conservador por um 

humor irreverente, anárquico mesmo, e por uma visão extremamente pessoal e 

independente.  

Esse aluno-leitor poderá ter condições de encaminhar a estratégia já apontada 

por nós, qual seja: a antecipação de sentidos, a especulação semântica. Com isso, esse 
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aluno, pode investir na previsibilidade do que irá encontrar no texto de uma forma 

menos crua. 

No que tange à informação discursiva, ainda se pode mostrar que, nas fábulas, o 

autor evidencia que este mundo é dos espertos e que a inteligência, bem orientada, 

acabará sempre vencendo a força bruta. Ainda no plano da informação discursiva a 

respeito da figura do autor, pode-se dizer que Millôr pende para uma proposta 

polissêmica, de ruptura, de proposição de uma nova leitura. 

De posse das informações listadas, o leitor segue para o texto com elementos 

para investir no ato leitor. Ademais, seguirá para as searas linguístico-textual-

discursivas com um grau maior de autoconfiança, pois estará trilhando um caminho para 

o qual já possui, poderíamos dizer, uma espécie de bússola semântico-textual-discursiva 

que irá guiá-lo na confirmação, negação, construção de sentido(s), a partir do embate 

com o texto. 

1.2.2. Monteiro Lobato 

Com relação a Monteiro Lobato, pode-se dizer, entre outras coisas, que: 

a) informação biográfica: nasceu em Taubaté, São Paulo, em 1882, e tem uma extensa 

obra, 

b) informação textual: grande parte de sua obra é, inclusive, dedicada à literatura 

infantil. Reescreveu as fábulas de Esopo e Fedro  

c) informação discursiva: em muitas delas, revela um intuito altamente conservador, 

investindo na ideia de que o “fraco”, o oprimido não tem saída em nossa sociedade, 

restando-lhe apenas continuar no seu lugar, passivo e imóvel. Insiste na ideia de que 

contra a força não há resistência. 

Assim, se Millôr investe em uma escrita polissêmica, por seu turno, Lobato 

ladea-se com a paráfrase, com a manutenção do sentido.  

Podemos dizer que, ao trabalharmos com esses dois autores, estamos 

evidenciando outra marca de globalidade, qual seja: a imbricação/conjugação de postura 

progressista/reacionária, além da polissemia/paráfrase. 
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Na última parte deste capítulo, conceituamos e exemplificamos cada 

componente, cada capacidade do pleito conjugacional mais importante da AG. A partir 

do que é dito por Coste, cumpre reiterar que, com a noção de “competência 

comunicativa”, a AG propõe que o saber linguístico, como já dissemos, não é o saber, 

mas sim um dos saberes necessários para ter-se êxito na interação, ativa, que ocorre 

no ato de leitura. Com essa perspectiva, o signo linguístico é destituído de seu caráter 

central, quase que unitário, e passa a fazer parte de um universo em que compõe, com 

outros elementos, condições para que o aluno possa dotar textos de sentidos, de 

significados, já que, no entender de Coste (1978: 17) a “competência comunicativa” 

“...apela a um leque de componentes que estão bem longe de participarem todos de uma 

capacidade linguística, por mais decisiva que esta possa ser.” 

A fim de enfatizarmos o ponto-chave deste referencial teórico, montamos uma 

figura na qual expomos os componentes do pleito conjugacional mais importante da 

AG. Como já foi aludido, a “competência comunicativa” é de estrutura pentagonal, 

uma vez que, como já é sabido, conjuga/imbrica cinco capacidades.  

Eis a figura: 
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 Até aqui, mostramos como surgiu a AG, os seus pressupostos, a concepção de 

texto e de linguagem que subjaz a ela e, consequentemente, a este trabalho. 

1.3. Uma espécie de apêndice conclusivo-reiterativo 

Como uma espécie de apêndice conclusivo, vamos reafirmar, neste momento, 

dois pontos importantes dentro das cercanias da AG, a saber: a) conhecimento prévio, b) 

texto não literário na sala de aula, uma vez que são sustentáculos da proposta de leitura 

que os linguistas franceses empreendem e que pretendemos também empreender. 

1.3.1. Conhecimento prévio 

 Durante muito tempo, a escola alimentou a concepção de que o aluno chegava 

até ela vazio, sem nenhum tipo de conhecimento que fosse válido e merecedor de ser 

levado em consideração no processo de ensino-aprendizagem. Aliás, na verdade, 

acreditava-se que o processo educacional esgotava-se apenas na polaridade ensino, não 

havendo necessidade da interação de outra polaridade, qual seja, a da aprendizagem.  

Como estamos assentados na AG, e já mostramos, nas várias evidências de 

globalidade destacadas, que AG é, antes de tudo, conjugação/imbricação, estaria aqui 

outra evidência de globalidade da AG: a conjugação/imbricação de 

ensino/aprendizagem. Cabe uma ressalva, embora não esteja previsto no escopo deste 

trabalho, que o sistema de ensino superior brasileiro esteja alicerçado em uma estrutura 

conjugacional/imbricacional, uma vez que é previsto em lei que as universidades atuem 

de maneira a conjugar/imbricar, de modo triádico, ensino/pesquisa/extensão.  

Retomando a discussão sobre o processo educativo desenvolvido na escola, 

podemos dizer que tal processo era focado na figura do professor, que deveria transferir 

todo o seu saber para o aluno. Dentro dessa perspectiva, somente após essa etapa, de 

transferência de saberes do professor para o aluno, o aprendiz seria capaz de começar a 

pensar, a interagir com os diversos tipos de saberes presentes em seu cotidiano. O 

pedagogo Paulo Freire (1996: 49) denominou essa ideia de “educação bancária”, cuja 

premissa principal é a de um sujeito “tábula rasa”, despossuído de qualquer saber; ou de 

qualquer saber legítimo, válido para o espaço escolar. Aliás, essa perspectiva ainda se 

encontra presente em muitas de nossas escolas. Ouvimos, quase diariamente, de 

diversos colegas professores, que “nossos alunos não sabem nada”. Como se fosse 
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possível viver em sociedade e não armazenar nenhum tipo de saber. A questão talvez 

seja quais saberes a escola, o processo educacional está privilegiando, está 

selecionando, está legitimando.  

 No sentido de repelir tal posicionamento, ou seja, de não reconhecer no aluno 

uma série de saberes, conhecimentos formulados e acumulados, a AG afirma que o 

sujeito é portador de uma série de saberes e habilidades, saberes e habilidades esses de 

que lança mão, espontaneamente, para a leitura de todo o universo textual com o qual 

convive diariamente. É a partir desses procedimentos espontâneos que a escola deve 

começar o processo didático-pedagógico, o processo de ensino-aprendizagem para, 

segundo Vigner (1978: 37) “...fazer surgir claramente na consciência da criança esses 

dispositivos de interpretação espontânea, melhorá-los e ensiná-los a utilizá-los.”. 

Lançando mão dos conhecimentos prévios necessários para a leitura, a escola investe na 

especulação semântica, investe na previsibilidade de um dado texto, ou seja, investe em 

uma série de hipóteses possíveis de serem levantadas na preparação para a leitura e que, 

reiteramos, podem ser confirmadas ou refutadas. 

Na AG, como já dissemos, não se desarticula ensino de aprendizagem, uma vez 

que o sujeito que aprende é colocado no centro do processo escolar. Em nosso caso, 

especificamente, no centro do processo de leitura. Ratificamos que aqui, estaria outro 

traço de globalidade na abordagem global: a conjugação/imbricação de 

ensino/aprendizagem.  

Para iniciar o processo de leitura, na verdade, para continuá-lo, já que o aluno é 

um leitor do texto-mundo, e de uma série de outras naturezas textuais, é preciso se ter 

consciência de que, dentro do espaço escolar, o trabalho com a leitura deve ser 

sistemático e pautado em uma metodologia. Na condução de qualquer viés 

metodológico, faz-se necessária a consciência docente despertar para fato de que o 

aluno-leitor já possui uma gama de saberes que são capazes de torná-lo apto para a 

instauração de graus de compreensão dos textos que lê. Sempre do conhecido por ele, 

leitor, para o desconhecido, apontado pelo texto, ou seja, de uma estratégia 

onomasiológica para uma estratégia semasiológica. Aqui, estaria outro traço de 

globalidade na abordagem global: a conjugação/imbricação de conhecido/desconhecido. 

Para Silva (1992: 14): 
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Do ponto de vista pedagógico, a consequência dessa ideia é a de que o professor deve 

aproveitar como componente essencial da aprendizagem as competências preliminares 

dos aprendizes, aquilo que eles já sabem tanto do ponto de vista linguístico – a sua 

língua materna-, quanto temático – o assunto do texto. 

 É importante reafirmar que conhecimento prévio é aquele necessário para que o 

leitor possa iniciar um processo de leitura com elementos para interagir com a 

concretude textual, para investir no momento em que estiver em evidência a adoção da 

estratégia semasiológica. Em outras palavras, é ele, conhecimento prévio, que permitirá 

ao leitor proceder à especulação semântica, a antecipação de sentidos.  

Como já dissemos, o conhecimento prévio é de dois tipos: adquirido/a adquirir. 

O primeiro deve ser valorizado e legitimado pela escola. O segundo deve ser 

promovido, disponibilizado de acordo com a proposta de Silva, na etapa preparatória. 

Essa etapa é parte integrante de sua proposta metodológica para o trabalho com a leitura 

na escola. É neste momento que ganha destaque a figura do professor, que fará a 

mediação entre a construção de saberes necessários para a leitura e o texto em si, já que, 

como veremos, em linhas posteriores, o texto só será entregue ao aluno depois de 

cumprida a etapa preparatória necessária para uma leitura exitosa. E êxito na leitura está 

intimamente ligado ao fato de como a escola será capaz, consoante Galvez (2002: 7), de 

“...reinvestir na aprendizagem da leitura (...) competências de várias ordens, já à 

disposição dos alunos?” 

1.3.1.1 À guisa de exemplificação para o trabalho com o conhecimento prévio, 

segue um texto publicado em O Globo: 

O que Barack não fechou, barata fecha 

Blitz flagra insetos e apreende 280kg de alimentos impróprios no Amarelinho, que 

resistiu a Obama. (O Globo, 20/03/11) 

 Para a leitura desse fragmento, faz-se necessária uma série de conhecimentos 

prévios para que o leitor possa instaurar leitura, não meramente decodificar as unidades 

que compõem a superfície textual, mas sim propor sentidos possíveis para o que 

decodifica, ou seja, dotar o material linguístico de sentido(s), de significado(s), de teias 

semânticas. Se não vejamos. Para ser capaz de ler no sentido que estamos 

encaminhando até aqui, é preciso que o leitor saiba, previamente  
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a) Quem é Barack? 

b) O que é Amarelinho?  

Em sabendo o que é Amarelinho, sua localização, sua história e importância 

cultural para o Centro do RJ terá mais elementos para investir na leitura do excerto.  

c) O que se busca com uma blitz, até mesmo o que é uma? 

 Provavelmente, dependendo do aluno-leitor, é necessário o professor explicar, 

previamente, qua Barack Obama é presidente dos EUA. Que este país é mais influente 

no mundo, sobretudo após o fim da Guerra Fria. Que, ainda, este país, durante muitos 

anos segregou sua população negra e que, de maneira emblemática, nos dias atuais o 

camandante-maior desse mesmo país é negro. Aliás, primeiro negro a ocupar esse cargo 

naquele país. Pode ser necessário, também, explicar a localização geográfica do bar 

Amarelinho, seu passado do reduto de boêmio-cultural no coração da cidade do Rio de 

Janeiro e outras questões que a percepção do professor julgar pertinente. 

Sem o domínio, pelo menos, dos aspectos destacados nas linhas anteriores, 

mesmo empreendendo um esforço cognitivo hercúleo, o texto converter-se-á em algo 

opaco, em uma estrutura sem eira nem beira para o leitor apoiar-se e encaminhar 

sentidos. É a partir daí que reafirmamos que o conhecimento prévio pode e deve atuar 

como bússola, como orientação para a busca de significados. 

1.3.2. O texto não literário na sala de aula 

 Uma vez que para a AG, o primordial é a escola investir esforços para 

maximizar a “competência comunicativa” dos alunos, é importante reafirmarmos algo já 

destacado ao longo desta seção: com o advento da perspectiva da linguagem como 

atividade, como ferramenta de interação, surge a necessidade de se olhar para a língua 

em uso, para sua utilização em situações reais e cotidianas. Nesse sentido, é o texto não 

literário que começa a ganhar destaque nos estudos e, consequentemente, a ser inserido 

no espaço escolar, já que comporta maior previsibilidade, maior chance de apresentar 

eiras e beiras para que o leitor possa usá-las como bússola, como mapa semântico que 

governe, que guie o leitor no caminho da construção de sentido(s). 

 Outro aspecto a se destacar é que o texto não literário organiza a esfera 

sociocomunicacional na qual o aluno tem de atuar diariamente. É para a leitura dos 
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textos das mais variadas naturezas que a escola deve instrumentalizar o seu alunado, já 

que concebemos linguagem como interação, como encontro com o outro e, como já foi 

salientado, este encontro é mediado por textos das mais variadas matrizes textuais. 

 Neste capítulo, evidenciamos o referencial teórico que embasa toda esta 

dissertação final de Mestrado. Para isso, fizemos uma pequena incursão na história dos 

estudos linguísticos e localizamos o surgimento da AG, seus principais autores e 

concepções.    

Embora seja um referencial teórico com mais de 30 anos, acreditamos na 

vitalidade de suas propostas. Sobretudo, na possibilidade de colaborarmos, por meio 

dele, para um ensino de leitura, foco deste trabalho, mais consequente, capaz de 

instrumentalizar nossos alunos com ferramentas linguísticas, textuais, referencias, 

relacionais e situacionais. De posse delas, o propósito é a instauração graus de leitura 

cada vez mais polissêmicos, pré-requisitos para uma cidadania crítica e plena, ou seja, 

mais “comunicativa”, no sentido global da palavra. 
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CAPÍTULO 2: 

SILVA E OS LINGUISTAS FRANCESES: UMA PROPOSTA 

METODOLÓGICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS 

TEÓRICOS DA AG. 

2.1. Viés qualitativo da proposta 

Antes de iniciarmos a exposição do foco principal deste capítulo do trabalho, 

cumpre destacar que esta proposta de Silva (1992) prima pelo viés qualitativo, já que 

trabalha com um número reduzido de textos, porém, com características que, se 

apreendidas, serão úteis, pertinentes na vida escolar e social do aluno-leitor; vida essa 

intermediada pela linguagem, pelos textos. Dessa forma, de posse dos saberes já 

citados, ao estabelecer relação com “novos” textos, segundo Silva (2011: 27), “o leitor 

processa o texto mais facilmente, porque preenche esquemas abstratos com o conteúdo 

proposicional daquele texto específico”. Na verdade, o que se postula é o trabalho com 

invariáveis inerentes à textualidade. Por isso o empenho em potencializar, em ampliar a 

“competência comunicativa” do aluno-leitor, pois se trata de competência fundamental 

para a vida social, para o pleno exercício da cidadania em uma sociedade que, 

marcadamente, valoriza o letramento. Silva preconiza, de certa forma, níveis de ruptura 

com uma espécie de ideologia “castroalvesiana”
4
 que quase sempre caracteriza, 

principalmente, campanhas patrocinadas pelo governo para o incentivo da leitura. Esse 

tipo de campanha enfatiza quase sempre que o aspecto quantitativo da convivência com 

o livro é suficiente para mudar a forma de ler das pessoas. Geralmente acredita-se que 

basta que se distribuam “livros, livros à mancheia” para que se desenvolvam as 

capacidades comunicativas dos cidadãos. Se a convivência com livros é suficiente para 

letrar, para aumentar o grau de letramento do cidadão comum, com certeza, não o é para 

                                                             
 
4 Adjetivo criado por Silva para designar a ideia de Castro Alves desenvolvida em seu poema “ O livro e a 

América” em que se pode inferir que o autor acredita que o importante é o contato com grande quantidade 

de livros que resolverá o problema da formação do povo. É como se acontecesse uma espécie de mágica 

em que o livro por si só, sem nenhuma orientação de leitura, fosse capaz de formar um leitor crítico e 

proficiente,  como demonstra a estrofe abaixo destacada: 

“Oh! Bendito o que semeia  

Livros... livros à mão cheia...  

E manda o povo pensar!  

O livro caindo n'alma  

É germe — que faz a palma,  
É chuva — que faz o mar.” 
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a formação de um leitor proficiente na instituição escolar. Essa instituição deseja que se 

façam leituras de determinados níveis das camadas comunicativas, dos quais os 

cidadãos comuns, no seu dia a dia, podem abster-se. Assim a proposta de Silva não está 

fundamentalmente preocupada com o viés quantitativo, o seu foco é mais arquitextual, 

isto é, ao se estudar um texto como uma fábula, por exemplo, através dos aspectos que 

serão levantados ao longo das etapas da metodologia, estar-se-ão estudando aspectos 

recorrentes em todos os textos dessa natureza. Silva acredita que um trabalho com 

leitura, em que o viés interacionista emerja, deva ser feito por especialistas na área. É 

certo que alguns leitores já possuem uma espécie de “bússola” própria que os orienta a 

ler de forma crítica e global, mas Silva não julga adequado que esse traço deva ficar à 

mercê do espontaneismo de alguns leitores apenas. 

2.2. Interface entre A.G e proposta metodológica de Silva 

Passemos agora ao estabelecimento de uma interface entre a A.G e a proposta 

metodológica de Silva. 

Como vimos no capítulo sobre o referencial teórico de nosso trabalho, o que 

caracteriza a AG é a proposta de imbricação e conjugação de capacidades responsáveis 

por constituírem o que o grupo de franceses, em que nos apoiamos, chama de 

“competência comunicativa”. No entanto, é importante observar que essa imbricação e 

conjugação de capacidades não são avessas à possibilidade de sequencialização das 

capacidades para atender a necessidades de leitura que garantam níveis de construtos 

necessários para suprir demandas que podem faltar no leitor no momento de preparação 

da leitura dos textos propriamente dita. Assim, numa metodologia de base global, pode 

haver a divisão em etapas, para que o trabalho com determinadas capacidades seja 

realizado, a fim de aumentar o conhecimento do aluno-leitor e, consequentemente, 

aumentar o grau de previsibilidade dos textos, com o propósito de que se instaurem 

níveis de interpretação compartilháveis entre os sujeitos do ato de ler na escola, a saber: 

aluno-leitor, professor-leitor e autor, sendo a presença desse último apenas projetada, na 

maioria dos casos. 

A proposta de Silva é assentada em traços de globalidade, visto que sua 

metodologia procura conjugar/imbricar, primordialmente, preparação para a leitura de 

um texto e a leitura de um texto em si. Eis aqui um traço de globalidade na proposta de 
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Silva: conjugação/imbricação de preparação para leitura/leitura. Além desse traço de 

globalidade, podemos também destacar o que conjuga/imbrica leitura em si e 

questionamento do mundo. Este traço de globalidade procura provocar no aluno-leitor 

uma atitude crítica frente ao mundo e aos fatos que nele ocorrem. De acordo com Silva 

(1992: 17), um dos objetivos importantes da proposta “...é fazer do texto um pretexto 

para o questionamento de diferentes aspectos do mundo, pois a escola deve também 

ocupar-se em mostrar que os fatos, as ‘verdades’, enfim, a vida pode ser vista por 

diferentes prismas.” 

 Na proposta de Silva, fica evidente a preocupação em explicitar que a leitura não 

se encerra na decodificação do signo linguístico, sendo necessária a 

conjugação/imbricação de saberes advindos da exterioridade textual, do universo 

discurso mais amplo em que os textos circulam e produzem efeitos de sentido. Durante 

muito tempo, e talvez ainda hoje esta ideia vigore, a escola acreditou que ao ensinar 

decodificação de palavras estaria ensinando leitura. 

A parte e o todo textual são relevantes para a metodologia, uma vez que a 

articulação entre ambos constrói o edifício textual. Aqui, estaria outro traço de 

globalidade na abordagem global que reverbera na metodologia silviana: a 

conjugação/imbricação de parte/todo. 

Apesar dessa preocupação com a imbricação e conjugação de capacidades e 

outros aspectos, como já dissemos, a metodologia não é avessa à sequencialização em 

etapas para fornecer dados interacionistas ao aluno-leitor, os quais lhe possibilitem a 

construção da leitura de textos como espaço de confirmação. Conhecimentos prévios e 

adquiridos podem e devem ser usados em favor do atingimento de níveis de interação 

compartilháveis entre aluno/professor/autor. Assim, Silva propõe quatro etapas 

processuais, que devem funcionar de maneira geminada, sem, contudo, escamotear a 

noção de totalidade textual. Na verdade, as quatro etapas podem ser resumidas da 

seguinte forma:  

a) 2 (duas) etapas preparatórias, em que se trabalha o inter-texto e o pré-texto; 

b) 1 (uma) etapa exploratória, em que se trabalha a leitura do texto em si; 
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c) 1 (uma) etapa extrapolatória, em que se trabalha os sentidos da leitura com os 

sentidos do mundo, sempre em uma perspectiva crítico-questionadora, a saber: o pós-

texto. 

Em parágrafos imediatamente posteriores, detalharemos de maneira mais 

minuciosa, por meio de exemplos, cada etapa da proposta e sua relação com as 

capacidades constituintes da “competência comunicativa”. Neste momento, 

reafirmamos que as etapas são chamadas de: a) inter-texto, b) pré-texto, c) texto e d) 

pós-texto. Essas etapas buscam potencializar nos alunos as capacidades que compõem a 

CPC, Quando falarmos das capacidades que compõem a CPC
5
, usaremos as seguintes 

siglas: 

a) capacidade linguística: c1 da CPC;  

b) capacidade textual: c2 da CPC;  

c) capacidade referencial: c3 da CPC;  

d) capacidade relacional: c4 da CPC; 

e) capacidade situacional: c5 da CPC. 

2.3. Relação entre momentos da metodologia silviana e componentes da CPC 

Passemos agora a uma relação mais pontual entre os quatro momentos da 

proposta e os componentes da CPC.  

2.3.1. Inter-texto 

Sobre a primeira etapa, inter-texto, por exemplo, Silva (1992:12) afirma que 

“...não basta estar capacitado linguisticamente, ou seja, entender os vocábulos e 

frases de um texto, para que o processo de compreensão se realize. Existe, entre 

outros, um componente importante para a compreensão, que está mais 

diretamente ligado ao intérprete do que ao texto propriamente dito: a capacidade 

referencial.”  

                                                             
5 CPC (COMPETÊNCIA COMUNICATIVA) com maiúscula para designar o conjunto pentagonal de 

capacidades propostas pelos linguistas franceses nos quais nos baseamos; c1,c2,c3,c4,c5 com minúscula e 
algarismos para designar cada uma capacidade elemental do pentágono.   
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 Como está dito na própria citação, na etapa preparatória do inter-texto, Silva 

operacionaliza os componentes da c3 da CPC. Mas podemos observar também que, de 

certa forma, a c5 da CPC, a nosso ver, também será trabalhada nessa etapa, já que 

haverá, nela, um trabalho com o universo biográfico, textual e discurso com um dos 

sujeitos presentes em uma dada cena enunciativa, qual seja: o autor. Na verdade, 

podemos dizer que autor, texto e leitor constituem, de certa maneira, a tríade subjetivo-

interativa que sustenta a textualização, ou seja, o que faz de um evento sígnico, centrado 

predominantemente no componente linguístico, não um amontoada de palavras e frases, 

mas, sim, um texto, um todo comunicativo com o qual um sujeito leitor pode interagir e 

gerar sentido(s) com outros sujeitos.  

Como já dissemos alhures, Silva compartilha da ideia preconizada por Vigner 

(2002) de que seja necessário que criemos estratégias para a leitura como espaço de 

confirmação e, consequentemente, que a leitura não mais seja vista como local do 

desconhecido. Para que isso se dê, é necessário o trabalho com um dos critérios 

propiciador da textualização, qual seja: a intertextualidade.  É daqui que deriva a 

denominação da primeira etapa da proposta: inter-texto. Com efeito, a intertextualidade 

será por Silva trabalhada em diferentes dimensões, a saber: 

a) na dimensão da macroestrutura textual: no caso da fábula, natureza textual com a 

qual trabalharemos, pode-se evidenciar, entre os elementos: tipo de personagens, 

postura do narrador, a sequência harmonia x conflito x superação x desfecho, entre 

outros. Em relação a esta dimensão, Silva, quando trabalha com narrativas em geral, 

adere ao modelo triádico proposto por Larivaille, em Bastos (1985: 48). Entre outros 

motivos apontados para a adesão, destaca que:  

a.1) O modelo de Larivaille é baseado em mudança de estágio entre um estado inicial e 

um estado final, o que confere a este modelo um aspecto dinâmico e maleável; 

a.2) Essa forma de estruturar a análise de narrativa contribui, entre outros aspectos, para 

sedimentar elementos arquitextuais na memória leitora do aprendiz, fato que corrobora 

com a perspectiva de converter a leitura em espaço de confirmação, como já dissemos 

em vários momentos deste trabalho. Ademais, esse modelo apresenta estreita ligação 

com o que a escola promove na prática textual: início – meio – fim.  
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 Paul Larivaille estrutura o modelo para o trabalho com narrativas da seguinte 

maneira:  

 

 

 

ESTADO INICIAL 

           

 

TRANSFORMAÇÕES  

 

 

                                                  ESTADO FINAL 

 Antes de descrevemos o modelo de Larivaille, ratificamos que a nós interessa 

propiciar, por meio da aprendizagem desse modelo, a fixação de estruturas para que o 

aluno-leitor, quando confrontado com textos baseados no tipo narrativo, tenha 

elementos para investir, ou melhor, tenha estruturas formadas para assentar o novo 

sobre o já constituído. Com isso, o espaço de confirmação é garantido, pois o novo 

inscrever-se-á em uma zona de expectativas e, dessa forma, adquirirá sentido(s). Ao 

afirmarmos isso, atemo-nos ao que diz Vigner (1978:35) sobre a inteligibilidade de um 

texto. Para esse estudioso, um texto será legível “porque funciona segundo leis, 

esquemas de que já dispõe o leitor”. É a promoção dessas leis, desses esquemas 

arquitextuais que nos interessa, uma vez que, como vimos afirmando, em consonância 

com os autores da AG, é esse fato que irá contribuir para o ensino-aprendizagem de um 

processo de leitura que permita ao aluno-leitor dotar a materialidade textual de 

sentido(s). 

 Passemos, neste momento, à descrição sucinta do modelo proposto por 

Larivaille.  

a) no ESTADO INICIAL, os personagens (quem?) são apresentados e situados 

espacialmente (onde?). Além desses dois itens, o texto começa a fornecer ao leitor 

elementos constitutivos do enredo (o quê), da trama que será desenvolvida nas fases 

subsequentes do modelo. É importante destacar que, esse primeiro momento da 

DETONADOR 

AÇÃO 

SANÇÃO 
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narrativa, é marcado por certa harmonia, por certa ausência de conflito, em outras 

palavras, nesse momento há certa estaticidade;   

b) nas TRANSFORMAÇÕES, os personagens se articulam em função de um dado 

elemento do enredo que provoca desequilíbrio (DETONADOR) na harmonia inicial. É 

esse desequilíbrio que fará com que os personagens movam-se em busca de soluções e, 

com isso, a narrativa ganha dinamicidade até que, por meio das ações (AÇÃO) dos 

personagens, de certa forma, a harmonia inicial seja reestabelecida. Ao ser 

reestabelecida a harmonia inicial, a narrativa chega ao ESTADO FINAL. Esse estado 

pode dar cabo ao texto ou, dependendo das intenções do autor, gerar outro ciclo 

narrativo. 

 Cabe destacar que, durante a busca do reequilíbrio da narrativa, ocorre sanções 

(SANÇÃO) para os personagens, os quais são movidos em busca de um dado objeto-

valor. Essa sanção pode apresentar elementos eufóricos, positivos; ou disfóricos, 

negativos. 

 Como se pode notar a macroestrutura é um aspecto intertextual, já que ela 

tenderá a se repetir em todos os textos que forem classificados como sendo de uma 

mesma natureza textual. Aliás, Silva (2002: 23) em um trabalho em que propõe o 

estudo da intertextualidade diz que vai parodiar a reveladora frase de Vigner de que 

“todo texto é um intertexto” mostrando, dentre outros aspectos, que a macroestrutura 

textual está presente em grande número de textos da mesma natureza. Faz essa 

paráfrase, mostrando que a silhueta macroestrutural de uma determinada espécie de 

texto é um dos primeiros aspectos que unem um conjunto de textos numa mesma 

classe. E, como nesse trabalho, Silva entende que texto é “qualquer objeto que possa 

ser interpretado (foto, objeto físico, filme, novela, vídeo, DVD, ilustração, música)” 

parodia a frase de Vigner afirmando que: 

“ toda foto é uma interfoto; 

todo filme é um interfilme; 

todo DVD é um interDVD; 

toda monografia é uma intermonografia; 

toda música é uma intermúsica... 
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E o mais importante: 

toda pessoa é uma interpessoa” 

b) na dimensão da autoria textual: aqui seremos mais diretos em nossa relação: no 

caso das fábulas que constituem o corpus deste trabalho, pode-se destacar, entre outros 

elementos, que um autor, por exemplo, como Monteiro Lobato, discursivamente, está 

mais preso à repetição de sentidos, à paráfrase; por sua vez, um autor como Millôr 

Fernandes apresenta viés mais próximo da subversão do establishment discursivo, mais 

próxima da polissemia. Assim a dimensão da autoria textual terá também o seu viés 

intertextual, já que apresentará, em relação a outros autores, possibilidades de 

divergência que é uma das formas de intertexto e, ao mesmo tempo, dentro de sua 

própria obra poderá repetir seu estilo, isto é, dialogar intertextualmente consigo próprio. 

c) diálogo textual: no caso das fábulas que apresentaremos e sobre as quais nos 

debruçaremos na parte propositiva deste trabalho, o nosso objetivo é mostrar que elas, 

de certa forma, trazem em si fragmentos discursivos, fato denominado nos estudos 

linguísticos como interdiscursividade, além de fragmentos textuais, fato denominado 

intertextualidade. No primeiro caso, a fábula em questão é povoada por fragmentos de 

efeitos de sentidos já sedimentos em um dado universo textual-discursivo maior. No 

segundo caso, a fábula em questão é povoada por fragmentos de outras materialidades 

textuais.  

Ainda sobre a interdiscursividade, podemos dizer que, no caso das fábulas que 

apresentaremos e sobre as quais nos debruçaremos na parte propositiva deste trabalho, é 

mostrar que elas, de certa forma, trazem em si fragmentos discursivos que se 

constituíram historicamente ao longo do tempo de sua narração, desde muitos séculos 

antes de Cristo. Aqui, o discurso passa a se constituir como uma instância autônoma 

com vida tão própria que é capaz de poder mudar, por exemplo, características 

filogênicas de personagens animais, traço marcante em fábulas. Esse fenômeno, 

mudanças de características filogênicas, dá-se com mais frequência quando o autor, ao 

invés de parafrasear as fábulas, as parodia. É como se os personagens, por terem sofrido 

muito na mão de outros, passassem a adquirir características novas que os façam reagir 

e contornar situações que, nas fábulas clássicas, seriam impossíveis de serem vencidas. 

Assim, do ponto de vista da filogênese animal, por exemplo, um leão dificilmente 
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perderá para um rato; um cordeiro para um lobo; uma cigarra para uma formiga. 

Contudo, em um discurso fabulístico, um rato poderá driblar um leão através da 

esperteza, por exemplo.  

Não podemos esquecer-nos de que fábulas são alegorias humanas e o ser humano 

pode adquirir experiência e, através dela, vencer obstáculos para os quais antes não se 

sentia preparado. Nas fábulas de Millôr Fernandes, esse aspecto é recorrente, como já 

dissemos em algum outro lugar deste trabalho, seus personagens vencem a força bruta 

através da esperteza adquirida no discurso fabulístico.   

Saindo um pouco do universo fabulístico, daremos um exemplo da dimensão da 

interdiscursividade na canção “Bom conselho”, de Chico Buarque de Holanda. Nessa 

música, Chico faz uma paródia de provérbios clássicos. Esses provérbios, se analisados 

com detença, parecem ter a intenção de promover a resignação e a manutenção do status 

quo a favor do opressor. Interdiscursivamente, Chico questiona as mentiras piedosas, 

características desses provérbios, criando um outro discurso que desperta a crítica dos 

receptores. Faz uma espécie de interdiscursividade descristalizadora, por meio da qual 

procura mostrar novas perspectivas. Abaixo a transcrição da letra: 

Bom Conselho 

(Chico Buarque) 

Ouça um bom conselho 

Que eu lhe dou de graça 

Inútil dormir que a dor não passa 

Espere sentado 

Ou você se cansa 

Está provado, quem espera nunca alcança 

Venha, meu amigo 

Deixe esse regaço 

Brinque com meu fogo 

Venha se queimar 

Faça como eu digo 

http://letras.terra.com.br/chico-buarque/
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Faça como eu faço 

Aja duas vezes antes de pensar 

Corro atrás do tempo 

Vim de não sei onde 

Devagar é que não se vai longe 

Eu semeio o vento 

Na minha cidade 

Vou pra rua e bebo a tempestade 

O caráter questionador, polissêmico da canção fica, entre outros, evidenciado pelo 

fato de o enunciador subverter efeitos de sentido, já naturalizados na memória 

discursiva de leitores e imersos na cultura brasileira. Não sabemos como outras 

organizações culturais lidam com provérbios dessa natureza. Mas, de qualquer forma, 

na cultura brasileira podemos destacar o que apontamos. A seguir segue uma relação 

entre a letra da música e o provérbio que pretende questionar:  

a) “Ouça um bom conselho/Que lhe dou de graça”, questionando o provérbio “ se 

conselho fosse bom, ninguém dava, vendia”; 

b) “Espere sentado/Ou você se cansa”, incentivando a pessoa a buscar seus objetivos e 

questionando o provérbio “quem espera sempre alcança”; 

c) “Aja duas vezes antes de pensar”, Incentivando a ação em detrimento do pensamento 

e questionando o provérbio “pense duas vezes antes de agir”; 

d) “Devagar é que não se vai longe”, põe em cheque “devagar se vai longe”, podendo 

aludir para “quem sabe faz a hora.”. 

Esse último verso, “quem sabe faz a hora”, pode apresentar, além de elemento 

interdiscursivo, fragmento de outra materialidade textual, mais precisamente de uma 

famosa música de Geraldo Vandré. Nessa música, em uma das passagens, o sujeito da 

enunciação diz: “Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora 

não espera acontecer.” Nesse caso, além de trabalhar com a interdiscursividade, 

estaríamos lançando mão da intertextualidade. 

Com essa parte da operacionalização metodológica de Silva, pretende-se propiciar 

ao aluno-leitor a construção de elementos para que possa adentrar no espaço textual 
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com uma espécie de 
6
bússola (inter)textual, (inter)discursiva, macrotextual para que de 

posse dela, o aprendiz tenha condições de dotar o texto com o qual interagirá de 

sentido(s). Esses elementos constitutivos da bússola serão ratificados na próxima etapa 

da sequencialização metodológica: pré-texto.  

2.3.2. Pré-texto 

O pré-texto é também uma etapa preparatória que funciona como uma espécie de 

ponte entre o inter-texto (1ª fase da proposta) e o texto (3ª fase da proposta). O pré-texto 

visa a aproveitar o conhecimento do aluno adquirido no inter-texto para que este aluno 

possa fazer 
7
previsões sobre o texto que será lido. Assim o pré-texto funcionará como 

uma espécie de aquecimento, aquecimento esse já iniciado no inter-texto, que ajudará o 

aluno a antecipar o que possivelmente acontecerá no texto que será lido a posteriori. 

Essas antecipações a que os teóricos da AG denominam pré-semantização podem ser 

feitas tanto em relação à temática do texto quanto ao seu aspecto linguístico, situacional, 

textual e relacional. Para encaminhar essas previsões, o professor valer-se-á de aspectos 

paratextuais do texto a ser lido. Isto é, ele fornecerá de antemão: 

a)- títulos e subtítulos do texto para que o aluno possa inferir do que o texto trata; 

b)- mencionará o nome do autor;  

c)- se houver, poderá mostrar ao aluno-leitor ilustrações presentes no texto; 

d) relembrará características de estilo do autor , etc. 

O aluno-leitor deverá conjugar esses dados paratextuais com seus conhecimentos 

próprios e com os adquiridos na etapa inter-texto e tentar adivinhar algo sobre o texto 

que irá ler. É importante observar que essa etapa não deve ser monitorada através de 

uma avaliação dicotômica entre certo e errado. O que importa é o aquecimento 

cognitivo que ela proporciona, isto é, o processo de pré-semantização. Depois, quando o 

aluno defrontar-se com a leitura do texto propriamente dita, ele terá a oportunidade de 

confirmar ou não suas hipóteses levantadas nessa etapa. 

                                                             
6 A metáfora da bússola já foi usada no capítulo do referencial teórico. Lançamos mão dela, mais uma 

vez, por entendermos que ela cumpre o papel que queremos evidenciar, qual seja: o de guia, o de 

orientação. No caso deste trabalho, a orientação é para a busca de sentido(s) no espaço textual. 
7
 Chamamos, no referencial teórico, as previsões feitas pelo leitor acerca do que, provavelmente, 

encontrará em um dado texto de especulação semântica. Essa metáfora é baseada na ideia de que a leitura 

buscará propor sentido(s) que podem ou não serem confirmados pela materialidade textual. Os 
pensadores da AG chamam essa fase de pré-semantização. 
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2.3.3. Texto 

Na terceira etapa da proposta, o aluno-leitor travará contato com o texto em si e 

deverá construir sentido(s) potencializado(s) pela materialidade textual com a qual 

estiver interagindo.  Esse momento da proposta de Silva, fruto, como os outros, da 

possibilidade de sequencialização, apontada pela AG, é chamado de texto. Como já foi 

dito, o aluno chegará neste ponto do trabalho com elemento para investir no ato leitor. 

Este ato deve levar em consideração: a) título, b) subtítulo, diagramação, figuras entre 

outros elementos que podem ter sido usados pelo autor para estabelecer uma certa ponte 

entre o conteúdo referencial do texto e a memória discursivo-referencial do leitor. Por 

meio dessa ponte o leitor pode proceder a uma série de 
8
inferências que o ajudarão ao 

longo da leitura. Caso o processo inferencial desencadeado pelo aluno-leitor não o leve 

a construção de hipóteses interpretativas que sejam recobertas e respaldas pelo tecido 

textual, não deve o aprendiz-leitor ser acometido de desânimo, pelo contrário, deve 

buscar reorganizar as informações, a fim de construir sentido(s), possibilitado(s) pelo 

texto que está lendo.  Até porque, se a leitura se encerrasse apenas na especulação, não 

haveria necessidade de se ler o texto. O que se pretende com essa estratégia é gerar um 

horizonte de expectativa sobre o qual o texto possa se enraizar.  É a leitura que 

possibilita ratificar ou refutar todas as hipóteses construídas a partir das pistas 

semânticas dadas pelo autor, sobretudo, neste momento da etapa exploratória, por meio 

dos elementos citados em linhas anteriores.  

Para o trabalho com a etapa exploratória, Silva sugere, também, uma 

subsequencialização em quatro fases. Nessas, vários fatos textuais serão trabalhados. 

Eis a subsequência sugerida pelo autor: 

 

1ª subetapa: nesta primeira parte, é sugerido que se faça um contraponto entre as 

previsões feitas no pré-texto e a concretude textual.  Silva afirma que, dessa forma, o 

aluno adquire “...o hábito de avaliar suas previsões.” Ao propor que se construa uma 

relação entre realidade pré-textual e realidade textual, de certa maneira, Silva 

operacionaliza o trabalho com  c3 e c4 da CPC; 

                                                             
8 Entendemos como inferência o processo através do qual se explicita o que está implicitado na teia 
signo-linguística da tessitura textual. 
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2ª subetapa: nesta segunda parte, é importante o aluno lançar mão do que foi trabalhado 

no inter-texto, precisamente a questão da macroestrutura. Nesse ponto é fundamental o 

leitor já ter internalizado estrutura de natureza narrativa, argumentativa, descritiva; 

também se faz necessária a compreensão de como esses aspectos materializam-se nas 

concretudes textuais, chamadas, por muitos autores, de gêneros textuais.  

Nesta etapa, ainda, Silva aponta a necessidade de se trabalhar com as linhas da 

superficialidade textual, melhor, com os diversos nós que vão amarrando as diversas 

linhas linguísticas que constituem o tecido textual. Dessa forma, como estamos falando, 

o texto é comparado a uma colcha de retalhos, ou seja, várias partes vão sendo cosidas, 

amarradas por nós. No caso do texto, esses nós são chamados, em linguagem técnica, de 

coesão textual. Para Silva, por meio desse mecanismo, coesão textual, pode-se 

“evidenciar para nossos alunos os recursos linguísticos referentes às relações intra e 

transfrástica, responsáveis pela instauração da textura.” Ao trabalhar com elementos 

coesivos, e com as macroestruturas textuais, Silva operacionaliza um modo de se lidar, 

didaticamente, com a c2 da CPC. 

3ª subetapa: nesta terceira parte Silva operacionaliza a c1 da CPC. Por meio dela, 

propõe que se trabalhem os elementos que compõem o sistema que subjaz à língua. Na 

verdade, o que irá guiar esta parte é o trabalho com o universo vocabular da língua 

portuguesa.  É importante ressaltar que as palavras só adquirem vida semântica em 

textos situados em um dado contexto enunciativo. O que estamos dizendo é que o 

trabalho com a c1 da CPC tem de estar subordinado, de alguma forma, à c2, c3, c4, c5 

da CPC, pois é aí que os itens lexicais ganham significados. Para Silva (2011), o que 

vale é fazer o aluno-leitor se conscientizar de que as unidades do sistema “...não são 

estudadas em si mesmas, mas em função do papel que desempenham na construção 

global do texto.” 

4ª subetapa: nesta etapa, Silva operacionaliza traços pragmáticos, uma vez que “propõe 

questões com o objetivo de promover a interação entre autor e leitor.”. Por trabalhar 

com os sujeitos que constituem uma dada cena enunciativa, Silva está 

operacionalizando a c5 da CPC. Aqui se pode dar um trabalho de orientação 

semasiológica do texto, que vise à leitura da entrelinha textual. Esse trabalho está 

sugerido em Silva (2011) no seu artigo “Abordagem Global e ensino de leitura na 
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escola”, sobre o qual discorreremos um pouco para dar ideia do que se pode trabalhar 

concretamente em um texto para que aspectos da interação intersubjetiva textual sejam 

atingidos. 

 Silva propõe que se faça um trabalho, através do qual se forneça aos alunos-

leitores condições para que esses leiam, sobretudo, os implícitos que constituem o texto. 

O trabalho de tornar explícito tudo aquilo que um dado texto traz na chamada entrelinha 

textual norteará esta seção da proposta metodológica silviana. Para isso, o professor-

mediador deverá propor que a interação com o texto distancie-se da busca por 

informações explicitadas nas linhas do tecido textual e avance pelas fendas semânticas, 

que dependem da atuação do leitor para serem preenchidas com dados produzidos, 

sobretudo, pela interação sujeito-leitor com a materialidade textual. No caso da escola, a 

interação do leitor com o texto será intermediada pelo professor, por este ser um leitor 

mais experiente e poder auxiliar, atuando como mediador do processo. De acordo com 

Silva (2011), com essa forma de trabalhar o processo leitor, o professor-mediador 

conduz o aluno-leitor a “...buscar níveis de compreensão menos óbvios cujo principal 

objetivo seria desenvolver habilidades de raciocínio que implicariam uma leitura de 

certos níveis do não dito.”   

Não podemos nos esquecer de que na tripolaridade professor-mediador, aluno-

leitor e autor, mediada por um texto, sobre a qual estamos nos debruçando, o elemento 

que institui a ligação entre os componentes da tripolaridade é um objeto a partir do qual 

os sujeitos produzem sentidos, no caso do leitor; ou propõem sentidos, no caso do autor. 

Para Silva, é papel do professor-mediador, durante o processo leitor, por exemplo:  

a) explicitar informações não dadas, mas pressupostas; 

b desvendar intencionalidades discursivas, por meio de pistas, como os modalizadores; 

c) levar o aluno-leitor a se distanciar do objeto (texto) sobre o qual interage, a fim de 

percebê-lo de vários ângulos, de vários pontos de vista. 

Com isso, Silva acredita que o aluno-leitor terá condições para dotar a 

textualidade de sentidos e não meramente extrair informações, sentidos dados pelo texto 

de maneira explícita.  
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Na verdade, cremos, aliás, já afirmamos isso em outros momentos deste 

trabalho, que a produção de elementos para o preenchimento das fendas semânticas 

passa, ligando mais uma vez, de certa maneira, este trabalho à Pragmática, pela relação 

entre professor-mediador, sujeito-leitor, autor e o objeto cognoscível, este, no caso, 

sendo um texto qualquer. Aliás, a relação entre os sujeitos dessa tríade é intermediada 

pelo objeto texto. É ele, texto, que promove a interlocução intersubjetiva entre os 

sujeitos que constituem uma dada cena enunciativa. Podemos dizer que, neste momento, 

o mais importante é o processo de leitura ser guiado tanto pela orientação 

semasiológica, ou seja, partindo da materialidade textual para sentidos; quanto pela 

orientação onomasiológica, ou seja, partindo dos sentidos para materialidade textual. 

Contudo, como estamos na etapa exploratória é importante frisar que o trabalho será 

guiado, aliás, isso já foi aludido no referencial teórico, pela orientação semasiológica, já 

que se trata do momento da sequencialização em que o aluno-leitor recebe o texto para 

o qual foi instrumentalizado com uma bússola semântico-discursivo-pragmática, no 

sentido de achar beiras e eiras para caminhar no espaço textual. Silva (2011) adverte 

que “...mostrar que não se almeja apenas a formação de leitores generalistas que 

ignoram a linha textual” é o que se persegue ao conjugar orientação semasiológica com 

orientação onomasiológica. 

Talvez, nesta parte em que buscamos relatar a operacionalização metodológica 

que Silva propõe para o arcabouço teórico da AG, caiba, ainda, a seguinte reflexão: na 

interação face a face, sobretudo aquela pautada na modalidade oral da língua, a relação 

entre os sujeitos é marcada por elementos que estão para além do signo linguístico. 

Expressão fisionômica, tom de voz, toque, enfim, entre outros aspectos conduzem, de 

certa forma, o interlocutor no caminho que conduz ao preenchimento dos implícitos que 

constituem o que estamos chamando de fenda semântica, de tudo aquilo que subjaz ao 

texto enquanto possibilidade semântico-discursiva.  

Por sua vez, na interação mediada pela escrita, principalmente aquela em que os 

sujeitos encontram-se distantes no espaço, a relação que conduz ao preenchimento das 

fendas semântico-discursivas está, em maior parte, nas mãos do sujeito-leitor, já que, 

como estamos concebendo aqui, autor e leitor se encontram distantes no espaço. Nesse 

caso, o diálogo entre ambos, autor e leitor é, de certa forma, “idealizado” pelo primeiro, 

que prevê reações e respostas para o texto que produz. Em outras palavras, a relação, 
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daí, mais uma vez, o viés pragmático desta parte da operacionalização proposta por 

Silva, entre autor e leitor é algo que constitui a perspectiva textual-interacional do autor. 

Nessa modalidade, a participação do interlocutor não é ativa como em uma interação 

face a face, mediada pela oralidade, já que na escrita, geralmente, não coincidem 

contexto de produção, espaço ocupado pelo autor, com contexto de recepção, espaço 

ocupado pelo leitor. No caso, esses espaços são ligados, relacionados, podemos dizer, 

pelo texto. É ele que constituirá ponte entre os sujeitos da interação. Para ser possível 

desnudar as entrelinhas textuais, o leitor deve estar repertoriado com elementos que o 

auxiliem na exploração semântico-discursiva do texto.  

Na interação em que autor e leitor encontram-se no mesmo espaço físico, o 

diálogo adquire a característica de volatilidade de papéis, já que autoria e recepção são 

ocupados de maneira provisória e intercambiante pelos sujeitos que estão em interação. 

Essa volatilidade é chamada de turnos de fala, o qual é definido como sendo a 

contribuição de um locutor em um dado momento do diálogo, da interação. Podemos 

dizer, em outras palavras, que o turno de fala é marcado pela alternância nos papéis de 

produtor e receptor textual. 

Não queremos com o que estamos levantando retroceder e conceber fala e 

escrita como elementos dicotômicos. Na verdade, também concebemos que a relação 

entre fala e escrita pertence a um continuum, o que é afirmado por autores como Kock 

2011, Marcuschi 2008, entre outros.  O que queremos é ressaltar que fala e escrita 

influenciam com características próprias, não dicotômicas, a prática social da 

linguagem, o seu aspecto interacional.  

Devido ao que já dissemos, é necessário destacar que a escrita não é, como 

durante muito tempo se concebeu e, em muitos espaços escolares ainda é pensamento 

hegemônico, a mera transcrição da fala. O que difere uma modalidade da outra, na 

verdade, é a constituição da cena enunciativa, é o caráter pragmático da interação.  

Como destacamos, na fala, a interação conjuga contexto de produção com 

contexto de recepção; o que não ocorre no caso da escrita. Talvez, com o surgimento 

dos telefones, da internet esses polos, fala e escrita, tenham, cada vez mais, se 

aproximado, visto que, mesmo em uma interação baseada na oralidade, pode ocorrer de 

os interlocutores não ocuparem um mesmo espaço físico. De qualquer forma, ocuparão 
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o mesmo espaço interacional, quer estejam presente, quer não esteja. O que mudará, na 

verdade, é o canal, é o suporte.  

2.3.4. Pós-Texto 

Após ter operacionalizado, sobretudo, o trabalho didático-pedagógico com a 

CPC, até esse momento, por meio da etapa preparatória e etapa exploratória, sendo a 

primeiro, como já enunciado, binária, em outras palavras, composta de dois momentos, 

Silva finaliza a sequencialização com uma etapa denominada pós-texto. Aqui, Silva 

busca criar uma imbricação entre escola e vida, uma vez que em muitos casos o espaço 

escolar não consegue perceber que ele está, ou deveria estar, associado às tramas 

existenciais vivenciadas pelos sujeitos em seu cotidiano. O que se quer com esta última 

etapa da proposta metodológica é fazer com que o aluno, de posse de saberes de várias 

ordens, possa enxergar a realidade na qual está inserido com uma lente que o permita 

visualizar o estágio das coisas no mundo não com fatalidade histórica, como obra do 

acaso ou de forças ocultas. Com isso, busca-se a desnaturalização da realidade. Com 

isso, abre-se espaço para a busca da polissemia social, da contestação da realidade na 

qual o sujeito-leitor encontra-se inserido.  

Nas palavras de Silva (1992), por meio do pós-texto  

(...) buscamos fazer o nosso aluno pensar, questionar, refletir, criticar, alargar sua visão 

de mundo. Tal trabalho deve ser feito em qualquer comunidade, de qualquer classe 

social, a fim de levar os indivíduos do grupo a se conscientizarem de sua importância e 

responsabilidade em relação processo social.  

Cremos que, neste capítulo, pudemos dar uma visão panorâmica daquilo que nos 

propomos fazer, isto é, estabelecer uma relação entre os pressupostos teóricos básicos 

da A.G e as etapas metodológicas propostas por Silva (1992) em um caderno 

denominado “COMO TRABALHAR TEXTO NO 1 E 2 GRAUS: UMA PROPOSTA 

PRÁTICA”. 

2.4. Caracterização do espaço escolar em que a proposta metodológica foi 

desenvolvida 

Agora já munidos da bússola teórica que norteou preponderantemente a criação 

da metodologia de Silva, no próximo capítulo, prepararemos um trabalho prático para 
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alunos. A metodologia para o trabalho com a leitura no espaço escolar, aqui 

apresentada, foi posta em prática com alunos do sexto ano de escolaridade, matriculados 

no Segundo Segmento da Educação Básica, alunos esses da Escola Municipal Rotary, 

situada no município de Caxias, cidade da Baixada Fluminense, RJ. Esta escola oferece 

educação formal para filhos e filhas de trabalhadores da região.  

Lendo o Projeto Político Pedagógico da escola, versão 2011, encontramos que a 

escola foi inaugurada em 03 de março de 1947. Nessa época recebeu o nome de Escola 

Municipal Dr. Getúlio de Moura que funcionava na estrada Rio-Petrópolis esquina com 

Avenida Automóvel Clube. Em 1961, com sua sede localizada na rua Alagoas nº12, a 

escola foi reinaugurada e passou a ser chamada de Escola Municipal Santa Cruz. 

Através do incentivo do Rotary Clube, foram realizadas obras de expansão, e, em 05 de 

março de 1967, a escola passou a se chamar Escola Municipal Rotary. Em 1997, a 

escola funcionou nas dependências do CIEP - 320, devido à queda das árvores em 

decorrência de chuvas. Em 1998, a escola foi reinaugurada e se mantém em pleno 

funcionamento até os dias de hoje. Nesses 62 anos de existência, 7 diretores já 

estiveram à frente da escola. Atualmente, o posto de diretora é ocupado pela Professora 

Jaqueline Pacheco Olímpio. O de vice-diretora é ocupado pela Professora Elisângela 

Vasconcelos. A escola atende cerca de 700 alunos do pré-escolar até o 9º ano de 

escolaridade. A seguir, para melhor caracterização da unidade escolar, lançamos mão de 

uma foto da parte frontal da escola e fazemos uma leitura dessa frontalidade.  

 

Eis a imagem da parte frontal da escola. Trata-se do espaço por onde os alunos 

adentram na unidade. Na verdade, não gostamos da simbologia desta parte da escola, 

uma vez que ela, simbologia, a nosso ver, não faz alusão à integração entre o espaço 
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interno da escola e o espaço externo, do entorno, da comunidade na qual se acha 

inserida. Acreditamos que a entrada deveria ter uma arquitetura que remetesse não só os 

alunos, mas, sobretudo, a comunidade circundante a um universo integrado à vida do 

bairro. Da maneira como é feito, geralmente com apenas uma pequena parte do portão 

aberto, o que acarreta “congestionamento” nos momentos de pico de passagens de 

pessoas, entrada e saída de turnos, a escola, na verdade, produz um efeito de sentido 

ligado ao confinamento, a não participação ativa e constante na vida ordinária das 

pessoas que compõem o bairro. Quando, na verdade, deveria encaminhar sentido 

contrário, de participação, de valorização da localidade. A nosso ver, esta parte frontal 

da escola remete muito mais a uma unidade prisional do que a um local encarregado da 

transmissão, construção e reconstrução de saberes de naturezas variadas, embora a 

escola seja o espaço privilegiado, na comunidade, em que o saber, podemos dizer, 

principal, seja o científico, já que este é pautado em sistematicidade e, acima de tudo, 

questionamento constante de suas bases; fato que não ocorre com saberes vivenciados 

no cotidiano, ao qual chamamos de senso comum. Não queremos com isso desvalorizar 

os saberes locais, queremos, na verdade, que o rigor científico seja o norteador das 

atividades promovidas na escola, mas, em hipótese alguma, estamos propondo a 

desqualificação de saberes não científicos. Caso agíssemos assim, estaríamos negando 

um dos pontos nodais do referencial teórico, a partir do qual enxergamos nosso objeto 

de pesquisa, qual seja: a conjugação de uma série de lentes para podermos observar o 

real, para podermos dar conta de dotar o mundo de sentidos. 

Para além da simbologia da frontalidade da escola, cabe destacar que a unidade 

sofre com a pouca infraestrutura. Ao longo de 2011, foram constantes as reclamações 

devido a problemas de baratas, pombos e outros agentes vetores de uma série de perigos 

para a saúde humana. De certa forma, esse descaso com a estrutura do espaço 

privilegiado para o trato com o saber institucionalizado, explica, em alguma medida, o 

descompromisso de parte dos alunos com o aprendizado dos conteúdos que a escola 

elege para ser objeto de ensino/aprendizagem ao longo do ano. Desse processo, cremos, 

surge um dos males da educação nacional: a alta taxa de retenção na educação básica 

que redunda, quase sempre, em um alto número de aluno que evadem do sistema escolar 

público de nosso país. Acreditamos que valorizar a estrutura é, de certa forma, já que da 

maneira como concebemos texto, a escola, a estrutura física dela constitui um texto que 
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é, inevitavelmente, lido pelos alunos e toda a comunidade do entorno escola, sinalizar 

para os alunos que eles são especiais para o sistema educacional da nação. Caso isso 

seja feito, acreditamos que será criado um círculo virtuoso de valorização que 

redundará, cremos, em uma real aprendizagem de nossos alunos. É da essência do 

humano trabalhar mais e melhor quando se sente valorizado. Essa valorização, no caso 

da escola, passa por oferecer condições físicas dignas da condição humana dos alunos e 

de todos os outros sujeitos envolvidos no processo educacional da escola. 
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CAPÍTULO 3: 

APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS TEÓRICOS DA AG NA SALA DE AULA 

3.1. Abordagem global e sala de aula  

Após apresentarmos o referencial teórico que nos guia, fizemos uma espécie de 

intertextualização entre os autores de nosso referencial teórico e a proposta 

metodológica de Silva. Chega o momento propositivo desta dissertação. Ao longo dele, 

dialogaremos, virtualmente, com professores e alunos. A fim de adequarmos o tom de 

nosso discurso, marcaremos textualmente quando estivermos nos referindo ao alunado 

e, igualmente, quando estivermos nos referindo ao professorado. Para tanto, usaremos, 

para sinalizar que estamos falando com o professor, o seguinte enunciado: 

“Esclarecimento ao professor”; por sua vez, para marcamos que dialogamos com o 

aluno, usaremos o seguinte enunciado: “Proposta para o aluno”. 

 Esta parte propositiva está baseada nas quatro etapas do método de Silva, a 

saber: inter-texto, pré-texto, texto e pós-texto. Cabe reiterar que uma das principais 

marcas dessa proposta metodológica é a sequencialização, ou seja, é trabalhar com 

etapas, mas não de maneira fragmentada, estanque. É trabalhá-las tendo em vista sua 

conjugação com o global. O diálogo virtual a que nos referimos anteriormente será 

mantido através da preparação de um cd com apresentação em Power Point 2007, com 

comandos bem simples para que o dispositivo tecnológico ao invés de atrapalhar, 

motive e ajude a condução de nosso trabalho. Vamos às etapas. A primeira delas é a 

3.2. ETAPA PREPARATÓRIA 1, INTER-TEXTO: BANDEJA DE 

INFORMAÇÕES TEXTUAIS 

3.2.1. Esclarecimento ao professor: 

Apesar de um dos postulados básicos da AG ser a crença na existência do 

conhecimento prévio do aluno, esta mesma abordagem está consciente de que, algumas 

vezes, esse aluno pode despossuir determinados tipos de conhecimentos para fazer as 

previsões desejáveis sobre o texto que será lido. Foi partindo desse princípio, ou seja, da 

possibilidade da falta de conhecimentos necessários para a realizações das antecipações 

esperadas que Silva criou essa etapa da metodologia. Geralmente nela, inter-texto, três 

capacidades da CPC são, preferencialmente, trabalhadas, a saber: c3 da CPC, c4 da CPC 
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e c5 da CPC. Esse trabalho favorece essas três capacidades, justamente pelo fato de elas 

estarem muito relacionadas com os conhecimentos da exterioridade textual, que o aluno 

pode não possuir. É por isso que são propostas as questões a seguir.  

Usaremos de vários meios para fazer com que esta etapa seja atraente para o 

aprendiz e desperte nele a vontade de se enveredar pelos caminhos da leitura. Nesta 

etapa, criamos a metáfora da bandeja, pois a estamos entendendo como o momento de 

fornecer informações necessárias que o aluno pode não ter. Nela, trabalhamos dois 

aspectos arquitextuais, predominantemente:  

1. Natureza textual, no caso específico de nosso trabalho trabalhamos com a 

definição de fábula; 

2. Autoria textual, no caso específico de nosso trabalho, um diálogo simples e 

direto entre Esopo, o pai da fábula, e Millôr Fernandes, que, de certa forma, desmantela 

o processo moralístico dessas fábulas, revendo conceitos e apontando para novas 

reflexões de mundo. 

3.2.2. Proposta para o aluno 

A partir de agora, começamos a construir uma espécie de roteiro para o que 

fizemos na parte propositiva desta dissertação. Nesta parte, lançamos mão de tudo o que 

Silva propõe para a condução do processo leitor na escola, assunto já exposto ao longo 

da dissertação. Produzimos uma série de slides em Power Point 2007, com o intuito de 

aproximar o ensino das ferramentas tecnológicas disponíveis no mundo atual; fato que, 

cremos, dota a proposta de uma atratividade maior, além de apontar para a possibilidade 

do uso das ferramentas digitais para além das redes sociais, tão comuns entre nós. Os 

slides serão guiados pelo comando mais comum de um computador, qual seja, “aperte 

enter”. 

 No slide 1, aparece uma espécie de cabeçalho onde dados sobre a universidade, 

o programa de pós-graduação em estudos de linguagem, o mestrando, o orientador o 

título da dissertação são arrolados. Isso tudo aparecerá automaticamente, sem que o 

usuário tenha de apertar qualquer tecla. 

 Para iniciar as atividades, propriamente ditas, o usuário terá de apertar a tecla 

“enter” e será conduzido ao slide 2. Esse segundo slide contém uma foto minha, 
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sugerindo minha presença, e um balão, a ela ligada, onde há um aviso sobre a 

preparação da leitura por mim feita, dentro de uma caixa de texto, como mostra a 

imagem a seguir: 

   

 

 

 

 Logo depois, surge a imagem do professor e dela uma mensagem que anuncia o 

processo que se inicia.  

 

 

 

Ao fim da mensagem inicial, com o comando “aperte enter”, o aluno acessa uma 

mensagem em que é incentivado a agir de maneira ativa ao longo de todo o processo, já 

que concebemos leitura como atividade produtora de sentidos, não como receptora de 

sentidos prontos e absorvíveis pela simples decodificação dos signos linguísticos que 

formam o tecido textual. 

 

 

 

Para começar... 
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Para concluir o primeiro slide, utilizamos da frase contida no balão a seguir. 

Desejamos ao aluno que ele realize as tarefas com satisfação. 

 

 

 

 

Após o primeiro contato com o aluno, chega o momento de iniciarmos a 

primeira etapa da sequência proposta por Silva, qual seja: inter-texto. Durante toda essa 

parte da sequência, a imagem-metáfora que guiará os slides será a de uma bandeja, já 

que pretendemos oferecer “de bandeja” uma séria de informações que julgamos 

necessárias para converter o texto que será lido em um espaço de confirmação. Só que 

essa bandeja tem a forma de um livro para relacionar a atividade com o ambiente 

escolar. 

No slide 3, através da caixa de texto abaixo, anunciamos o objetivo e o nome da 

etapa do método.  

  

 

 

 

Depois, ao seguir o comando “aperte enter”, o aluno-leitor acessa a imagem de 

uma raposa tentando pegar algumas uvas.  
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Novamente ao aluno é solicitada a compressão da tecla enter e, por meio desse 

comando, ele acessa a definição de fábula, que sai de dentro da imagem da raposa, 

como mostra a caixa de texto abaixo: 

 

 

 

 

 

No slide 4, novamente ao aluno é solicitada a compressão da tecla enter e, por 

meio desse comando, após oferecermos “de bandeja” uma definição para “fábula”, 

propomos a leitura de três textos de natureza distinta e solicitamos que o aluno 

identifique, à luz da definição fornecida, qual dos três textos é uma “fábula”. Para isso, 

usamos mais uma imagem de animal, que será marca de toda informação sobre texto de 

natureza fabulística.  Segue a imagem: 
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Novamente, lançando mão do comando “aperte enter”, o aluno tem contato com 

o primeiro texto, apresentado na caixa de texto abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Com mais um “aperte enter”, lê o próximo texto. 

 

 

 

 

 

 

 

Novamente ao aluno é solicitada a compressão da tecla enter e, por meio desse 

comando, ele acessa o texto a seguir: 

Por fim, mediante mais um “aperte enter”, o aluno trava contato com a última 

natureza textual presente no slide. 
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Depois de lido os três textos, novamente o aluno é orientado para que “aperte o 

enter”. Relacionada à figura de um animal, aparece a seguinte pergunta: 

 

 

 

 

 

 

E, logo em seguida, novamente com o “aperte enter”, o aluno fica sabendo se 

acertou ou não a questão, como mostra a caixa de texto abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Como nesta fase estamos atentos, conforme bem alerta Silva, não só para o 

conhecimento prévio, mas também para um possível desconhecimento prévio¸ 

oferecemos, logo depois da resposta certa, um gabarito acerca da natureza textual dos 

outros textos.  

Novamente ao aluno é solicitada a compressão da tecla enter e, por meio desse 

comando, ele vai tendo acesso a todo o gabarito por nós elaborado, como mostram as 

caixas de texto abaixo: 
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No slide 5, passamos a trabalhar com a autoria dos textos fabulísticos. 

Começamos, novamente, com imagem do professor que fornece algumas informações 

sobre Esopo, possível criador da “natureza textual” fábula. Para acessar a caixa de texto 

a seguir, mais uma vez, o aluno deve seguir o comando “aperte enter”.  

 

 

 

 



 

 

78 

 

 

 

 

 

Com mais um “aperte enter”, o aluno é servido de mais uma informação sobre 

Esopo, como mostra a caixa de texto a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Novamente surge o “aperte enter” e o aluno se serve da seguinte informação: 

 

 

 

 

 

 

 

 A fim de tornar o processo mais interacionista, com mais um “aperte enter” o 

aluno é chamado a identificar, dentre cinco imagens, qual delas diz respeito a Esopo, 

tarefa para a qual não terá muita dificuldade, mas que dota a aula de uma interatividade 

maior, fazendo com que a autoconfiança do aprendiz cresça e ele possa se envolver 

mais e mais com as tarefas subsequentes. Abaixo seguem a caixa de texto e as imagens. 
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No slide 6, através do “aperte enter”, o aluno confirma se a opção que escolheu 

está correta, provavelmente estará, já que a possível imagem de Esopo é a única que 

remete a prístinas eras. 
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 Como ao longo de toda a etapa preparatória estamos conscientes da existência 

do fenômeno do desconhecimento prévio. No slide 7, fornecemos informações sobre 

todas as outras imagens, novamente mediante ao simples comando “aperte enter”, como 

aparecem nas caixas de texto abaixo: 
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No slide 8, pomos na bandeja dois autores brasileiros que se dedicaram a 

reescrever as fábulas de Esopo: Monteiro Lobato, que mantém o viés discursivo do 

criador das fábulas, e Millôr Fernandes, que, diferentemente de Lobato, subverte os 

efeitos de sentidos das fábulas originais. Para acessar essas informações, mais uma vez 

o aluno terá de seguir o comando-base “aperte enter”, com a finalidade de obter 

informações sobre os autores citados. Como nos interessa inserir o aluno no universo 

textual-discursivo de Millôr, iniciamos com ele uma incursão no universo teste autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar a Millôr um ar mais extrovertido, menos conservador, fazemos uma 

distinção na maneira de o autor apresentar-se ao aluno, em relação a Lobato. 
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Após intermediarmos a apresentação de Millôr ao aluno, sempre por meio do 

“aperte enter”, fornecemos outros informações sobre o universo biográfico e textual-

discursivo do autor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com outro “aperte enter”, o aluno é servido, dessa vez, com informações sobre 

Monteiro Lobato, sempre no sentido de opô-lo a Millôr. 
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Depois de mais um “aperte enter”, o aluno poderá perceber a distinção entre a 

maneira de se apresentar de Lobato e Millôr. Este extrovertido e progressista; enquanto 

aquele ensimesmado e conservador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para contrapor a posição discursiva de Lobato em relação a Millôr, o aluno, com 

mais um “aperte enter”, é servido da seguinte informação: 

 

 

 

 

 

 

 

No slide 9, a fim de mostrar uma certa evolução no discurso fabulístico, com 

mais um “aperte enter”, o aluno chega até a seguinte informação-resumo: 
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Com o propósito de fazer o aluno perceber a ideia de evolução no discurso 

fabulístico, lançamos mão de uma conhecida imagem que retrata a evolução da 

humanidade. Aproveitamos a expressividade dessa imagem para potencializar a ideia de 

evolução discursiva presente em textos de natureza fabulística. Para começar, com o 

“aperte enter”, o aluno é servido da caixa de texto a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Novamente ao aluno é solicitada a compressão da tecla enter e, por meio desse 

comando, o aluno chega até a imagem a seguir. Cabe ressaltar que essa imagem é a 

versão final. Para chegar ao que se segue, o aluno teve de clicar três vezes no “enter”. A 

cada clique, da esquerda para a direita, a imagem de Esopo, Lobato e Millôr era 

inserida, mostrando uma evolução no processo de reescritura das fábulas.  
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Após a imagem ser montada e ficar como se encontra, nos slides subsequentes 

explicamos, depois do “aperte enter”, que o discurso fabulístico passa por uma espécie 

de evolução, de mudanças. 

No slide 10, depois de informações sobre o universo textual-discursivo de 

Esopo, Lobato e Millôr (este, autor do texto a ser lido na terceira etapa da sequência), o 

aluno agora é chamado a ler três fábulas, a fim de tentar identificar, à luz das 

informações já servidas, o autor de cada um dos textos. Para isso, por meio do “aperte 

enter”, apresentamos seguinte sequência de informações formada pelos balões com os 

comandos e as três fábulas mencionadas, conforme caixas de texto a seguir: 
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No slide 11, o aluno encontra a caixa de texto a seguir: 

 

 

 

Logo a seguir, com outro “aperte enter”, o aluno fica sabendo se acertou ou não 

a questão, através da seguinte caixa de texto: 
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Passado o primeiro universo textual e o fornecimento da resposta de sua autoria, 

por meio de mais um “aperte enter”, o aluno é servido de mais um texto. De posse de 

informações já fornecidas, e considerando a exclusão do autor da primeira fábula, terá 

de deduzir quem é o autor do segundo texto, presente na caixa de texto a 

seguir:

 

O aluno deve ler o texto, sempre de maneira silenciosa e “com os olhos”, 

fugindo à subvocalização, evitando a leitura palavra por palavra e dotando tudo que lê 

de sentidos, sempre do conhecido para o desconhecido. Após a leitura, deverá 

novamente seguir o comando “aperte enter” e confirmar se acertou ou não a questão, 

por meio da caixa de texto a seguir: 

 

 

 

 Após dizer a resposta que julgue correta, por meio de mais um “aperte enter”, o 

aluno confirma se acertou ou não, através da caixa de texto a seguir: 
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 Por fim, é chegado o momento de o aluno ler o último texto dessa atividade de 

dedução autoral, por meio de informações fornecidas. Com mais um “aperte enter”, 

aparece a caixa de texto a seguir: 

 

Mais uma vez, o aluno deverá ler seguindo orientações já fornecidas. Após a 

leitura, não lhe restará dúvida sobre o autor, uma vez que estamos trabalhando com três 

autores e dois já foram confirmados. Para ratificar o autor, por meio de mais um “aperte 

enter”, o aluno entrará em contato com a caixa de texto seguir: 

 

 

 

 A fim de confirmar o autor, de parabenizar mais uma vez aqueles que acertaram, 

e, fornecer a resposta correta para aqueles que possivelmente tenham errado, segue a 

última caixa de texto presente nos slides do inter-texto: 
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3.3. ETAPA PREPARATÓRIA 2,  PRÉ-TEXTO: CARTOLA DE PREVISÕES 

TEXTUAIS 

3.3.1. Esclarecimento ao professor 

  Após termos investido na ativação/construção de conhecimentos prévios 

necessários, a nosso ver, para que nosso aluno possa caminhar pelas regiões do texto 

com o qual travará contato na próxima etapa da sequência, chega o momento de 

ratificarmos se esses conhecimentos prévios estão realmente na memória de trabalho de 

nosso leitor-aprendiz. Para isso, nesta seção, elaboramos uma série de questões, 

atividades que visam a perceber o real domínio das informações, dos saberes discutidos 

no inter-texto. Basicamente, nesta parte da metodologia, trabalhamos, de modo a 

confirmar, todas as capacidades da CPC já vistas na etapa anterior. 

 Julgamos necessário esclarecer que falamos em ativação/construção de 

conhecimentos prévios pelo fato de que, como foi ventilado, em várias partes desta 

dissertação, os teóricos da AG afirmarem ser necessário enxergar no aluno um sujeito 

com certa bagagística leitora, fato que o faz ter condições de reinvestir esses saberes na 

leitura que faz na escola. A questão da construção desse conhecimento prévio torna-se 

fundamental quando o texto a ser lido está ligado a universo linguístico, de natureza 

textual, discursivo, autoral com o qual o leitor ainda não tenha travado contato e, em 

função disso, não teria condições de dotar o texto a ser lido de uma série de previsões 

necessárias para que entre no texto com elementos para confrontar com o que encontra, 

para, dessa forma, converter o texto em um espaço de confirmação e não de só de 

novidade; esta estará, sempre que possível, ligada, gerada a partir do já sabido, do 

conhecido. Para isso, o ícone que servirá de metáfora é a cartola. A mágica que 

queremos evidenciar é a mágica da transformação realizada pelo trabalho. Não 

queremos com a metáfora da cartola propor uma ideia de leitura como algo mágico, 

como algo fruto da inspiração de uns poucos. Queremos, na verdade, ratificar que 

cremos que o processo leitor não deve ficar entregue ao espontaneísmo da velha prática 

de entregar o texto ao aluno, exigir dele uma leitura e, ao final do processo taxá-lo, de 

“burro”, caso a leitura dele não coincida com a que julgamos correta. Essa prática traz 

consigo a ideia equivocada de que, para interagir com o texto, bastaria o aluno estar 

instrumentalizado com a c1 da CPC.  
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Acreditamos que tornar o aluno apto a interagir de maneira consequente com o 

texto passa por fazê-lo dominar conhecimentos abarcados pelo pentágono formador da 

CPC. Para isso, o professor precisa conhecer bem o texto a ser lido e pensar nos 

aspectos que trabalhará em cada capacidade, a fim de instrumentalizar o aluno-leitor 

para a leitura. Aqui fica evidenciado o papel medial exercido pelo professor no processo 

de leitura na escola. Essa mediação deve ser feita por professores de cada matéria. Isto 

porque a leitura é a base de qualquer disciplina escolar, já que os saberes circulam 

socialmente por meio de textos de diversas naturezas textuais. 

3.3.2. Proposta para o aluno 

 Depois de findada a primeira seção da etapa preparatória da metodologia 

Silviana, chega o momento de passarmos à segunda. Por meio dela, pré-texto, buscamos 

ratificar os saberes ventilados ao longo de todo o inter-texto. No pré-texto, a imagem-

metáfora básica será um “cartola”, a fim de evidenciarmos não uma relação mágica com 

o texto, mas sim, evidenciarmos a mágica possível de ser empreendida por meio do 

trabalho.  

 No slide 12, iniciamos os trabalhos, dentro da segunda seção da etapa 

preparatória, com o surgimento da imagem do professor, adornada com a cartola de um 

mágico. Com a compressão do comando-base de todos os slides, surge a mensagem a 

seguir, dentro de uma caixa de texto: 

 

  

 

 Logo em seguida, surge um comando, dentro da caixa de texto 

 

 

 

 Por meio de mais um “aperte enter”, o aluno acessa a pergunta presente na caixa 

de texto a seguir: 
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Depois, com mais um “aperte enter”, surge um comando que impele o aluno a se 

levantar, ir à frente da sala e dar a resposta, conforme evidencia a caixa de texto a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 Com mais um “aperte enter”, o aluno é levado a identificar imagens típicas de 

uma fábula, como é mostrado na caixa de texto a seguir: 

 

 

 

 

 

 De novo surge o “aperte enter” e, em seguida, as imagens abaixo, dentro de 

caixas de texto: 
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No slide 13, ao comando do “aperte enter” a resposta para a questão surge dentro 

da caixa de texto 

 

 

 

 

 

No slide 14, a fim de chamar a turma para uma participação constante ao longo 

de todo o processo, o aluno é conclamado a dizer nome, idade e justificar a resposta 

dada. Caso acerte, será premiado com um bombom, pois acreditamos que sabor e saber 

devem caminhar juntos. 
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 No slide 15, chegamos ao momento da “confiança/desconfiança”, por isso, 

dentro desse slide, oferecemos respostas possíveis para as outras imagens. Para iniciar, 

surge a seguinte mensagem, conforme  caixa de texto a seguir: 

 

 

 

 

 

 Por meio do comando-base de todos os slides, o aluno chega até as respostas, 

conforme mostram as caixas de texto a seguir: 
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 No slide 16, o aluno, mais uma vez, é chamado a participar, conforme mostram 

as caixas de texto a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No slide 17, surgirão as caixas de texto a seguir, sempre após a compressão do 

comando-base de todos os slides: 
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3.4. ETAPA EXPLORATÓRIA: MAPA DAS REGIÕES TEXTUAIS 

3.4.1. Esclarecimento ao professor 

Nesta parte do processo, será entregue a fábula “O lobo e o cordeiro” de Millôr a 

cada aluno da sala. Nesse momento, é importante alertar para o estudante a necessidade 

de uma leitura silenciosa que fuja ao esquema palavra por palavra, buscando sempre 

blocos textuais, com movimentos dinâmicos dos olhos. Ao longo da leitura, é 

importante ter em mente tudo que foi construído nas duas etapas anteriores da 

sequência.  

 O título desta parte é fruto de pensarmos o texto como um mapa de regiões. Para 

não se perder nessas regiões semântico-discursivas do texto que percorrerá, é importante 

lançar mão das informações ventiladas até aqui, uma vez que elas funcionam como uma 

espécie de “bússola textual”, quase toda ela constituída de informações trabalhadas nas 

etapas precedentes. Percorremos, sem esquecer a bússola e em busca de sentidos, as 

seguintes regiões do texto: 

PRIMEIRA: MACROESTRUTUTA (parte recorrente em textos da mesma natureza e 

tipo, ou seja, trata-se de um aspecto arquitextual, importante para a compreensão.) 

SEGUNDA: MICROESTRUTURA (parte em que se vê como o autor lançou mão dos 

recursos coesivos facultados pela língua, nesta etapa começa a se identificar o tom 

ideológico do texto, as partes do texto estão ligadas entre si por meio de recursos 

linguísticos.) 

TERCEIRA: INFERÊNCIA LEXICAL (parte em que se leva o aluno a deduzir 

sentidos de palavras do texto a partir de pistas cotextuais, elementos formadores de 

vocábulos e conhecimento de mundo. Essa habilidade é de vital importância para a vida 

leitora do aluno, pois, por meio dela, estabelece-se a ligação entre texto e contexto) 

QUARTA: RELAÇÃO LEITOR-AUTOR (aqui exploramos habilidades de 

raciocínio, fazendo com que o leitor tenha de agir de forma ativa, já que o possível 

encontro das respostas para as perguntas feitas, só poderão ser encontradas nas 

entrelinhas textuais. Além disso, ainda terão de lançar mão de argumentos para sustentar 

cada resposta dada.  
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3.4.2. Proposta para o aluno 

 No slide 18, aparecem, na ordem, as caixas de textos a seguir, informando sobre 

o que e como o aluno fará, nessa parte do trabalho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No slide 19, após o aluno seguir o comando-base dos slides, surge a caixa de 

texto a seguir, em que aparece parte da fábula “O  lobo e o cordeiro”, texto em que 

aplicaremos o trabalho por nos feito nas etapas anteriores.   
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No slide 20, surge uma outra caixa de texto, com a parte final da fábula, 

conforme imagem  a seguir: 
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A fábula acima foi lida silenciosamente por nossos alunos, depois dessa leitura, 

do slide 21 ao slide 22, aparecerá uma série de atividades, distribuídas nas caixas de 

texto que se sucederão abaixo, cujo objetivo fundamental é o trabalho com a primeira 

região do texto: a macroestrutura textual. Aqui todas as questões estão direcionadas, 

quase na sua totalidade, ao estudo da capacidade textual da CPC, tais questões 

pretendem mostrar ao aluno o dinamismo através do qual as fábulas são contadas. 

Exploraremos as etapas da narrativa, segundo modelo dinâmico de La Riveli, como já 

mencionamos em capítulo anterior. Assim, nas caixas de textos referidas, aparecerão 

questões sobre personagens, narrador, lugar, tempo, etc, ou seja, sobre os elementos da 

narrativa.  
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101 
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No slide 23, começamos a trabalhar a segundo região textual, a saber: a 

microestrutura textual, mais especificamente os recursos de coesão interfrásticos. Aqui 

mostraremos que os enunciados ligam-se uns aos outros através de recursos linguísticos. 

Compreender esse fenômeno ajuda na compreensão de textos. Também ainda 

explorando a coesão textual, preparamos questões, cujo objetivo é salientar a forma que 

o autor retoma os elementos do texto, pois isso pode dar notícia ao leitor sobre a 

perspectiva, através da qual o autor concebe a temática. As referidas questões aparecem 

nas caixas de texto abaixo. 
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Nas caixas de texto que compõem o slide 24, será explorado um aspecto bem 

particular da capacidade linguistica da competência comunicativa, a saber: a inferência 

lexical. O que aqui se deseja é mostrar ao aluno que a conjugação de seu conhecimento 

prévio, com as pistas do contexto linguístico, em que a palavra insere-se, pode levá-lo a 

obter traços importantes do significado da palavra desconhecida, sem que ele tenha de 

utilizar o dicionário como primeiro recurso. 
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3.5. ETAPA EXTRAPOLATÓRIA: MEGAFONE DE REVERBERAÇÕES 

TEXTUAIS. 

3.5.1. Esclarecimento ao professor 

 Após finalizarmos as duas etapas iniciais desta metodologia, preparatória e 

exploratória, texto, sendo a primeira constituída por uma subsequencialização, inter-

texto e pré-texto, chega o momento de buscarmos conjugar/imbricar escola e vida. É por 

meio desta etapa que o aluno é levado a questionar o mundo em que vive, sempre no 

sentido de torná-lo um cidadão mais consciente, crítico e ativo na construção de uma 

sociedade mais humana e feliz para todos. 

 É, ainda, por meio desta etapa que, de certa forma, a escola dota os saberes que 

promove de vida e consequência social, já que não pode se esquecer de que faz parte de 

um todo sócio-histórico-cultural e deve nele intervir para que todos tenham acesso não 

só à escola, ao saber, mas também a uma vida mais digna e condizente com a 

humanidade de cada indivíduo que compõe a sociedade na qual a escola está inserida. 

 O título desta etapa e a imagem-metáfora é para potencializar a ideia de que os 

saberes da escola devem transcender os muros que a cercam e reverberar, de alguma 

forma, nas relações cotidianas, a fim de que, como já foi dito, o aluno tenha condições 

de participar da construção de uma sociedade melhor para todos.  

3.5.2. Proposta para o aluno 

 Do slide 25 ao slide 29, aparecerão caixas de texto em que questões serão 

elaboradas para tentar conjugar leitura de textos escolares e aspectos da existência 

humana. Basicamente o que se discutirá nessa seção, a propósito da fábula lida, serão as 

dicotomias: a. Força x astúcia; b. Força x concentração; c. Força x preparo estratégico; 

Para fins motivacionais, nesta etapa da proposta, além de perguntas, incluímos algumas 

imagens e vídeos editados, em que as dicotomias por nós referidas e outras, que 

porventura aparecerem, possam ser discutidas em nossa sala de aula.  

Os vídeos editados serão:  a) Karate kid, b) luta de Anderson Silva e c) fábula 

“O galo e a raposa”. E, para terminar essa relação escola/vida, especificamos as relações 

de força entre os sujeitos da escola. 
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Para terminar, nas caixas de texto que compõem o slide 30, exibimos a imagem 

da professor, através da qual revelamos o nosso desejo de que o aluno tenha aproveitado 

o trabalho e que tenha conseguido relacionar os textos do mundo com o mundo dos 

textos, para assim dotá-los de significados. Por fim, citamos duas frases do educador 

Paulo Freire, em que mostra a necessidade de conjugar leitura, amor, mundo e palavras.    
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II. CONCLUSÃO 

Com esta dissertação final de mestrado, apresentamos uma metodologia para 

guiar o trato com leitura no espaço escolar. A característica principal da metodologia 

reside no fato de ela estar sequencializada e prever dois momentos iniciais, pré-texto e 

inter-texto, configurando a etapa preparatória da proposta, em que o aluno-leitor passa 

por um “aquecimento”, momento em que se dá uma espécie de preparação para a 

leitura, já que o professor-mediador tem consciência, como leitor experiente, dos 

saberes necessários para que seu aluno possa dotar um texto tal de sentidos. São esses 

saberes necessários para a leitura que devem ser ativados/construídos na fase de 

preparação para a leitura.  Além da etapa preparatória, que consta de uma 

subsequencialização, a metodologia ainda prevê mais duas etapas: uma exploratória, 

texto, em que o aluno interage com o texto para o qual foi preparado para ler e uma 

extrapolatória, pós-texto, em que o aluno atrela a leitura do texto escolar com o texto-

mundo. É neste momento em que se trabalha a ponte, a imbricação entre escola e vida. 

Acreditamos que este trabalho pode funcionar como uma proposta para balizar o 

trabalho com a leitura no espaço escolar, já que alia conhecimentos teóricos com uma 

parte propositiva, evitando um “problema” tão comum em nossas universidades: a 

desvinculação da teoria da prática. Na verdade, Silva especula que essa desvinculação 

se dê muito em função de a prática ser vista como as uvas de uma famosa fábula, a qual, 

por não ser possível tocar ou muito difícil de tocar, é desprezada.  

Com este trabalho, reiteramos, esperamos ter contribuído para a discussão de 

como tornar nossos alunos-cidadãos leitores mais competentes, leitores com mais 

condições de dotar os textos, com os quais interage, de significados. Com a discussão 

que aqui travamos, cremos poder colaborar para um sistema educacional formador de 

leitores, capazes não só de lerem os textos que circulam no espaço escolar, mas, 

sobretudo, capazes de ler o mundo e atuar nele de maneira crítico-ativa, como um bom 

leitor deve se comportar diante de todos os textos com os quais se depara. Tal defesa, 

para nós, fruto da compreensão de que texto é espaço para interação e interação deve ser 

pautada por sujeitos ativos e incessantemente ávidos por significados. Afinal, são os 

significados que pautam o uso da linguagem que, em hipótese alguma, se encerra em 

sua face linguística.  
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Cabe destacar que não temos a pretensão de, com este trabalho, solucionar todos 

os problemas da leitura no espaço escolar. Confiamos ter contribuído no sentido de 

evidenciar que a exterioridade linguística atua de maneira decisiva para os sentidos 

possíveis de um texto. O aluno precisa encarar a leitura como um espaço de trabalho 

semântico, construtor de sentidos, além de perceber que esse trabalho não é para uns 

poucos iluminados, inspirados, mas fruto de uma preparação prévia, fato que torna o 

texto espaço de confirmação/refutação de hipóteses previamente construídas, antes 

mesmo de se entrar no universo sígnico-linguístico de um texto qualquer.  

Este trabalho é tripartido em três capítulos. No capítulo 1, procuramos 

dimensionar em que alicerce teórico apoiamo-nos para erigir a proposta metodológica, 

objetivo central de nosso estudo. Expomos, a exemplo da CPC, os principais pontos da 

AG, referencial teórico de todo o trabalho apresentado nesta dissertação.  

No capítulo 2, baseados em um caderno didático de Silva, estabelecemos uma 

espécie de intertextualização entre o que este autor lá propõe e tal como os franceses, 

teóricos da AG. , há muito refletem sobre o objeto leitura. Diferentemente dos 

franceses, que ficam no plano teórico, Silva toma para si a tarefa de oferecer caminhos 

práticos para o trabalho com a leitura no espaço escolar. Na verdade, as reflexões 

silvianas são movidas pela preocupação de “como” guiar o processo leitor no espaço 

escolar.  

No capítulo 3, descrevemos como estruturamos toda a parte prático-propositiva 

desta dissertação, uma vez que, como já aludimos, acreditamos na 

conjugação/imbricação de teoria e prática. Aqui transpomos a metodologia de Silva para 

um outro suporte, já que esta parte foi desenvolvida em Power Point, toda 

disponibilizada em CD, o que demandou cerca de 50 horas de trabalho. É aqui que todo 

aparato metodológico forjado por Silva reverbera em nosso trabalho, uma vez que nos 

valemos, como já dissemos alhures, da metodologia silviana para erigir toda a parte 

propositiva desta dissertação.  

O “como”, que embasa toda a parte propositiva deste trabalho final de mestrado 

é fornecido por Silva, em um caderno didático da UFRJ, publicado em 1992; época em 

que era professor de prática de ensino de Língua Portuguesa da Faculdade de Educação 

da UFRJ. Como sempre afirmou em uma série de “orientações”, para Silva o déficit está 
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não no “que”, mas justamente no “como”. Os franceses disseram, de certa forma, o que 

deve ser feito. Silva adere aos postulados da A.G e avança quando propõe um como 

possível para se reinvestir todo o conhecimento prévio do aluno no processo leitor. E 

mais: concebe a ideia de desconhecimento prévio, algo não previsto pelos franceses. Na 

verdade, Silva impôs-se a tarefa de tocar as uvas e fornecer um caminho para que a 

escola possa redimensionar a prática de leitura até então vigente. Foi esse caminho que 

trilhamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

118 

 

III. BIBLIOGRAFIA 

BASTOS, Lúcia Kopschitz Xavier. Coesão e coerência em narrativas escolares 

escritas. Campinas: Editora da UNICAMP,1985. 

FÁVERO, L. L. e KOCH. Linguística Textual: Introdução. 6 ed. São Paulo: Cortez, 

2002. 

FERNANDES, Millôr. Novas fábulas fabulosas. Rio de Janeiro: Desiderata, 2007. 

FIORIN, José Luiz.  Elementos de Análise do discurso. 13 ed. São Paulo: Contexto, 

2005. 

_____(Org.). Introdução à linguística I: Objetos teóricos. 3 ed. São Paulo: contexto, 

2004. 

_____(Org.). Introdução à linguística II: Objetos teóricos. 4 ed. São Paulo: contexto, 

2008. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. SP: 

Paz e Terra, 1996. 

GALVES, Charlotte; ORLANDI, Eni Pulcinelli; Otoni, Paulo (orgs). O texto: leitura e 

escrita. Campinas, SP: 2002. 

KLEIMAN, Ângela. Texto  e leitor: aspectos cognitivos da leitura. 10 ed. Campinas, 

SP: Pontes, 2007. 

_________. Oficina da Leitura: Teoria e Prática. 10 ed. Campinas, SP: Pontes, 2004. 

KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual. 18 ed. São Paulo: Contexto, 2003. 

_____. Desvendando os segredos do texto. 2 ed. São Paulo: Cortez 2002. 

_____. O texto e a construção dos sentidos. 7 ed. São Paulo: Contexto, 2003. 

KOCH, Ingedore Villaça e Travaglia, Luiz Carlos. A coerência textual. 15 ed. São 

Paulo: Contexto, 2003. 

LOBATO, Monteiro. Fábulas. São Paulo: Globo, 2008. 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. 

São Paulo, Parábola editorial, 2008. 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: 3 e 4 ciclos. Brasília: MEC/SEF. 

SILVA, Maurício. Abordagem global e ensino de leitura na escola. Disponível em, 

acesso em dezembro de 2011: < http://www.profmauriciodasilva.pro.br >. 

http://www.profmauriciodasilva.pro.br/


 

 

119 

 

_______.Repensando a leitura na escola: um outro mosaico. Niterói: EdUUF, 2011. 

_______. Como trabalhar o texto no 1 e 2 graus: uma proposta prática. Rio de Janeiro: 

UFRJ, 1992.  


