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RESUMO 

 

 

         

          Este estudo tem como objetivo analisar as atividades de leitura dos manuais 

didáticos Viva Português 1 e Take Over 1, usados no primeiro ano do Ensino Médio, 

nas escolas da rede estadual FAETEC, visando a destacar abordagens que, efetivamente, 

contribuem  para a ampliação da competência leitora do aluno. Não obstante a posição 

de destaque que a leitura tem recebido nas questões de ensino-aprendizagem, como 

demonstram os documentos oficiais, os baixos resultados em exames de avaliação de 

desempenho nacionais e internacionais, como os do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB) e os do Programa de Avaliação do Estudante Internacional (PISA),  a 

par do que se testemunha na prática pedagógica, apontam para a necessidade de se 

investir no trabalho de leitura neste nível preparatório para o ingresso no ensino superior 

ou no mercado de trabalho, no caso do ensino técnico. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (PCNsEM) conferem posição de destaque ao texto, ao 

considerar a leitura o eixo do ensino de língua materna e  de língua estrangeira. O 

documento propõe uma abordagem discursiva, interativa da leitura, que leve o aluno a 

desenvolver competências.. A prática revela que a eficácia de tal abordagem depende, 

também, do ensino de estratégias de leitura, altamente enfatizado no ensino de leitura 

em língua estrangeira. Nesse sentido, esta pesquisa pretende examinar  interfaces entre o 

trabalho com a leitura em português e inglês, nos materiais didáticos analisados, 

visando a uma complementaridade metodológica que maximize o desenvolvimento das 

habilidades de leitura, uma vez que evidências mostram que o aluno do Ensino Médio, 

em geral, apresenta problemas de interpretação tanto em português quanto em inglês e 

que esses problemas não se restringem ao nível linguístico. O presente estudo se 

fundamenta nos princípios da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, proposta 

por Charaudeau (1995,1996, 2001, 2005, 2006, 2008, 2009), cuja relevância e 

abrangência os tornam imprescindíveis para a análise do corpus desta pesquisa. Serão 

também de grande valia as contribuições de Bakhtin (2011), em especial sobre a noção 

de dialogia e gêneros textuais, assim como as contribuições de Marcuschi (2007,2008), 

Koch (2002,2009) e Kleiman (2009) sobre conceitos da Linguística Textual. Não menos 

importante, serão também consideradas as contribuições sobre leitura estratégica de 

Solé (2008) e Celani (2005) 

 

Palavras-chave: Atividades de leitura. Abordagem discursiva e interativa. Estratégias de 

leitura. Competência leitora. 

 

 

 

 

                                       

                                                                                                      

                                                              

                                                    

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

          This study aims to analyse the reading activities in the didactic manuals Viva 

Português 1 and Take Over 1 , used in the first grade of Ensino Médio (Higher 

Education) in FAETEC schools, with the objective to highlight the approaches which 

effectively contribute to the expansion of students’ reading competence. The results of  

national and international  competence assessment like the Sistema de Avaliação da 

Educação Brasileira (SAEB) and the Programme for International Students Assessment 

(PISA) , along with teaching practice show an urgent need to raise teachers’ (especially 

language teachers’) awareness of the problem and of the necessity of language teaching 

that  focus on the social and interactional aspects of language and  the text (discourse) as 

the basic unit of meaning and of the teaching-learning process, according to what is 

established by the PCNs. Despite the fact that this issue has been central to 

governmental educational policies, both internationally and in Brazil, teaching manuals 

still seem to lack an approach which effectively contributes to the development of 

students’reading competence, both in Portuguese and in English. Daily practice reveals 

that the teaching of reading strategies, which is largely emphasized by ESP teaching 

methodology, is fundamental to the development of  reader’s autonomy. On the other 

side, the discursive social-interactional approach which lies on the basis of the 

Portuguese manuals is fundamental. For all this, the present study aims to analyse 

reading activities in the Portuguese and an English  didactic manuals  being used for 

Higher Education in  state schools in Brazil, assuming that reading competence should 

be developed equally and interchangeably in L1 and L2. For this purpose, this research 

is grounded on the principles of Semiolinguistcs, described by Charaudeau (1995,1996, 

2001, 2005, 2006, 2008, 2009)  along with the contributions by Bakhtin (2011), 

Marcuschi (2007, 2008) and Text Linguistics by Koch (2002, 2009) and Kleiman 

(2009). Last but not least, the contributions  on  strategic reading by Solé (2008) and 

Celani (2005) will also be considered. 

 

 

Key-words: Reading Activities. Discursive-Interactive Approach. Reading Competence 

Reading Strategies.  
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E JUSTIFICATIVA  

 

 

         Neste primeiro capítulo, trataremos dos objetivos da presente pesquisa, face aos 

fatos que a justificam e as hipóteses em que se baseia. 

 Esta pesquisa tem como objetivo geral a análise da interface entre o ensino de leitura 

em Língua Portuguesa e em Língua Inglesa no ensino médio, com vistas à ampliação 

da competência leitora.  

          Para alcançar o objetivo proposto, serão analisadas as atividades de 

interpretação de texto propostas em dois livros didáticos aprovados pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD - 2011) – Viva Português 1 e Take Over 1 - para 

o primeiro ano do ensino médio,  o primeiro  para o ensino de Língua Portuguesa e o 

segundo, para o ensino de Língua Inglesa, ambos utilizados na Fundação de Apoio à 

Escola Técnica (FAETEC) . 

           A escolha desse material foi feita levando-se em consideração que o 

desempenho escolar do aluno de ensino médio da FAETEC se situa em uma zona 

intermediária, acima do nível do aluno da rede pública estadual e abaixo do 

desempenho do aluno das melhores escolas da rede particular. 

          A escolha dos manuais de primeiro ano baseaia-se no fato de que essa série 

representa o ingresso do aluno no último ciclo da educação básica, ao final do qual o 

aluno, supostamente, ingressa no nível superior ou, no caso da escola técnica, ingressa 

no mercado de trabalho. 

          A análise de atividades de leitura, em duas línguas diversas, fundamenta-se no 

princípio em que se baseia este estudo de que a leitura transcende a atividade de 

decodificação, atividade essa que é absorvida dentro do movimento de construção de 

sentido. Em outras palavras, ler em uma determinada língua é consequência de se 

poder ler.  

         Nesse sentido, vários  são os fatores que justificam este estudo. Primeiramente,         

como professora de Língua Portuguesa e de Língua Inglesa, venho observando que, 

apesar de todos os estudos e contribuições teóricas recentes sobre competência leitora 

- como os que vamos usar nesta pesquisa, por exemplo -  na prática, o aluno-leitor de 
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ensino médio ainda enfrenta problemas de leitura (interpretação) . A experiência com 

o ensino das duas línguas me possibilita afirmar que tanto em língua materna quanto 

em língua inglesa, as dificuldades que o aluno de ensino médio enfrenta para 

interpretar texto se devem menos a problemas linguísticos do que à incapacidade de 

interagir com o texto e utilizar estratégias de leitura que lhe possibilite regular a sua 

compreensão.  

         Em português, embora o aluno domine o código, ele tem dificuldade de 

compreender enunciados escritos, desde os mais rotineiros, como questões de 

exercícios ou provas, até textos sobre conteúdos de outras disciplinas em língua 

portuguesa, segundo apontam os depoimentos de professores .   

          Em inglês, alunos que se julgam incapazes de interpretar textos por possuírem 

pouco domínio do código linguístico se surpreendem ao conseguirem interpretar 

textos em inglês, quando orientados por atividades de leitura de natureza 

sociodiscursiva-interacional e pelo ensino de estratégias de leitura.  

          A par das evidências da prática cotidiana, os resultados dos exames de avaliação 

de desempenho como o PISA
1
, por exemplo, acusam o baixo nível de competência 

leitora do aluno de ensino médio no Brasil. De acordo com o último exame cujo foco 

foi a leitura, realizado em 2009, ao final da educação fundamental, o estudante 

brasileiro possui nível 1a de proficiência leitora, enquanto os países desenvolvidos 

atingem nível 6 (PISA: 2010, p.50, acessado em 15/04/2010). 

         Finalmente, em uma dimensão mais abrangente, há que se considerar o aspecto 

libertador da leitura. Na verdade, a finalidade maior do desenvolvimento da 

competência leitora, nas bases em que se fundamenta esta pesquisa, é levar o aluno à 

autonomia. É possibilitar-lhe alcançar vôos muito mais altos do que a simples 

compreensão dos textos nas páginas dos manuais didáticos, em uma língua ou outra. É 

“construir (com eles) uma gaiola mais ampla que a terra, de janelas abertas para o 

universo com seus planetas e constelações.” (QUEIRÓS: 2000, p.13). É formar um 

                                                 
1
 O Programme for International Student Assessment (Pisa) - Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes - é uma iniciativa internacional de avaliação comparada, aplicada a estudantes na faixa dos 15 

anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. As 

avaliações do Pisa acontecem a cada três anos e abrangem três áreas do conhecimento – Leitura, 

Matemática e Ciências – havendo, a cada edição do programa, maior ênfase em cada uma dessas área. O 

Pisa 2009 iniciou um novo ciclo do programa, com o foco novamente recaindo sobre o domínio de 

leitura. 
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leitor competente, capaz de cooperar, interagir, construir sentido, indagar, comparar e 

se posicionar, ou seja, capaz de ler o mundo cognitiva e socialmente, inter-agindo 

como  indivíduo-leitor , ser pleno, capaz de atuar livremente no mundo em que vive .  

        A presente análise baseia-se na hipótese, de que um aluno de primeiro ano do 

Ensino Médio, teria problemas de leitura tanto em português quanto em inglês e que 

tais problemas residiriam no pouco investimento no ensino de estratégias procedurais 

de leitura. 

        No caso da dificuldade de leitura em inglês, o problema não seria o código, uma 

vez que, mesmo os alunos que têm domínio satisfatório do idioma, adquirido em 

cursos de línguas, apresentam problemas de compreensão de textos. Em contrapartida, 

os alunos que nunca frequentaram cursos de idiomas e, consequentemente, não 

dominam o código, conseguiriam desenvolver a habilidade leitora, por meio de 

atividades de leitura que exploram a conscientização das operações de construção de 

sentido (estratégias), postas em prática durante a leitura.   

        Sendo assim, o sucesso do desenvolvimento da competência leitora no Ensino 

Médio estaria ligado a atividades de leitura de natureza sociodiscursiva interacional, 

estratégica e “instrutiva”,  propostas nos materiais didáticos, no caso desta pesquisa, 

nos materiais para o ensino de inglês e de português. 

         No segundo capítulo, serão feitas considerações a respeito da situação da 

competência leitora no Brasil e sua concepção segundo os documentos oficiais da 

Educação. Será, também, apresentada uma visão geral da leitura como processo 

interacional, discursivo e estratégico, instrumento de autonomia, via de acesso a 

outros saberes. 

        No terceiro capítulo, serão apresentados os princípios teóricos da Teoria 

Semiolinguística e da Linguística Textual, que fundamentam a presente pesquisa. 

       Finalmente, no quarto capítulo, apresentaremos a metodologia em que se 

fundamenta este estudo e, no quinto capítulo, procederemos à análise do corpus. 
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2 –SOBRE A LEITURA 

 

2.1. A competência leitora e os documentos oficiais 

 

          A questão da competência leitora tem sido objeto de estudos contemporâneos e 

foco de programas internacionais de avaliação de competências como o PISA 

(Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), que interessa a este estudo em 

particular, por olhar a leitura sob a perspectiva interacional que estamos enfatizando , 

considerando-a a base da aprendizagem, como se encontra explícito no seguinte trecho 

do documento: 

 

competência leitora também envolve (...) a capacidade do indivíduo de 

formular, aplicar e interpretar matemática em um variedade de contextos. 

Inclui raciocínio matemático e a utilização de conceitos matemáticos, 

procedimentos, fatos e ferramentas para explicar e prever fenômenos. Ajuda 

o indivíduo a reconhecer o papel da matemática no mundo e a fazer 

julgamentos bem fundamentados e tomar decisões, atitudes próprias de 

cidadãos construtivos, engajados e críticos. (PISA:2010, p.23) 

 

          Essa concepção de competência leitora como atividade de formulação, 

aplicação, interpretação encontra-se também expressa na seguinte citação do 

documento: “[...] letramento também envolve interpretação e reflexão, e a habilidade 

de usar a leitura para alcançar metas na vida. PISA enfoca a leitura para a 

aprendizagem e não a aprendizagem da leitura.” , (PISA : 2010, p. 23, acessado em 

23/09/2010). 

 

         Os resultados do último exame do PISA em 2009
2
 mostram que o estudante 

brasileiro possui nível 1A de proficiência leitora, em comparação aos países 

desenvolvidos, que atingem o nível máximo (nível 6). (PISA: 2010, p.50 , acessado 

em 23/09/2010). 

                                                 
2
 O exame é realizado a cada três anos, avaliando, em cada ano, uma habilidade diferente. Estamos 

usando o exame de 2009, que focalizou  a leitura. O exame mais recente, 2012, avaliou  a matemática. 

Embora se esteja ciente de que os critérios de avaliação do exame devem ser analisados, para a 

interpretação dos resultados, para fins desta pesquisa, focalizaremos a posição do Brasil no ranking. 
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        Tais princípios subjazem à atual proposta das políticas públicas de educação no 

Brasil, cujo foco é o aspecto dialógico, interacional da leitura - meio de aprender a 

aprender. As noções de saberes e competências recebem ênfase no texto dos  

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNsEM) como podemos 

observar: 

 

Há uma tendência mundial de se fazer convergir a aprendizagem para a 

aquisição e o desenvolvimento de competências e habilidades por parte do 

aluno. Segundo Perrenoud, “Competência é a faculdade de mobilizar um 

conjunto de recursos cognitivos (saberes capacidades, informações etc.) para 

solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. (PCN+p.20) 

 

 

         O documento ressalta, ainda, que, segundo a Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) , quatro são os saberes que funcionam 

como os “pilares da educação nas sociedades contemporâneas: aprender a conhecer 

aprender a fazer, aprender a viver com os outros, aprender a ser , o que reforça a 

relevância da leitura como via de aprendizagem, no contexto atual. 

         Os documentos oficiais ressaltam que a leitura deve ser o eixo do ensino de língua 

materna e de língua estrangeira, igualmente, e deve ser orientado por uma perspectiva 

discursiva e textual. 

           Com relação à Língua Portuguesa, baseando-se no binômio 

compreensão/produção, leitura e escrita, em oposição ao ensino de gramática, os 

PCNsEM concebem língua/texto/enunciado como noções intrinsecamente relacionadas, 

e a leitura, como processo de interação e instrumento de “construção do pensamento 

simbólico”, parece animar (no sentido de fazer existir) o processo de 

ensino/aprendizagem da língua, como se pode observar no seguinte trecho do 

documento: 

 

 O processo de ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa deve basear-se 

em propostas interativas língua/linguagem, consideradas em um processo 

discursivo de construção do pensamento simbólico, constitutivo de cada 

aluno em particular  e da sociedade em geral.... Os conteúdos tradicionais de 

ensino de língua, ou seja, nomenclatura gramatical e história da literatura são 

deslocados para um segundo plano. O estudo da gramática passa a ser uma 
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estratégia para a compreensão /interpretação/produção de textos e a 

literatura integra-se à área de leitura... .O texto é único como enunciado, 

mas múltiplo enquanto possibilidade aberta de atribuição de significados, 

devendo, portanto, ser objeto também único de análise/síntese. Esse 

procedimento de estudo da dimensão dialógica dos textos pressupõe abertura 

para construção de significações e dependência entre aqueles que se propõe a 

estudá-los. (PCNsEM, p.18-19) 

         

               Do mesmo modo com relação ao ensino de Língua Estrangeira, os PCNsEM 

enfatizam que o mesmo é de responsabilidade da escola, e não de “institutos 

especializados”, e instituem que este se baseie em uma abordagem discursiva e textual 

da leitura, como se pode observar nos seguintes trechos : 

 

 

  “É pela leitura que o aluno será capaz de interpretar estatutos de 

interlocutores, observar a norma e a transgressão, as variantes dialetais, as 

estratégias verbais e     não verbais, as escolhas de vocabulário, observando 

assim registros diferenciados e aspectos socioculturais que se podem 

depreender a partir dos enunciados e de seus produtores.” (PCNsEM+: p.106)  
 

     “No mundo atual, mais que nunca, é essencial deter a competência de ler nos 

vários níveis possíveis de leitura. É papel da escola, e não apenas das disciplinas 

da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, desenvolver essa 

competência. Ler ecompreender uma língua estrangeira deve ser um meio de 

acesso à cultura, à tecnologiae de abertura para o mundo.” (idem) 
 

 “  A leitura deve integrar, como elemento articulador, todas as disciplinas do 

currículo, abrindo muitas possibilidades de trabalho para o professor, 

especialmente o de Língua Estrangeira Moderna. Pela leitura concretiza-se a 

principal razão do ato de linguagem, que é a produção de sentido. Aprender a 

ler de modo amplo e em vários níveis é aprender a comunicar-se, é valer-se 

do texto em língua estrangeira para conhecer a realidade e também para 

aprender a língua que, em última instância, estrutura simbolicamente essa 

realidade, conformando visões de mundo.” (idem)  

 

 

         Parece possível concluir-se, baseado nos excertos acima, que na concepção dos 

PCNsEM, a leitura, tanto em língua portuguesa quanto em língua estrangeira, deve ser 

tratada, na escola, ao mesmo tempo, como meio para outras aprendizagens e como uma 

competência a ser adquirida, sob uma perspectiva sociodiscursiva – interacional. 
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2.2. Leitura e /é interação 

 

         A leitura se estabelece na e pela interação autor-texto-leitor, processo no qual e 

pelo qual os sujeitos se constroem e são construídos. (KOCH; ELIAS:2011, p.10) 

Nesse sentido, o texto é o próprio lugar da interação e da constituição dos 

interlocutores, o que pressupõe, então, implícitos que dizem respeito aos diferentes 

universos dos interlocutores, ou seja, aos seus “contextos sociocognitivos”. Vista 

assim, a leitura se constitui um evento comunicativo, operação altamente complexa, 

que envolve, além do processamento dos elementos linguísticos explícitos na 

materialidade do texto (código linguístico e forma de organização), a mobilização de 

um vasto conjunto de saberes
3
, implicitamente envolvidos no processo, relacionados 

às experiências e conhecimentos dos interlocutores. Para Koch; Elias (2011), esses 

saberes constituem a “bagagem cognitiva” que o leitor já traz consigo ao entrar em 

interação com o texto. Os autores classificam-nos como conhecimento linguístico, 

conhecimento interacional, conhecimento enciclopédico, conhecimento da situação  

comunicativa, conhecimento estilístico, conhecimento de outros textos: 

(intertextualidade) e conhecimento superestrutural (gêneros textuais). 

              A leitura, como ato interenunciativo, pressupõe a presença de um leitor ativo 

que interage com o texto em busca da construção do seu sentido. Dizer que o leitor 

constrói o sentido do texto não significa dizer que o texto não tem sentido em si 

mesmo, mas que o significado que o leitor lhe atribui, determinado por suas 

experiências,  pode ou não coincidir com o sentido que o autor quis lhe dar. Essa 

questão da constituição dos sujeitos durante o processo interenunciativo, contribuição 

valiosa da teoria semiolinguística, é de grande relevância para este estudo e será, 

portanto,  vista detalhadamente no capítulo sobre a fundamentação teórica desta 

pesquisa. 

           Sob uma perspectiva metodológica, Solé (1998, p.23) faz referência ao modelo 

interativo de leitura, apontando que os diferentes enfoques utilizados ao longo da 

história para explicar o processo de leitura podem ser resumidos em dois modelos - o 

ascesdente, bottom-up e o descendente, top-down.  A autora dá uma breve explicação 

sobre os dois modelos, os quais se encontram mais detalhadamente descritos por 

Coste (1998), com considerações que se julgam relevantes para este estudo. 

                                                 
3
 A noção de saberes sob a perspectiva da Semiolinguística , será retomada  em capítulo posterior. 
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           Segundo o autor, de acordo com o modelo ascendente, a leitura se realiza, 

primeiramente, por meio da percepção e interpretação dos elementos linguísticos do 

texto, ou seja, por meio da ativação dos componentes de capacidade linguística e de 

capacidade textual da competência comunicativa. A partir daí, então, ocorre o que o 

autor denomina “um processo pragmático”, descendente, no qual o leitor relaciona o 

texto ao mundo, usando a referenciação (“componente de capacidade referencial de 

competência comunicativa”). Na referenciação
4
, entram em jogo “convenções, 

intenções e circustâncias físicas, psicológicas e sociológicas”, assim como 

componentes de “capacidade de relação” e situacional” do leitor. 

           O autor aponta, ainda, que a abordagem descendente da leitura tem sido muito 

valorizada, devido à sua característica compensatória, quando há limitações de ordem 

linguística e textual. O ensino de estratégias de leitura conduz o aluno-leitor a 

contornar déficits linguísticos, por meio de inferências baseadas em elementos extra-

textuais. A propósito, ao se comparar o ensino de leitura em inglês como língua 

estrangeira e em português como língua materna, no ensino médio, observa-se que o 

ensino em Língua Portuguesa carece de tal abordagem, como se constatará 

oportunamente. 

          Coste conclui que as duas orientações devem ser observadas uma vez que as 

duas têm e produzem sentido. Desse modo, a leitura deve ser encarada como uma 

“relação de forças” alternantes, concomitantes, conjugadas ou opostas, “geradoras de 

novos sentidos possíveis”. O autor enfatiza, também, que essa relação de forças é 

mutável, sujeita a variações como texto, leitor,  circunstâncias e outros. 

         Essa posição de Coste é também a assumida por Solé (1998) ao ressaltar que, em 

relação ao ensino, há propostas centradas no texto que  restringem o sucesso da 

compreensão de um texto ao fato de o leitor ser capaz de decodificá-lo totalmente. 

Segundo a autora, essas propostas falham no sentido de que não levam em 

consideração fenômenos compensatórios como a inferência, por exemplo, os quais 

permitem ao leitor compreender um texto utilizando outros conhecimentos além do 

código. Em contrapartida, há outras propostas que fazem o inverso: enfatizam 

                                                 
4
 Não se trata aqui do conceito de “refenciação” (construto de “objeto de discurso) da Linguística Textual 

Contemporânea. (CAVALCANTE et al., 2003) 
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hipóteses, antecipações baseadas em conhecimento prévio e chegam a ser 

consideradas perniciosas pelos defensores do processamento ascendente.      

          A proposta da autora de um modelo interativo segundo o qual os dois 

movimentos se realizam continuamente na busca da compreensão vai, portanto, ao 

encontro das ideias de Coste (1998). Segundo Solé explica, os elementos que 

compõem o texto geram no leitor expectativas em diferentes níveis (lexical, 

estrutural,etc.) que servem de input a ser conferido com as expectativas de nível 

semântico que, por sua vez, são verificadas através de um processo descendente.  

         Esse movimento circular do processamento do texto, ou seja, da leitura como 

construção de sentido que se realiza por meio de um conjunto de forças em direções 

opostas, gerando o significado, é explicado pela teoria semiolinguística como o duplo 

processo de semiotização do mundo. (CHARAUDEAU:2008, p.27) Tal  processo  diz 

respeito ao fenômeno da interpretação e sua realização depende das competências  do 

leitor. (CHARAUDEAU:2001b e 2009, p.13-18)  Essas noções  serão abordadas, 

detalhadamente, no capítulo dos referenciais teóricos deste estudo.  

          O manejo pelo aluno - leitor das competências durante a leitura se realiza por 

meio de estratégias que lhe devem ser ensinadas , uma vez que essas resultam em sua 

autonomia, segundo assinala Solé (1998, p.70).  Nesse sentido, além de se 

desenvolverem competências, é preciso, também,  preparar o aluno-leitor para entrar no 

que a autora  denomina um “estado estratégico”, caracterizado pela necessidade de 

aprender, de resolver dúvidas e ambiguidades de forma planejada e deliberada que o 

torna consciente da sua própria compreensão .  
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2.3. Leitura e/é estratégia 

 

         Nesta seção, recorremos aos ensinamentos e considerações de Isabel Solé  sobre 

estratégias de leitura. A autora define estratégias de compreensão leitora como 

“procedimentos de caráter elevado, que envolvem a presença de objetivos a serem 

realizados, o planejamento das ações que se desencadeiam para atingi-los, assim como 

sua avaliação e possível mudança”. Segundo explica, por constituírem um processo 

interno, inconsciente, do qual não temos prova, as previsões, verificações e outras 

estratégias utilizadas para a interpretação só são observadas  quando não funcionam, 

ou seja,  às vezes, o leitor fica tão preso às próprias previsões que , quando essas não 

se confirmam, tem que retroceder e reler algumas partes para reconstruir o sentido. 

              Conforme a autora, esses problemas tornam a leitura ineficaz por dois motivos: 

primeiro, porque não se compreende o que se lê e, segundo, porque não se tem 

consciência do que não se compreende. É preciso, então, que se ensinem ao aluno 

estratégias que lhe possibilitem regular a própria leitura. Isso implica que o aluno saiba 

não só que tem um objetivo para a própria leitura, como também que precisa gerar 

hipóteses, fazer previsões e confirmá-las, ou não e, no segundo caso, empreender ações 

para resolver a situação.         

           Essa definição implica dois aspectos fundamentais das estratégias. O primeiro 

é que, como procedimentos, elas precisam ser ensinadas, uma vez que procedimentos 

são conteúdos de ensino. Segundo a autora, estratégias “não amadurecem, nem se 

desenvolvem, nem emergem, nem aparecem. Ensinam-se – ou não se ensinam – e se 

aprendem – ou não se aprendem”. Em segundo lugar, por serem procedimentos que 

envolvem o cognitivo e o metacognitivo, não podem ser ensinadas como “técnicas 

precisas, receitas infalíveis ou habilidades específicas”. Desse modo, sobre o ensino 

de estratégias, Solé conclui que ao ensinar estratégias de compreensão leitora, devem 

ser focalizados procedimentos que possam ser aplicados para situações diversas de 

compreensão.        

          A autora assinala, ainda, que o ensino de listas de estratégias deve ser evitado 

para que não se incorra no erro de se transformar o seu ensino em um fim em si 

mesmo. É preciso se ter em mente que o objetivo de se ensinarem estratégias é a 

compreensão, com vistas a formar um leitor autônomo capaz de utilizar componentes 

metacognitivos  para compreender  textos de natureza diversa.  
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          As supracitadas observações sobre o ensino de estratégias nos permitem 

concluir pela sua eficácia no processo de compreensão de textos diversos, inclusive, 

em língua estrangeira. 

 

2.4. Reading comprehension/ Interpretação de texto: a diferença é o código;  a   

abordagem é  a diferença 

 

          Seguindo a perspectiva da proposta dos PCNs, Neves (1999) afirma que o 

objetivo do ensino da leitura em língua estrangeira transcende o domínio do código 

formal linguístico, significando a  apropriação de uma nova cultura, uma nova maneira 

de se olhar  mundo e de se comunicar, ou seja, uma mudança de atitude. (NEVES: 

1999, p. 124) 

           A autora aponta que é um mito a crença em que só é possível entender um texto 

em língua estrangeira, traduzindo-o palavra por palavra. Ao contrário, a leitura em 

língua estrangeira deve ser entendida como “um processo dinâmico de desenvolvimento 

e implementação de estratégias, como inferência, autopredição, autoquestionamento”,  

que o leitor utiliza” para construir o significado do texto.  

        A seguinte citação de Koch (2002) vem ao encontro dos postulados de Neves 

(1999):  

 

 “Os textos, como forma de cognição social, permitem ao homem  organizar 

cognitivamente o mundo. E é em razão dessa capacidade que são também 

excelentes meios de intercomunicação, bem  como de produção, preservação 

e transmissão do saber.” (KOCH:2002, p.157) 

   

       A autora, cita, ainda, o trabalho de Gerd Antos (1997), no qual o autor tece 

considerações sobre  texto e cultura.  Inicialmente, o autor fala sobre o papel do texto 

em “uma teoria da evolução cultural”. Segundo o autor, o texto é o registro dessa 

evolução, ao mesmo tempo em que tem a sua constituição formal por ela modificada, ou 

desenvolvida. Esse aspecto remete à noção de gêneros textuais, que será  examinada em 

uma seção especial deste estudo, por se  achar intrinsecamente ligada  aos aspectos  

socioculturais determinantes do fenômeno da compreensão . 

      Koch faz menção, ainda, à relação que Antos (1997) estabelece entre texto e 

sociedade, quando afirma que “todo conhecimento declarativo de nossa sociedade é 
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(com exclusão daquele que se traduz em números ou fórmulas), primariamente 

linguístico, ou melhor, conhecimento textualmente fundado”.  

     Por fim, o autor relaciona texto e conhecimento, afirmando que textos são “estações 

intermediárias” para a criação de outros textos e também ponto de partida para 

assimilação textualmente baseada do conhecimento. Koch assinala que esse 

pressuposto leva o autor a usar o termo “os textos”, ao invés de o texto, como um sinal 

de que a ativação de vários outros domínios como os preconcebidos, as pressuposições, 

inferências entre outros, realizam-se em cada texto individual.  

        Tais considerações articulam-se à concepção de leitura como  “meio para a 

realização de aprendizagens” e não “objeto de conhecimento”. (NEVES :1999, p.124) 

Sob essa perspectiva, o código  deixa de ser o fator determinante da compreensão: 

 

 

  “... quando a leitura é considerada um objeto de conhecimento , seu 

tratamento na escola não é tão amplo como seria de se desejar, pois em 

muitas ocasiões a instrução explícita limita-se ao domínio das habilidades de 

decodificação. A literatura a respeito indica que as intervenções destinadas a 

fomentar estratégias de compreensão – ativar conhecimento prévio relevante, 

estabelecer objetivos de leitura, esclarecer dúvidas, prever, estabelecer 

inferências, autoquestionar, resumir, sintetizar etc. – são muito pouco 

frequentes...”.  (SOLÉ:1998, p.36) 

 

        O estudo de caso relatado por Kato (2007) sobre sua própria experiência como 

sujeito da aprendizagem de leitura em segunda língua, o português, na escola regular 

brasileira, vem corroborar as afirmações anteriores, que postulam que a compreensão 

efetiva do texto depende, principalmente, de uma atitude ativa responsiva do leitor, que, 

ao utilizar conhecimentos e estratégias cognitivas para  compreender, suplanta 

problemas de decodificação.  

          Ao relatar a sua experiência de aquisição da leitura em português, a autora afirma 

que suas deficiências linguísticas junto com a sua experiência prévia como leitora, em 

japonês, atuaram como fatores facilitadores para o desenvolvimento de suas habilidades 

de leitura. Kato conclui que o seu estudo de caso parece confirmar as teses recentes 

sobre leitura em língua estrangeira de que  “se o aluno  já é um leitor proficiente em sua 
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língua, as estratégias procedimentais que  nela utiliza podem compensar, com vantagem, 

o déficit no domínio linguístico”. (KATO: 2007, p.31) 

           Todas essas considerações sobre a leitura encontram explicações na Teoria 

Semiolinguística e na Linguística Textual, pilares da fundamentação teórica deste 

estudo. 
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    3. REFERENCIAIS TEÓRICOS 

      

      A Teoria Semiolinguística transcende a análise puramente linguística, objeto de 

teorias como a Linguística (estrutural, gerativa, funcionalista, etc.), a Sociolinguística, 

entre outras, que focalizam os mecanismos da linguagem. Seu campo de pesquisa 

engloba, além do discurso analisado e decodificado, as operações envolvidas no 

processo de semiotização, ou seja, de construção do discurso, operações essas que  vão 

do conhecimento do signo verbal (morfemas, fonemas, etc) ao conhecimento do não-

verbal (contexto histórico/ cultural etc), lugar de produção do discurso, conforme  

propõe seu fundador, Patrick Charaudeau . (OLIVEIRA: 2003, p.27) 

         Desse modo, a concepção de leitura e texto na qual a presente pesquisa se 

fundamenta é a de Charaudeau (1992, p.635), segundo a qual o texto é “o produto de um 

ato de comunicação” e , consequentemente, “comunicar-se é pôr em cena um projeto de 

comunicação”.  

      Ao definir o texto como uma “encenação”, o semiolinguista ressalta que a análise de 

um texto envolve quatro elementos: o sistema da língua, o próprio texto, a situação 

comunicativa e os modos de organização do discurso, (op.cit: 634). Esses elementos 

encontram-se inscritos no que o autor define como “a tríplice competência da 

linguagem”, ou seja, as aptidões necessárias aos sujeitos, envolvidos no ato de 

linguagem, para que esse se realize com sucesso. (CHARAUDEAU:2001b, p.13-18; 

2008, p.45) 

       Desse modo, o conceito de competências é central nesta pesquisa que tem o 

desenvolvimento da competência leitora como foco. Em outras palavras, pensar-se em 

leitor competente, significa pensar no leitor capaz de se reconhecer sujeito do projeto de 

comunicação, de dominar as regras do contrato de comunicação, Charaudeau (2008) e 

de reconhecer que textos são gêneros, ou seja contratos  previsíveis por circunstâncias 

da comunicação (como a identidade dos sujeitos assim como a sua natureza) e  por 

circunstâncias materiais determinadas. Ser leitor competente significa ser capaz, ainda, 

de perceber os mecanismos de coesão que constroem o sentido do texto, assim como 

ser capaz de relacionar as escolhas lexicais à intenção do sujeito enunciador.  
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3.1. A teoria semiolinguística de Análise do Discurso 

 

        Nas palavras de Charaudeau (1995b), o termo “semiolinguística” tem origem em 

Semio, de “semiosis”, evocando o fato de que a construção do sentido e sua 

configuração se fazem por meio de uma relação forma-sentido (em diferentes sistemas 

semiológicos), sob a responsabilidade de um sujeito intencional, com um projeto de 

influência social, num determinado quadro de ação e linguística, lembrando que essa 

forma é principalmente construída de uma matéria linguageira – aquela das línguas 

naturais – que, devido ao fato de sua dupla articulação, da particularidade combinatória 

de suas unidades (sintagmáticas, paradigmáticas, em diferentes níveis: palavra, frase, 

texto), impõem um processo de semiotização do mundo diferente daquele do de outras 

linguagens. (CHARAUDEAU :1995b, p. 98) 

           Com relação ao objeto da Semiolinguística, Charaudeau afirma que essa Teoria 

trata do “fenômeno da construção psico-socio-linguageira do sentido”, que se realiza 

por meio da intervenção de um sujeito, sendo ele próprio, “psico-sócio-linguageiro”. 

(CHARAUDEAU :2005, p.29)  

       Essa questão é fundamental ao presente estudo, cujo objeto central é o texto como 

ato interenunciativo, ou seja, a leitura – compreensão/interpretação
5
- vista como 

processo interativo durante o qual o leitor se constitui como sujeito ativo responsivo, no 

dizer de Bakhtin :  

 

 Até hoje ainda existem na linguística ficções como o “ouvinte” e o 

entendedor (parceiros do “falante”, do “fluxo único da fala”, etc.). Tais 

ficções dão uma noção absolutamente deturpada do processo complexo e 

amplamente ativo da comunicação discursiva.[...] Não se pode dizer que 

esses esquemas sejam falsos e que não correspondam a determinados 

momentos da realidade [...] Neste caso, o ouvinte ao perceber e compreender 

o significado (linguístico) do discurso, ocupa simultaneamente em relação a 

ele uma ativa posição responsiva [...] Toda compreensão da fala viva, do 

enunciado vivo é de natureza ativamente responsiva (embora o grau desse 

                                                 
5
 No capítulo intitulado “As operações de construção de sentido”, explica-se a diferença entre 

compreensão e interpretação, que segundo Charaudeau (1995a), são operações   distintas que ocorrem 

durante o processo de construção de sentido. 
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ativismo seja bastante diverso); toda compreensão é prenhe de resposta, e 

nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. 

(BAKHTIN :2011, p.271) 

 

 

       Considerar o aluno/leitor sujeito psico-sócio-linguageiro significa considerar a 

compreensão/leitura um processo dialógico, interacional- como proposto pelos 

documentos oficiais, os quais se fundamentam nas contribuições teóricas de Bakhtin 

(2011) sobre dialogismo, intrinsecamente ligadas às noções da Semiolinguística que 

nortearão a análise do corpus da presente pesquisa. 

       A primeira delas é a noção de sujeitos do ato de linguagem, Charaudeau (2008), 

segundo a qual o aluno deve ser levado pelas atividades de leitura a assumir o papel de 

sujeito  ativo responsivo na interlocução com o texto. 

       Conforme Bakhtin (2011), ao perceber e compreender o significado (linguístico) do 

discurso, o interlocutor assume uma atitude responsiva, a qual, às vezes, se inicia desde 

a primeira palavra proferida. Desse modo, durante toda a interlocução, o “ouvinte” 

reage ao discurso ouvido, concordando, discordando, aplicando-o, de forma imediata ou 

retardada, silenciosamente ou em voz alta, dependendo do gênero do enunciado. 

(BAKHTIN :2011, p..271) 

       Por tudo isso, parece possível afirmar- se que o domínio do gênero textual é fator 

determinante da compreensão como fenômeno dialógico, sendo, portanto fundamental 

para o desenvolvimento da competência leitora. A noção de gêneros encontra-se 

intrinsecamente ligada ao postulado da Semiolinguística sobre contrato de 

comunicação. (CHARAUDEAU:2008) Conforme o autor, o domínio dos elementos 

determinantes da situação comunicativa condiciona o sucesso das empreitadas 

comunicativas, às quais Bakhtin (2011) denomina projeto de discurso ou vontade de 

discurso do falante. 

 

 

Em cada enunciado – da réplica monovocal do cotidiano às grandes e 

complexas obras da ciência ou de literatura – abrangemos, interpretamos, 

sentimos a intenção discursiva de discurso ou a vontade discursiva do falante, 

que determina o todo do enunciado, o seu volume e suas fronteiras. 

(BAKHTIN:2011, p.281) 
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         Tais postulados apontam as seguintes noções da Semiolinguística e da Linguística 

Textual que nortearão a análise do corpus e que serão contempladas neste capítulo: 

 

          

          - sujeitos do ato de linguagem 

          - as operações de construção de sentido 

          - o contrato de comunicação  

          - competências 

          - gêneros textuais 

          - fatores de textualidade 

 

      

             3.1.1.  Os sujeitos da comunicação  

 

        O Ato de Linguagem se realiza em dois espaços de produção de saber - o circuito 

(interno) da fala configurada, e o circuito externo à fala configurada. No primeiro,  

constituem-se os sujeitos Enunciador e Destinatário, ligados por representações 

linguageiras de práticas sociais. No segundo circuito, externo à fala configurada, se 

instituem-se os sujeitos Comunicante e Interpretante, sobredeterminados por um saber 

psicossocial. Desse modo, quatro são os sujeitos envolvidos no Ato de Linguagem – 

Eue  (Sujeito Enunciador) e Tud (Sujeito Destinatário) - seres de fala - e Euc (Sujeito 

Comunicante ) e  Tui (Sujeito Interpretante) - seres sociais. Os circuitos de produção de 

saber e a constituição dos sujeitos do Ato de Linguagem podem ser observados no 

seguinte esquema:            
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Quadro 1: O Ato de Linguagem e os Sujeitos (CHARAUDEAU: 2008 , p.52) 

 

 

 

           O autor assinala que essas quatro identidades dizem respeito aos dois 

interlocutores do processo (um, no processo de produção e outro, no processo de 

recepção), cada um desses sujeitos, desdobrando- se ao exercerem dois papéis – de “ser 

social”  e de “ser discursivo”. (CHARAUDEAU:2008, p.52) 

          O centro do gráfico mostra o espaço interno do ato de linguagem, ou seja, o lugar 

onde nasce a fala, ou o dizer. Esse é o espaço onde atuam o Eue (Enunciador- na 

produção) e o Tud (Destiniatário – na interpretação), também denominados seres de 

fala, do dizer, ou seres discursivos. 

            No espaço externo à fala configurada , atuam os seres do fazer, ou seres agentes 

- Euc (sujeito comunicante) e Tui (sujeito interpretante), ligados e sobredeterminados  

pela  situação de comunicação. (CHARAUDEAU: 2008, p.53) 

          O EUe (“sujeito Enunciador”) nasce no momento da fala (discurso oral ou 

escrito) e produz um “efeito de discurso” sobre o TUi (“sujeito Interpretante”), que vai 

construir para si uma imagem do EUe,  cujo estatuto dependerá do maior ou menor  

grau de identificação, pelo TUi. O TUd  (sujeito Destinatário) nasce concomitantemente 

ao  ato de produção do EU , ou seja,  no momento da  fala (discurso oral ou escrito) do 
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EU . Já o TUi  somente se institui a  partir do seu próprio  movimento de interpretação 

do discurso do EU,  discurso esse que pode coincidir, ou não, com a intencionalidade da 

palavra, entendendo-se “intencionalidade” como “conjunto de intenções  que podem ser 

mais ou menos conscientes, mas que são todas marcadas pelo selo de uma coerência  

psicossociolinguageira. (CHARAUDEAU :2008, p.48) 

          Segundo explica Oliveira (2003), o Eu- comunicante não tem garantia de que a 

imagem que projetou sobre o Tu-destinatário será correspondida. Caso não o seja, o seu 

projeto de comunicação estará fracassado. Nesse sentido, para que um projeto de 

comunicação seja bem sucedido, é necessário que os sujeitos envolvidos estejam 

conscientes e aptos a operar (“jogar”, no dizer de Charaudeau) nos dois circuitos da 

comunicação: o interno e o externo. (OLIVEIRA:2003, p. 29) 

        Assim, aplicar esses princípios ao desenvolvimento de competência leitora 

significa qualificar e conscientizar o aluno como leitor, ou seja, como Tui (sujeito 

interpretante), sujeito que determina e é ao mesmo tempo sobredeterminado na 

realização do projeto de comunicação “leitura”.     

 

  

                 3.1.2. A semiotização do mundo : as operações de construção de sentido 

 

            O ato de linguagem nasce com a ação linguageira do homem, ou seja, ele não 

está lá, pronto, exposto ao olhar, como “uma peça de museu”, distante das 

circunstâncias em que foi produzido, no dizer de Charaudeau (2008, p. 24). Ele se 

constitui durante um duplo movimento de interação entre as suas duas dimensões: o seu 

valor explícito, sua forma e o seu valor implícito, seu sentido.        

          O valor explícito do ato de linguagem surge da atividade estrutural da linguagem 

de simbolização referencial, ou seja da produção de paráfrases estruturais (exclusivas 

ao enunciado) que permitem que se realize, na linguagem, “um jogo de reconhecimento 

morfossemântico construtor de sentido” que remete à realidade ao redor e a nomeia. 

          Tal processo semântico-cognitivo é de ordem categorial e consiste, dentro de um 

movimento centrípeto de estruturação do sentido, em atribuir às palavras traços 

distintivos. Assim, mobilizando o sentido das palavras, o sujeito comunicante refere-se 

ao mundo de maneira transparente, construindo uma imagem de um locutor-ouvinte 
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ideal e construindo um sentido literal ou explícito, um sentido de língua, que se mede 

segundo critérios de coesão.  Do ponto de vista do sujeito interpretante, tal processo se 

denomina compreensão.(CHARAUDEAU: 1995a, p.15) 

           A primeira etapa desse processo de construção de sentido é a identificação, que 

converte os seres do mundo em identidades nominais. Em seguida, o processo de 

qualificação faz com que tais identidades se tornem passíveis de serem descritas em 

suas propriedades e características. O mecanismo de ação, por sua vez, confere aos 

seres do mundo uma razão de existência ao fazer ou sofrer algo, tornando-os identidades 

narrativas. A operação de causação, por fim, inscreve tais identidades num circuito 

movido por uma determinada causalidade . 

          O valor implícito do ato de linguagem resulta da produção de paráfrases seriais, 

assim denominadas, segundo o autor, por ocorrerem na mesma instância de fala do 

enunciado explícito (não sendo excludentes, nem do enunciado explícito, nem umas às 

outras). As paráfrases seriais transcendem o enunciado explícito, referindo-se a 

realidades anteriores e posteriores ao ato de proferição da fala, fazendo com que os 

signos não signifiquem mais por eles mesmos, mas por uma “totalidade discursiva que 

os ultrapassa, a significação”. (CHARAUDEAU: 2008, p.25) 

         Tal processo semântico-cognitivo, que se realiza dentro de um movimento 

centrífugo de estruturação do sentido, consiste em relacionar as palavras e sequências 

portadoras de sentidos de língua com outras palavras e sequências que se acham 

registradas na memória de experiência do sujeito. 

         Assim, através dessa atividade, também chamada intertextualidade ou 

interdiscursividade, o sujeito comunicante constrói um sentido que poderemos chamar 

de indireto ou implícito, um sentido de discurso, que se mede segundo critérios de 

coerência. (CHARAUDEAU:1995a, p.12) 

        As operações que dão origem ao valor explícito do ato de linguagem constituem 

um mecanismo transformação. Aplicando-se esse mecanismo à leitura, o leitor 

competente, na função de interlocutor sujeito interpretante, deve ser capaz de descobrir 

o ‘mundo já significado’ pelo sujeito comunicante (autor) com uma finalidade que 

deveria ser comum aos dois, por meio de operações cognitivas de ordem linguística, que 

geram o fenômeno  da compreensão. (CHARAUDEAU:1995a) 

         Ao mesmo tempo, esse leitor busca uma significação psicossocial para o ato 

(texto), ao formular hipóteses a respeito da identidade do sujeito comunicante (autor), 
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do tipo de relação que ele está pretendendo estabelecer e do tipo de regulação 

previsível  em função desses outros aspectos, processo esse  denominado processo de 

transação, conforme Charaudeau (2006, p. 41). Tais operações cognitivas de ordem 

psico-socio-comunicativas ou discursivas constituem o fenômeno da interpretação. 

(CHARAUDEAU:1995a, p.16) 

 

                     

                     Quadro 2: Operações de construção de sentido ( FERES 2011. p. 33)         

 

 

              

         

 

        Esse duplo movimento endocêntrico e exocêntrico confere ao Ato de Linguagem a 

característica de “fenômeno conflituoso”, realizado por meio dos dois processos - o 

processo de transformação, que  se vale do movimento endocêntrico que consiste de 

atividades estruturais referenciais para se fixar um sentido, e o processo de transação, 

durante o qual, em um movimento exocêntrico,  esse sentido é absorvido e transformado 

em relações com outros signos. (CHARAUDEAU :2008, p.27)              

         O  processo de transação diz respeito à intersubjetividade , ou seja, às relações 

entre os sujeitos . Ao se posicionarem um em relação ao outro, os sujeitos definem-se a 

si mesmos e em relação ao mundo, através de mecanismos de assimilação e 

diferenciação. Portanto é o processo de transação que comanda o processo de 

transformação. (CHARAUDEAU :2006, p. 41) 
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          Essas relações entre os sujeitos se dão segundo quatro princípios: o de alteridade, 

o de pertinência, o de influência e o de regulação. O princípio de alteridade determina 

a existência de um sujeito produtor e de um sujeito receptor do ato de linguagem, de 

acordo com a natureza do contrato de comunicação, ou seja, de interação entre dois 

parceiros que se reconhecem como tais. O princípio de pertinência diz respeito à relação 

entre os saberes implicados no ato de linguagem e o seu contexto e finalidade. O 

princípio de influência e o de regulação são intrinsecamente ligados uma vez que  todo 

ato de linguagem tem a finalidade de  inserir o outro  no projeto de fala , porém não tem 

a garantia de sua realização. O esquema seguinte ilustra o processo de semiotização do 

mundo. 

 

 

                   

Quadro 3: Semiotização do mundo 

                                            

 

 

Desse modo é preciso que os sujeitos recorram a estratégias que possibilitem e 

mantenham a interação. (CHARAUDEAU:1995a, p.16) 

        A capacidade dos sujeitos de realizarem essas operações de construção de sentido 

pode ser  traduzida pelas aptidões ou competências  comunicativas , que se traduzem 

por competência leitora, no caso da presente pesquisa. 
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   3.1.3. O contrato de comunicação 

 

           Ser capaz de interpretar um texto significa ser capaz de operar nos dois circuitos 

da comunicação – interno e externo -  a fim de poder fazer pressuposições e confirmá-

las, ou não, nesse caso percebendo a intenção do autor em transgredir o esperado. Essas 

pressuposições, contudo, são baseadas em um conhecimento a priori dos elementos 

determinantes da situação comunicativa em que se encontram os interlocutores, a que 

Charaudeau  (2008) denomina “contrato de comunicação”. 

          O autor define contrato de comunicação como o quadro de restrições e manobras 

que determinam as escolhas dos interlocutores, dentro de “regras” e “liberdades”, com 

relação à língua (escolhas sintáticas, lexicais etc) ou com relação ao comportamento 

linguístico (informal, semiformal, formal etc). 

        Dentro das manobras e restrições viabilizadas pelo contrato de comunicação, os 

interlocutores realizam o seu projeto de comunicação, utilizando estratégias discursivas 

para atingir o seu objetivo. Desse modo, quando a imagem que o Eu-comunicante faz 

do Tu-destinatário é correta, suas escolhas são apropriadas e fazem com que o Tu-

destinatário seja, também, um Tu-interpretante: é quando ocorre a interpretação. 

        Na análise textual, segundo Charaudeau (2008), é preciso considerar tanto o 

contrato de comunicação quanto o projeto de comunicação que são “um primeiro passo 

de pertinência global (saber-se-á daí- para a frente como tratar, por exemplo textos do 

mesmo gênero ou como comparar outros, de gêneros diferentes) para em seguida 

estudar cada texto em sua singularidade.” 

          Essas habilidades do Euc, que determinam o sucesso do ato comunicativo são 

definidas como competências. (CHARAUDEAU :2008, p.7) Esse conceito será 

analisado na seção a seguir. 

 

                    3.1.4. Competências comunicativas 

                                

           Para que o ato de linguagem faça sentido, é preciso que se observem as várias 

condições dentro das quais ele se realiza, ou seja, as suas condições de produção. 

(CHARAUDEAU:2001b, p.13) A par das condições de produção, há que se considerar, 

também, que as condições de interpretação dos sujeitos envolvidos são diferentes, uma 

vez que esses operam processos cognitivos distintos. Sendo assim, para que se realize a 
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intercompreensão, ou seja, a convergência das interpretações dos sujeitos, é necessário 

que esses ponham em prática estratégias comuns de construção de sentido que 

procedem de competências de níveis diferentes. Em Charaudeau (2001b), o autor 

classifica as competências em três níveis de construção de sentido - situacional, 

discursiva e semiolinguística. Em artigo recente (2009) , no entanto,  o autor destaca 

mais uma competência - a competência semântica. Para fins deste estudo, será adotada, 

então, a classificação mais recente do autor, a qual inclui quatro competências.  

        No supracitado artigo,  o autor propõe uma representação piramidal do 

funcionamento da comunicação linguageira. 

 

 

Quadro 4: A comunicação linguageira (CHARAUDEAU: 2009) 

                

 

 

           A competência situacional (2001b, p.13), também chamada competência 

comunicacional (2009), determina que todo sujeito que se comunica seja apto para 

construir seu discurso em função de três fatores: a identidade dos parceiros na troca 

comunicativa, a finalidade do ato, do seu  propósito e as  suas circunstâncias materiais.            

        A identidade dos parceiros está relacionada ao status, papel social e lugar que 

ocupam dentro das relações de poder. É a identidade do sujeito que determina o seu 

direito à palavra, segundo o autor.  

       A finalidade do ato de comunicação diz respeito ao objetivo que o sujeito 

enunciador quer atingir, por exemplo, persuadir, instruir, solicitar etc. por meio do ato 

de linguagem.    
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       O propósito do ato de linguagem é a relação entre tema e estrutura, ou seja, 

situações comunicativas específicas determinam configurações específicas para seus 

atos de linguagem 

        As circunstâncias materiais impõem sobre os atos comunicativos certas 

características formais. Por exemplo, nos atos interlocutivos, o sentido é construído 

conjuntamente pelos dois sujeitos, face - a- face, o que lhes possibilita o direito de 

defesa, questionamento, o direito à palavra. Já nos atos monolocutivos , o sujeito 

enunciador  antecipa as reações do sujeito destinatário, mas, mesmo assim,  constitui-se 

como o “dono” do espaço da tematização, introduzindo-a, impondo-a ao outro e  

desenvolvendo-a de acordo com a sua conveniência, podendo realizá-la sem levar em 

conta as reações do outro.  

         Conforme representado na pirâmide (cf. quadro 4), a competência situacional se 

realiza no quadro socio-comunicacional. Esse é o lugar em que se estabilizam as trocas 

sociais constituindo dispositivos de troca que funcionam como contratos de 

comunicação e que fornecem instruções sobre as maneiras de se comportar através da 

linguagem. Conforme Charaudeau (2009) esse é , também,  o lugar da constituição dos 

gêneros, mas que serão chamados de “gêneros situacionais” significando que é um lugar 

de “instrução do como dizer. (CHARAUDEAU:2009) 

        A competência discursiva (2001b, p.15) diz respeito à capacidade dos sujeitos 

envolvidos no ato comunicativo para manipular (sujeito comunicante) e reconhecer 

(sujeito interpretante) as estratégias postas em jogo durante o ato de linguagem, por 

meio da modalização, ou seja, dos modos de organização do discurso. Conforme 

Charaudeau (2008), os modos de organização do discurso caracterizam os 

procedimentos utilizados pelo sujeito para ordenar determinadas categorias de língua a 

fim de atingir o objetivo do seu ato comunicativo. O autor os classifica em quatro tipos: 

o Enunciativo, o Descritivo, o Narrativo e o Argumentativo. (CHARAUDEAU :2008, 

p.74) 

       Na representação piramidal,  a mise-en-scene discursiva é o lugar em que o sujeito, 

tendo mergulhado nos imaginários socio-discursivos, e levando em conta as restrições 

do quadro situacional e de suas instruções, procede à organização de seu discurso, e 

portanto, constrói para si uma identidade mais ou menos “individuada”. Neste nível 

devem ser acionadas as competências discursiva e semiolinguística. 

(CHARAUDEAU:2009)       
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          Charaudeau (2001b) distingue três aspectos do texto aos quais a competência 

semiolinguística se relaciona: a estruturação do texto, a construção gramatical e o 

emprego do léxico . A competência em nível textual diz respeito à capacidade do sujeito 

comunicante de manejar ou elaborar, e do sujeito interpretante de perceber, os 

mecanismos de construção de sentido, como os modos de organização do discurso, 

mecanismos de coesão, de decodificação de conteúdos implícitos inferíveis dos 

explícitos, ou de elementos extratextuais etc. A competência semiolinguística, em nível 

gramatical, diz respeito às habilidades dos sujeitos com relação ao sistema da língua, 

como, por exemplo, o emprego de vozes verbais, conectores, orações reduzidas ou 

desenvolvidas etc. A competência de nível lexical está ligada ao contrato de 

comunicação, uma vez que essa competência designa a capacidade de os sujeitos  

fazerem escolhas lexicais (sujeito comunicante) que atendam às suas intenções 

comunicativas ou de perceberem (sujeito interpretante) as intenções que determinaram 

as escolhas feitas. (CHARAUDEAU:2001b, p.17-18)      

            Finalmente, a competência semântica se realiza na base dos imaginários socio-

discursivos, que  é o lugar de estruturação das diversas representações sociais,ou  

“sócio-discursivas” - construídas pelo dizer e  reconhecidas, portanto, nos e pelos 

discursos que circulam nos grupos sociais. Segundo Charaudeau (2009), essas 

representações resultam de diferentes tipos de saberes, que muitas vezes encontram-se 

“misturados” : saberes de crença, de experiência e de erudição. O autor salienta que, 

embora não se possa precisar suas diferentes dimensões, algumas são de ordem cultural, 

outras de ordem societal, outras ainda de ordem comunitária e outras de ordem grupal. 

(CHARAUDEAU:2009)  

         O quadro a seguir, baseado em Charaudeu (2001b, 2009), permite a visualização 

da relação entre os níveis de construção de sentido e as aptidões necessárias em cada um 

para a construção do sentido.         
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Quadro 5: Competências e aptidões 

 

 

  3.2. Relações de sentido: textualidade e competências 

 

      Como já vimos, a capacidade do leitor de perceber as escolhas do autor durante o 

processamento textual e relacioná-las aos diversos níveis de construção de sentido 

caracteriza sua competência leitora. 

      Durante a leitura, os níveis de construção de sentido - situacional, discursivo, 

semântico e semiolinguístico - devem ser ativados pelo leitor, a partir da observação de 

elementos e relações textuais, marcadas explicitamente ou sugeridas implicitamente. Tal 

                                                 
6
 Charaudeau (2001b, p.14) define  tematização como  o modo como se estrutura um ato de linguagem de 

acordo com a área temática em que se insere. A tematização se relaciona ao propósito comunicativo , 

sendo considerada uma aptidão gerada pela competência situacional. 

 

Competências 

           

Aptidões 

  

 

 

Comunicacional (situacional) 

• para reconhecer a estruturação e as restrições 

da situação de comunicação: 

• para perceber a  identidade social dos 

parceiros  

(status, seu papel social e o lugar que ocupam na 

relação comunicacional e, assim, a relação de força 

que se instaura entre eles). 

 

Competência semântica 

• para organizar seus diferentes tipos de saberes 

(os quais constituem suas referências) e  

“tematizá-los”.
6
 

 

Competência discursiva 

 

• para utilizar/perceber os modos de 

organização do discurso, em função das 

restrições do quadro comunicacional.  

 

Competência semiolinguística 

 

• para combinar formas (escolha das formas em 

relação com o sentido e as regras de 

combinação), em função das restrições da 

língua, e em relação com as restrições do 

quadro situacional e os dados da organização 

discursiva 
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abordagem do texto, por meio da análise dos seus aspectos linguísticos, ou internos e 

extra-linguísticos, ou externos, e suas relações de sentido revela a convergência de 

princípios da Semiolinguística e da Linguística Textual (LT), o que constitui uma 

contribuição imprescindível à presente pesquisa.  

       Desse modo, este capítulo destina-se a apresentar a correspondência entre os 

aspectos que, segundo os princípios da LT, determinam a interpretabilidade do texto ou 

seja os critérios de textualidade, Marcuschi (2008, p.133) e sua correlação com as 

competências comunicativas de Charaudeau (2009).                                         

       Um texto pode ser observado pelo aspecto da língua, da cognição, do 

processamento e da sociedade, perspectivas essas que determinam critérios de 

textualidade: coerência e coesão - critérios orientados pelo texto; intencionalidade e 

aceitabilidade – critérios orientados pelo psicológico; informatividade, relacionado ao 

aspecto computacional e, finalmente, situacionalidade e intertextualidade relacionados 

ao aspecto discursivo. (MARCUSCHI:2008, p.133) Esses critérios foram primeiramente 

apresentados por Beaugrande, Dressler (1981), que os estudam sob o rótulo de “Fatores 

pragmáticos da textualidade”  

            A coesão se refere às relações de ordem sintática, gramatical e semântica que se 

estabelecem entre os elementos que constituem a superfície do texto e nele se revelam 

por meio de marcas linguísticas. (KOCH; TRAVAGLIA: 2002, p.47) A autora ressalta 

que, segundo o critério da coesão, os elementos da superfície do texto servem de pistas 

para a produção do sentido, no entanto, esses não são imprescindíveis, uma vez que há 

outros fatores de coerência de diversas ordens – discursivos, cognitivos, culturais e 

interacionais – que operam para a construção da coerência e do sentido do texto. 

           Na Teoria Semiolinguística, a aptidão sujeito interpretante (leitor) para inferir 

significados, baseando-se nos elementos formais do Texto e suas relações (aspectos 

coesivos) face às restrições da língua determina sua competência de nível 

semiolinguístico. (CHARAUDEAU:2001b, p.47) 

        A coerência diz respeito ao modo como os componentes do universo textual, ou 

seja, os conceitos e relações subjascentes à superfície textual são mutuamente acessíveis 

e relevantes entre si, entrando numa configuração veiculadora de sentidos. 

(MARCUSCHI:2008, p.121)  O autor ressalta que, como essas relações são invisíveis, 

elas devem ser concebidas como uma “entidade cognitiva”, ou seja, um trabalho do 

leitor, que, como sujeito histórico e social, não tem pleno domínio sobre as 
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possibilidades interpretativas do texto. Nesse sentido, parece possível afirmar que a 

coerência engloba todos os outros critérios de textualidade. (KOCH:2002a,2011) Tais 

critérios correspondem aos diferentes níveis de construção de sentido propostos por 

Charaudeau (2009).  

          O critério de intencionalidade diz respeito ao projeto de fala do sujeito 

comunicante (autor) e o critério de aceitabilidade se refere à atitude responsiva do 

sujeito interpretante. A aceitabilidade se refere à maneira como ele (sujeito interpretante 

-leitor) reconhece o Texto como aceitável, coerente e coeso, ou seja, interpretável e 

significativo, em relação às especificidades do contrato de comunicação (texto). 

(MARCUSCHI:2008, p.133)   

          A situacionalidade revela a relação entre o evento comunicativo -Texto- o seu 

entorno extra-linguístico - situação social, cultural etc e os parceiros no evento 

comunicativo (op.cit., p.129), sendo considerado pelo autor um critério estratégico, que 

pode ser visto como um critério de adequação textual.  

        Pode-se concluir que os critérios de intencionalidade, aceitabilidade e 

situacionalidade correspondem à competência de nível comunicacional (situacional) do 

sujeito interpretante, conforme Charaudeau (2009).  

       O critério de intertextualidade, ainda segundo Marcuschi (2008, p.133),  realiza-se 

na relação dos discursos entre si. Tal critério se relaciona com a competência de nível 

discursivo de construção de sentido, na classificação de Charaudeau .  

         Finalmente, o critério de informatividade corresponde à relação entre o que o texto 

quer explicitar e o que se pode extrair dele. Essa noção diz respeito aos conteúdos 

inferíveis do texto, os quais permitem ao leitor “projeções de natureza sócio-

contextual”, no dizer de Marcuschi (2007). A realização de inferências depende da 

ativação dos saberes de conhecimento e saberes de crenças do leitor (sujeito 

interpretante), aptidões essas classificadas como competência semântica, segundo 

Charaudeau (2009).  

         O trabalho de desenvolvimento de competência leitora, portanto, deve objetivar 

conduzir o aluno-leitor a observar as supracitadas articulações entre os aspectos textuais 

e os aspectos discursivos responsáveis pelas relações de sentido que constroem o Texto, 

ou seja, que geram a interpretação. 
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          3.2.1 O conhecimento prévio  

 

         A ativação das supracitadas estratégias, de natureza semântica, coloca em jogo 

conhecimentos precedentes supostamente compartilhados pelos sujeitos do ato 

interenunciativo, definidos como “entorno cognitivo partilhado” pela linguística 

cognitiva e classificados como saberes pela Semiolinguística. (CHARAUDEAU: 

2001a, 2009)     

      O autor classifica esse conhecimento a priori dos sujeitos como saberes de 

conhecimento e saberes de crenças. Essa classificação tem por base duas perspectivas 

distintas sob as quais se olha o mundo.(CHARAUDEAU:2009, p. 43-46) 

        Os saberes de conhecimento são gerados quando o sujeito tem o mundo em foco. 

Ele o descreve em categorias de conhecimento, ao buscar torná-lo inteligível, por 

mecanismos de comparação, diferenciação, construção de hierarquias, taxonomias etc. 

Tais conhecimentos são construídos não só através de aplicações práticas de 

observações empíricas, que levam à percepção de recorrências que possibilitam 

explicações, assim como através de explicações científicas e técnicas sobre o mundo. 

       Os saberes de crenças nascem da ação de olhar o mundo tendo como parâmetros, 

sistemas de valores. Desse modo, esses saberes são o resultado de uma avaliação ou 

apreciação do sujeito sobre a legitimidade dos fatos, e não de sua inteligibilidade. 

        Tal classificação da Semiolinguística articula-se com os níveis de conhecimento 

descritos por Kleiman (2009), na linguística textual - o conhecimento linguístico, o 

conhecimento textual e o conhecimento de mundo. ( KLEIMAN:2009, p. 13)   

         O primeiro, conhecimento linguístico, engloba o processamento pelo leitor das 

relações entre as “palavras, unidades discretas e distintas” e “fatias maiores – 

constituintes da frase (sintagmas nominais)”, cujo conhecimento contribui para a 

construção do significado. O segundo nível, conhecimento textual compreende o 

conjunto de noções e conceitos sobre o texto,  como sua estrutura - narrativa, expositiva  

ou descritiva, além dos discursos criados pelo tipo de interação autor-leitor, cujo 

conhecimento é fator determinante da compreensão uma vez que orientam , em grande 

parte, as expectativas do leitor em relação ao texto, segundo a autora. Finalmente, o 

conhecimento de mundo diz respeito a referenciais extra-linguísticos e pode ser de dois 

tipos: o conhecimento enciclopédico , aquele que o leitor traz na memória  e ativa 

quando da necessidade da compreensão de determinado assunto ou o que a autora 



47 

 

denomina esquema  e define como conhecimento mutuamente partilhado, ou seja, 

“noções sobre assuntos, situações ou eventos típicos de nossa cultura” . 

(KLEIMAN:2009, p. 16-23)    

            A autora ressalta que, quando há problemas de compreensão em algum dos 

níveis de conhecimento, inicia-se um processo de compensação e interação dos outros 

níveis a fim de que o sentido se estabeleça. Tais operações mentais interativas precisam 

ser feitas pelo leitor para se trabalharem os componentes do texto na busca de conexões, 

com vistas à compreensão. Assim, é preciso conscientizar o aluno- leitor a respeito 

dessa interação com o texto, levando-o e perceber e operar essas conexões. 

           Os processos compensatórios ativados quando das dificuldades de compreensão 

justificam a afirmação de que o desenvolvimento de estratégias é fundamental uma vez 

que possibilita o aluno-leitor a interagir com o texto superando obstáculos linguísticos 

em língua materna ou estrangeira.  

           A ênfase de Kleiman (2009) na importância do conhecimento prévio como 

condição para o desenvolvimento da competência leitora encontra-se explícita na 

seguinte afirmação: 

 

 

  “O mero passar de olhos pela linha não é leitura, pois leitura implica uma 

atividade de procura por parte do leitor, no seu passado, de lembranças e 

conhecimentos, daqueles que são relevantes para a compreensão de um texto 

que fornece pistas e sugere caminhos, mas que certamente não explicita tudo 

o que seria possível explicitar.” (KLEIMAN: 2009, p. 26) 

 

     Charaudeau (2001a), p.16) destaca que a dimensão semântica do discurso se 

fundamenta na experiência social e se expressa, simultaneamente, de maneira explícita e 

implícita , sendo desse modo, melhor estudada por uma teoria das inferências. No 

próximo tópico, então, serão considerados  aspectos da  infererenciação que se julgam  

fundamentais para a para a presente pesquisa. (CHARAUDEAU :2001a, p.16) 
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               3.2.2. A atividade inferencial e a construção do sentido  

           

          Por tudo o que já foi dito, pode-se afirmar que a construção da coerência é 

resultado, também, e, principalmente, da atividade inferencial, o que torna 

imprescindíveis algumas considerações sobre inferências neste estudo.  

      Segundo Antos (1997apud KOCH, 2002a),  “o balanceamento entre dito e não-dito 

(ou seja, a relação entre pressupostos, explícitos e inferíveis)” faz parte dos elementos 

que compõem “ a arquitetura linguística (verbal) do conhecimento sociocognitivo 

relevante , cujo formato é fornecido pelo Texto. (KOCH : 2002a,154-155). 

         A visão de Marcushi (2007, p.88) sobre inferenciação vem fundamentar a 

abordagem de leitura, como prática discursiva, objeto central desta pesquisa. Para o 

autor, “toda significação está ligada a processos inferenciais”. O autor define a 

inferenciação como uma operação que vai além do sentido estrito de operação lógica, 

concebendo-a em um escopo amplo como “um cálculo e uma projeção de natureza 

sócio-contextual” . A seguinte afirmação do autor expressa o papel da inferenciação na 

compreensão e, portanto, no desenvolvimento da competência leitora.  

 

Para que um enunciado possa ser entendido por mais de um indivíduo, ele 

deve permitir a projeção de sentidos. Não importa a rigidez das regras 

seguidas para esse cálculo, o que importa é que elas são inferenciais e que 

devem permitir a produção dos mesmos efeitos. Assim postulamos a 

incontornabilidade  na determinação referencial  na produção de sentidos. 

(MARCUSHI: 2007, p.88) 

          

        A importância da atividade inferencial no processo de compreensão se deve, 

segundo o autor (2008), ao seu caráter “provedor”, ou seja, a inferência provê as 

relações entre as informações explícitas e as implícitas promovendo a progressão do 

texto. O autor destaca, ainda, que as inferências funcionam como “hipóteses coesivas”, 

“estratégias ou regras” no processo de compreensão, (MARCUSHI:2008, p.249).     

        Dell’isola (2001, p.57) salienta que existem vários esquemas classificatórios para 

as inferências, dos quais ela destaca alguns, por sua relevância didática. Para fins deste 

estudo, optamos pelo esquema de MARCUSCHI (apud DELL’ISOLA:2001) devido à 

sua relação com os níveis de construção de sentido propostos por Charaudeau (2008), o 

que se pode observar no  quadro a seguir : 
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Quadro 6 : Esquema Geral das Inferências  (DELL’ ISOLA:2001,p. 79)   

                     

 

 

           Segundo a autora (2001, p.80), as inferências lógicas se dão a partir de situações 

do cotidiano e seus valores- verdade. A autora cita como exemplo a seguinte operação 

de inferência dedutiva (DELL’ISOLA:2001, p.57):  

 

              A lei assegura a toda criança na faixa etária de 7 a 14 anos o direito de  frequentar a 

escola.  Maria tem 10 anos de idade.  Portanto, Maria tem direito de frequentar a escola. 

                  As inferências do segundo grupo, analógico-semânticas se realizam pela 

transferência das “propriedades de um sistema para outro sistema”. O exemplo que se 
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segue ilustra um caso de inferências por identificação referencial que especificam os 

antecedentes de pronomes, ações ou eventos (2001, p. 82): 

 

 

                        ?Carlos resolveu bater no cachorro. 

                              Ele fez isso à noite. 

 

 

         No terceiro grupo classificam-se as inferências pragmático-culturais, as mais 

realizadas durante a leitura de textos. A autora (2001, p.84) explica que essas 

inferências são geradas pela formação individual e a condição social do leitor ou dos 

ouvintes. O exemplo ilustra um tipo de inferência pragmático-cultural, que é a 

inferência experiencial (op.cit., p. 85): 

 

 

                            Quando eu leio (ou ouço): 

                                  A polícia está ali! 

 

                                  ESQUEMA - Polícia por perto; há alguma coisa a mais do que  

                                  uma simples festa. 

                                  Polícia – a ordem ou a segurança públicas etc. (op.cit., p. 85) 

 

 

        

                               

         Tais observações traduzem a importância de se oportunizar ao aluno-leitor o 

processamento de inferências, por meio de atividades de leitura que as promovam. È 

necessário também que essas atividades, ao mesmo tempo, concientizem o aluno a 

respeito do processo inferencial e da sua relevância na construção do sentido do texto, a 

fim de que se realize o desenvolvimento efetivo da competência leitora. 
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  3.2.3. Gêneros textuais: meios de intercomunicação, produção, preservação e       

          transmissão do saber. 

 

         Gêneros textuais são tipos relativamente estáveis de enunciados utilizados pelos 

integrantes de cada campo de atividades humanas em uma dada língua, caracterizados 

por um tema, estilo de linguagem e construção composicional específicos”. 

(BAKHTIN:2011, p. 61-62). 

         Essa estabilidade, que caracteriza os gêneros, viabiliza as atividades 

intercomunicativas, uma vez que os signos linguísticos, sozinhos, são insuficientes para 

se dizer o mundo. (MARCUSCHI:2007,p.94) O autor assinala, ainda, que essa 

estabilidade é uma tipificação produzida socialmente (op.cit., p.95)  através do fenômeno da 

recorrência , fenômeno por meio do qual a percepção do mundo é construída através de 

relações intersubjetivas (sociais) com a realidade externa, como a analogia, a comparação, a 

similaridade. 

       Nesse sentido, as características composicionais dos gêneros textuais lhes conferem 

a propriedade de ativar nos sujeitos da comunicação operações cognitivas responsivas 

em prol da construção de sentido. Em outras palavras, o reconhecimento pelos sujeitos 

da comunicação de características típicas de enunciados próprios de situações de 

comunicação específicas, pelos sujeitos da comunicação, possibilita-lhes a construção 

de sentido, o que Koch denomina competência sociocomunicativa, ou capacidade 

metatextual para a construção e intelecção de textos: 

 

A competência sociocomunicativa dos falantes/ouvintes leva-os à detecção 

do que é adequado ou inadequado em cada uma das práticas sociais. Essa 

competência leva ainda à diferenciação de determinados gêneros de textos 

(...). Há o conhecimento, pelo menos intuitivo, de estratégias de construção e 

interpretação de um texto. ( KOCH:2002, p.53) 

 

          Sob uma perspectiva discursiva, tal afirmação vem ao encontro do dizer de Bakhtin , 

segundo o qual nós falamos através de determinados gêneros do discurso, uma vez que 

empregamos formas já existentes de enunciados para nos comunicarmos e, do mesmo 

modo, tentamos reconhecer formas já existentes nos enunciados alheios para 

compreendermos. O autor destaca que tal processo se realiza de maneira natural, 

assim como se assimila a língua materna. (BAKHTIN :2011, p. 282-3)      
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A língua materna - sua composição vocabular e sua estrutura gramatical – 

não chega ao nosso conhecimento a partir de dicionários e gramáticas, mas 

de enunciações concretas que nós mesmos ouvimos e nós mesmos 

reproduzimos com as pessoas que nos rodeiam. (...) As formas da língua e as 

formas típicas dos enunciados, isto é, os gêneros do discurso, chegam à nossa 

experiência e à nossa consciência  em conjunto e estreitamente vinculadas. 

(...) Os gêneros do discurso organizam  o nosso discurso quase da mesma 

forma que o organizam as formas gramaticais (sintáticas). (BAKHTIN: 

2001, p. 282-3) 

 

      Isso nos possibilita afirmar que os gêneros discursivos podem ser considerados 

meios de intercomunicação, de produção e de transmissão de saber. 

      Tal olhar sobre os gêneros insere-se no contexto da “era da imaginação”, em 

oposição à “era da forma”, (MARCUSCHI :2008, p.89).  O autor explica que a “era 

da forma” fundamenta-se nos postulados da gramática inata e inconsciente e do 

dispositivo genético para a linguagem fundados por Chomsky, nos anos 50-60 do 

século XX, postulados esses que relacionam a aprendizagem de uma língua à 

combinação de fatores naturais e culturais, ou sociais. A “era da imaginação”, no 

entanto, é marcada por um novo postulado - o “Argumento para a construção da 

experiência” (JACKENDOFF:1994, apud Marcuschi:2008), segundo o qual a 

experiência humana é construída por meio da  referenciação , inferenciação e 

categorização, os quais constituem a base de toda a reflexão humana e a análise do 

próprio pensamento no âmago da linguagem.  

          Desse modo, a exposição do aluno a uma variedade de gêneros textuais leva-o a 

observar, por meio da recorrência, a referida “estabilidade dos enunciados”, o que 

promove sua interação com o texto, ou seja, produção de saber. No caso da leitura em 

língua estrangeira, em especial, para alunos de ensino médio, que têm um conhecimento 

linguístico limitado, a observação das características de gênero de um determinado texto 

- tema, estilo de linguagem e construção composicional – é uma estratégia que deve ser 

ensinada na interpretação de textos, para a superação de obstáculos de ordem 

linguística.  

        Sob essa perspectiva, o gênero discursivo deve ser considerado uma forma 

enunciativa e não uma forma linguística, uma vez que sua essência é determinada muito 
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mais pelo contexto e pela cultura do que pela palavra. (BRAIT :2013, p.158) A autora 

destaca que essa afirmação explicita a relação intrínseca entre discurso e enunciado 

enfatizada por Bakhtin, noção essa que ressalta a relevância da noção de gênero 

discursivo para o desenvolvimento da capacidade de compreensão, uma vez que essa 

pressupõe a dinâmica dialógica da troca entre sujeitos discursivos no processo da 

comunicação. 

         Nesse sentido, ao se abordar o fenômeno da compreensão sob uma perspectiva 

dialógica, a noção de cultura vem lhe imprimir a ampla dimensão que motiva a proposta 

do presente estudo - do diálogo entre o ensino de leitura em língua portuguesa e em 

língua inglesa. Segundo Brait (2013) “o gênero, na teoria do dialogismo, está inserido 

na cultura em relação à qual se manifesta como “memória criativa”. A autora  afirma 

que, com finalidades comunicativas e expressivas, os gêneros devem ser concebidos 

como manifestação da cultura. (BRAIT:2013, p.159)   Sob esse prisma, o tempo e o 

espaço se manifestam através de todas as formas de representação, princípio esse em 

que se fundamenta a teoria do cronotopo, de Bakhtin, segundo a qual o gênero passa a 

ser  “ a expressão de um grande tempo das culturas e das civilizações”. Brait  apresenta 

os principais pontos da abordagem cronotópica dos gêneros. 

 

1.  As obras, assim como todos os sistemas da cultura, são fenômenos marcados 

pela mobilidade no espaço e no tempo.  

2.  A cultura é uma unidade aberta, não um sistema fechado em suas 

possibilidades.     

3. Compreender um sistema cultural é dirigir a ele um olhar extraposto.  

4. As possibilidades discursivas num diálogo são tão infinitas quanto as 

possibilidades de uso da língua.  

5. Os gêneros discursivos criam elos entre os elementos heterogêneos culturais. 

(BRAIT:2013, p.159-161) 

 

       Dentre os supracitados tópicos salientados pela autora, o terceiro parece reforçar 

um dos princípios que fundamentam esta pesquisa - “Compreender um sistema 

cultural é dirigir a ele um olhar extraposto” A relação entre cultura alheia e 

compreensão, parece poder se aplicar tanto à compreensão de textos de outras épocas 

em língua portuguesa, quanto a textos em língua inglesa, contemporâneos ou não. 
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Segundo Bakhtin (2011), um observador só enxerga a cultura alheia quando se coloca 

de um ponto de vista exterior a ela, fenômeno ao qual  denomina extraposição: 

 

 (...) Colocamos à cultura alheia novas perguntas que ela nunca cogitara, 

buscamos sua resposta a nossas perguntas e a cultura alheia nos responde 

descobrindo diante de nós seus novos aspectos, suas novas possibilidades de 

sentido. No encontro dialógico duas culturas não se fundem nem se mesclam 

mas cada uma conserva sua unidade e sua totalidade aberta, mas ambas se 

enriquecem mutuamente. (BAKHTIN: 2011, p. 282) 

 

 

          Tais observações parecem articular-se com a classsificação de Bakhtin (2011),  dos 

gêneros primários e secundários, Bakhtin (2011). O autor classifica os gêneros em 

primários e secundários, segundo as condições de comunicação discursiva em que eles 

surgem, mais simples ou mais complexas, respectivamente. Segundo explica, a carta, 

por exemplo, em sua “forma e significado cotidiano”, é um gênero primário; porém, ao 

integrar um romance, que é um gênero mais complexo, torna-se um gênero secundário. 

(BAKHTIN:2011, p.263-264) O autor salienta que a investigação que tem como foco 

somente os gêneros primários – abordagem behaviorista - por exemplo, resulta em 

“vulgarização” de um problema que é complexo. Tal análise simplista e unilateral do 

enunciado (baseada unicamente em um plano primário) despreza as relações da língua 

com a vida, pois, segundo o autor, a relação mútua dos gêneros primários e secundários 

e a formação histórica dos últimos manifestam a relação entre linguagem e ideologia. 

Bakhtin salienta que “a língua passa a integrar a vida através de enunciados concretos 

(que a realizam); é igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na 

língua”. 

          Um outro aspecto relevante para a análise objeto desta pesquisa, diretamente 

relacionado à questão dos sujeitos e  da interpretação é a relação estilo-gênero apontada 

pelo autor.           

          Estilo e gênero são conceitos intrinsecamente ligados, para Bakhtin. O autor 

explica esta indissolubilidade por meio da análise de dois conceitos: “estilo individual” 

e “estilo em geral”. (BAKHTIN :2011, p. 266) 

         O primeiro diz respeito à expressão da individualidade de quem fala (ou escreve) e 

se reflete na produção de qualquer enunciado do indivíduo, seja aquele oral, escrito, seja 
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primário ou secundário. Deste modo, o estilo individual integra organicamente os 

gêneros do discurso. Essa expressão da individualidade através do estilo se faz mais ou 

menos presente em determinados gêneros discursivos. Nos gêneros da literatura de 

ficção, por exemplo, que têm como finalidade a expressão da individualidade, o estilo 

individual é característica do enunciado, ou seja, é um dos seus objetivos. 

Diferentemente, gêneros como os documentos oficiais, por exemplo, que objetivam 

impessoalidade, refletem tão somente aspectos superficiais “quase biológicos” da 

individualidade, o que vem a determinar o seu “estilo” , ou seja o conjunto de traços 

distintivos que caracterizam esse gênero. 

         Na maioria dos gêneros discursivos, o estilo individual é um “epifenômeno” de 

sua produção, e não um objetivo, se confundindo com o estilo geral, ou seja, com o 

conjunto de traços distintivos do enunciado - seu estilo, seu tema e seu conteúdo 

composicional, caracterizando o próprio gênero.  

         Os gêneros organizam o nosso discurso, ou seja, aprendemos a nos expressar 

através de enunciados padronizados e estereotipados que assimilamos, ao ouvirmos, e 

reproduzimos, ou seja, produzimos e compreendemos (nos comunicamos) por meio de 

gêneros discursivos dos quais nos apropriamos, inconscientemente, com a prática 

discursiva. 

          As características do ato comunicativo determinam a escolha do gênero 

discursivo, o qual é selecionado conforme a situação de comunicação e a identidade dos 

sujeitos participantes. Desse modo, diferentes situações comunicativas requerem o uso 

de diferentes gêneros, o que gera a existência de uma enorme diversidade de gêneros. 

Bakhtin (2011) destaca dois grupos de gêneros, em relação à possibilidade de expressão 

da individualidade do falante - os mais “coercivos” e os mais “flexíveis”. (BAKHTIN: 

2011, p.283) 

          Os gêneros do cotidiano como, por exemplo, as saudações, felicitações, certos 

tipos de informações são formas mais coercivas, cuja padronização não permite, ou 

pemite em menor grau, a expressividade da vontade discursiva , como por exemplo, a 

“saudação do campo oficial”. Esses gêneros incluem, também, modelos mais flexíveis 

de enunciados, que permitem a expressão da individualidade , as  “formas familiares”, 

por exemplo. O autor ressalta que a transferência dos modelos típicos de situações mais 

coercivas para situações mais livres gera efeitos de sentido, como a ironia, por exemplo, 

recurso que pode ser utilizado pelo falante deliberadamente. 
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      A concepção dialógica e contratual da comunicação, que determina a relação 

gênero-estilo, fundamenta, também, os modos de organização do discurso, que 

Charaudeau (2008) define como maneiras diferentes de se ordenarem as categorias da 

língua conforme as finalidades do ato de comunicação -  modo enunciativo, modo 

descritivo, modo narrativo e modo argumentativo
7
. (CHARAUDEAU:2008, p.74)  O 

autor ressalta que os modos de organização do discurso são estratégias utilizadas pelo 

sujeito enunciador que, levando em consideração a “margem de manobra proposta pela 

Situação de comunicação” seleciona as categorias da língua em uma configuração 

específica – o Texto. Tal relação entre texto e gêneros encontra-se expressa na seguinte 

afirmação do autor: 

 

 O Texto é a manifestação material (verbal e semiológica: oral/ gráfica, 

gestual, icônica etc.) da encenação de um ato de comunicação, numa situação 

dada, para servir ao Projeto de fala de um determinado locutor. Ora, como as 

finalidades das Situações de comunicação e dos Projetos de fala são 

compiláveis , os textos que lhes correspondem apresentam constantes que 

permitem classificá-los em Gêneros Textuais. (CHARAUDEAU:2008, p.7) 

 

                Bakhtin (2011, p.283) salienta que, para usar os gêneros livremente, é preciso 

que o falante os domine bem, a fim de que a comunicação se efetive, o que vale dizer 

que o domínio de gêneros de diversos campos de conhecimento resulta em uma maior 

capacidade de compreensão. 

       Por tudo isso, torna-se imprescindível o ensino dos gêneros textuais como estratégia 

de compreensão. Para tal, as atividades de leitura propostas nos materiais didáticos 

devem oportunizar ao aluno o trabalho de reconhecimento das características dos 

gêneros dos textos - “seu conteúdo (temático), estilo de linguagem , seleção dos 

recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais e construção composicional”.(BAKHTIN: 

2011, p.261) O ensino dos gêneros deve, ainda, incluir sua relação com as “instâncias 

discursivas” na qual se originaram, a par de mostrar, explicitamente,  ao aluno como 

estes podem ser utilizados para a ativação de processos de compreensão. 

(MARCUSCHI:2007, p.154)  Nas palavras de Koch (2011), desenvolver competência 

                                                 
7
 Charaudeau  (2008) apresenta uma descrição detalhada dos modos de organização do discurso, que não 

serão focalizados, especificamente, neste estudo cujo foco é a relação entre eles e o processo de  

compreensão é o objetivo. 
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metagenérica é um meio de se desenvolverem as competências comunicativas. (KOCH: 

2011, p.102) 

       Fundamentando-se nos princípios teóricos abordados, então, procede-se, na 

próxima seção deste estudo, às considerações metodológicas e à analise dos materiais 

que constituem o corpus. 
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     4. METODOLOGIA      

        

      Primeiramente, procedemos a uma pesquisa de cunho bibliográfico, tendo em vista 

aprofundar os subsídios teóricos que servirão de base para a posterior análise do corpus 

selecionado. Entre os autores contemplados, destacam-se Patrick Charaudeau 

(1995,1996, 2001, 2005, 2006, 2008, 2009), Bakhtin (2011), Luis Antonio Marcuschi  

(2007, 2008), Ingedore Villaça Koch (2002, 2011), entre outros que desenvolvem temas 

relevantes para esta pesquisa. 

          Num segundo momento, apresentamos a organização e a metodologia de cada um 

dos manuais didáticos que constituem nosso corpus – Viva Português 1 e Take Over 

1. 

          Finalmente fazemos a análise das questões de interpretação de texto propostas nos 

materiais, a fim de investigar quais os processos de construção de sentido explorados 

pelas atividades propostas e como esses são abordados, tendo em mente o foco no 

desenvolvimento efetivo da competência leitora. Nesse sentido, serão também 

examinados a abordagem de estratégias de leitura e o trabalho de conscientização do 

aluno a respeito do processo.   

 

4.1.  Caracterização do CORPUS 

 

        O corpus desta pesquisa consta de dois livros didáticos, um para o ensino de 

português na primeira série do ensino médio, Viva Português 1 (CAMPOS; 

CARDOSO; ANDRADE:2010), e outro para o ensino de inglês, na mesma série, Take 

Over 1. (SANTOS:2010) Serão analisadas cinco unidades de cada material. Ambos os 

livros, do PNLD
8
, são utilizados na FAETEC, rede estadual de ensino, para o ensino 

médio e o ensino técnico. 

       A opção pelo primeiro livro da série de três se justifica pelo fato de que a primeira 

série do ensino médio é o momento em que os problemas com a competência leitora se 

                                                 
8
 Programa Nacional do Livro Didático. Esta é a primeira vez que esse programa inclui o livro didático de 

inglês, sendo o Take Over, portanto, estreante.  Considerações sobre os  critérios de avaliação da leitura  

no PNLD de LP e LE tornariam o escopo desta pesquisa muito extenso, não sendo, portanto , 

considerados, não obstante sua relevância para o tema. 
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revelam aos exames de desempenho. A par dessa justificativa, a primeira série do 

ensino médio se constitui o início de um ciclo pontual na vida do aluno do ensino 

médio/técnico, uma vez que ao término da terceira série, ele pode optar pelo ingresso no 

mercado de trabalho e/ou pelo prosseguimento com os estudos no nível superior.    

         Apesar de o material de português e o de inglês apresentarem uma abordagem 

discursiva, há diferenças significativas nas duas propostas que podem ser exploradas em 

regime de complementaridade no desenvolvimento da leitura nas duas línguas. 

 

 

4.2.  Organização e estrutura 

 

                  4.2.1. Viva Português 1  

 

            O Viva Português 1 consta de sete unidades, sendo a  primeira, denominada 

“unidade de abertura”, a qual se distingue das demais, por ser uma unidade panorâmica, 

cujo único capítulo se propõe a introduzir as noções de língua, linguagem e literatura, 

(CAMPOS:2010, p.8). 

         As outras seis unidades são divididas em dois capítulos, como se segue. As seções 

destacadas são as que têm a leitura como objetivo principal.  

 

 

  CAPÍTULO 1  

           

 • Antes de ler  

 • Interpretação do texto (Texto 1/ Texto 2) 

 • Conhecimentos linguísticos  

 • Atividades de aplicação 

 • Ortografia e outras questões 

 • Produção de texto  

 - Atividade 1 – Reprodução 

 - Atividade 2 – Decalque 

 - Atividade 3 – Produção de autoria 
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• E por falar em... 

• Aproveite para... 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

  • Antes de ler 

  • Interpretação do texto (Texto 1/ Texto 2/ Texto 3) 

  • Para entender (o gênero explorado na unidade – explicações históricas) 

  • Sintetizando (questões sobre o contexto histórico do gênero) 

  • Comparando textos 

  • E por falar em ... (projeto sobre o tema do gênero literário explorado, na atualidade)  

  • Aproveite para... (ler.../assistir.../ver na Internet...) 

 

        O trabalho de desenvolvimento da leitura  perpassa todas as seções dos capítulos  

das unidades. Para fins da presente pesquisa, no entanto, selecionamos as seções 

sublinhadas , como corpus de análise , uma vez que elas têm como objetivo principal a 

ampliação da competência leitora . 

        No capítulo 1, as atividades de interpretação de texto visam a preparar o aluno para 

a produção escrita da seção final , na seção Produção de texto. 

        O capítulo 2 tem como objetivo principal  oportunizar ao aluno  o desenvolvimento 

de  habilidades de leitura de textos  literários e capacitá-lo a aplicá-las em qualquer tipo 

de texto. Neste capítulo, as questões da seção Antes de ler e Interpretação do texto 

exploram os gêneros, focalizando o contexto histórico e social dos textos, a par de suas 

características de tema, estilo e estrutura composicional. Na seção Comparando textos, 

são propostas atividades que exploram o diálogo entre textos de diferentes gêneros e 

épocas. 

        Em ambos os capítulos, no final da seção Interpretação do texto, é apresentado um 

quadro intitulado “Desenvolvendo habilidades leitoras”, com a explicitação das 

estratégias ativadas pelas questões propostas.  

      A metodologia da obra, conforme as autoras, é o resultado de suas experiências em 

sala de aula e de pesquisas sobre “metodologias de ensino de leitura, análise de 

linguagem e produção de textos”.  
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      Com relação às atividades propostas, as autoras assinalam que as mesmas visam a 

facilitar o “domínio de mecanismos da língua portuguesa necessários à boa 

compreensão de um texto e  a uma comunicação oral e escrita mais consciente. 

        Segundo as autoras, o aluno “estudará textos de diversos gêneros e alguns 

mecanismos linguísticos e textuais que os organizam”, com a possibilidade de, 

exercitando-os, aproveitá-los em suas próprias produções. 

       A integração leitura, análise linguística e escrita é realizada com o objetivo de se 

ampliarem a competência leitora e a capacidade de escrever textos claros, que atinjam 

o público ao qual se destinam, segundo as autoras . 

      Sendo a leitura o foco do presente estudo, a análise do corpus focalizará as seções 

“Antes de ler” e “Interpretação do texto”, que têm como objetivo principal desenvolver 

as habilidades de leitura.  

   

                 4.2.2. Take Over 1  

 

           O manual didático de inglês, Take Over 1 , consta de oito unidades, contendo, 

cada uma, as seções que se seguem. As seções destacadas são as que têm a leitura como 

foco. 

 

• In Context (conexões entre o mundo do aluno e o tema central da unidade)  

• In Power (preparação para a leitura inicial, por meio do ensino de estratégias) 

• In Action (interpretação – aplicação das estratégias) 

• Further Action (ampliação do trabalho de “leitura estratégica” - outro gênero textual)  

• In Focus (sistematização contextualizada de vocabulário) 

• In Use (apresentação da gramática em uso) 

• In Synk (leitura de gêneros digitais) 

• Integrating (prática integrada das quatro habilidades) 

• In Charge (atividades de leitura estratégica) 

• Self-Evaluation (autoavaliação) 

 

         Segundo a autora, a obra se fundamenta em uma concepção dialógica da 

linguagem, de acordo com as orientações PCNs: 



62 

 

 

Conforme esclarecem os Parâmetros Curriculares Nacionais, “o uso da 

linguagem (tanto verbal quanto visual é essencialmente determinado pela sua 

natureza sociointeracional [...]Todo significado é dialógico, isto é, construído 

pelos participantes do discurso” (Secretaria de Educação Fundamental, 

1998:13-14)”. (SANTOS:2010, p.4 -5,  manual do professor) 

 

       Nesse sentido, o trabalho de desenvolvimento de competência leitora, segundo 

propõe a autora, orienta-se por uma persperctiva sociodiscursiva interacional : 

 

 A nossa coleção adota essa perspectiva propondo atividades de leitura que 

estimulem um trabalho crítico com as condições de produção do texto, 

sentidos que não estão necessariamente “dentro” do texto e interpretações 

diversas a partir de uma leitura, entre outros. (SANTOS:2010, p.4)  

 

        A fim de alcançar um desenvolvimento efetivo da competência leitora, a obra 

enfatiza o trabalho com estratégias de leitura. Segundo a autora assinala, a apropriação 

de estratégias possibilita ao aluno-leitor “lidar com situações-problema de forma 

consciente, sabendo escolher, implementar e avaliar as estratégias adequadas para a 

solução de tais problemas”. (SANTOS: 2010, p.5) 

     Este capítulo pretende analisar algumas unidades do Take Over 1,  investigando de 

que modo os níveis de construção de sentido propostos por Charaudeau (2009) – 

situacional, discursivo, semântico e semiolinguístico – são explorados pelas estratégias 

de leitura ativadas nas questões propostas pelas atividades de leitura. Embora todas as 

seções envolvam a leitura, a presente análise focalizará as seções In Context, In 

Power, In Action e Further Action, que têm o desenvolvimento das habilidades de 

leitura como objetivo central. 

     A autora ressalta que as seções são organizadas internamente, objetivando a 

aprendizagem autônoma. Nesse sentido, atividades mais monitoradas são seguidas de 

atividades mais independentes. 

     A primeira seção de cada unidade, In Context, é introduzida por imagens não 

verbais, acompanhadas de perguntas a elas relacionadas, às quais o aluno deve 

responder em grupos, a fim de expressar sua opinião acerca do assunto. 
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      Dando seguimento ao trabalho e preparando para a leitura do texto central, a seção 

In Power apresenta explicações e questões que exploram, previamente, o vocabulário 

do texto, por meio de estratégias de leitura.  

         A seção In Action, subsequente, apresenta o texto central da unidade, 

acompanhado de atividades de leitura estratégica para a compreensão.  

         Com o objetivo de ampliar o trabalho de leitura estratégica, a seção Further 

Action propõe mais questões de compreensão, neste momento, sobre um gênero textual 

diferente. A seção é encerrada com uma atividade, relacionada ao texto, que explora o 

letramento crítico
9
(Critical Thinking). 

        A seção In Charge, também, apresenta exercícios de compreensão, contudo,  o seu 

objetivo principal é a prática da aplicação autônoma dos conhecimentos adquiridos na 

unidade.  Portanto, essa seção não será objeto da presente análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Prática pedagógica que envolve a leitura crítica. Segundo Cervetti et al. (2001), o letramento crítico 

objetiva a capacitação do leitor para entender como os seus parâmetros de avaliação são culturalmente 

construídos e as implicações de tais construções, enfatizando, desse modo, a relação entre visões de 

mundo, práticas sociais, poder, identidade, cidadania, relações interculturais e questões globais e locais. 

É um tema da maior relevância para pesquisas sobre  leitura, mas cuja abordagem  ultrapassaria o escopo 

do presente estudo, ficando,assim, como sugestão para pesquisas posteriores.  
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 5. ANÁLISE DO CORPUS 

 

         Neste capítulo, analisaremos as cinco unidades de cada um dos livros didáticos 

que constituem o nosso corpus – Viva Português 1 e Take Over 1. A presente 

investigação focalizará as atividades  de leitura propostas nos dois materiais, face  às 

contribuições teóricas da Semiolinguística e da Linguística Textual (LT) consideradas 

neste estudo. 

        Iniciaremos com o material de Língua Portuguesa, analisando as atividades de 

leitura, que se concentram nas seções intituladas Antes de ler , Interpretação do texto 

e Comparando textos. 

       Procederemos, então, à análise das questões propostas nas seções In Context, In 

Power, In Action e Further Action,.do material de Língua Inglesa. 

 5.1.  Viva Português 1 – Competências para  Antes de ler 

 

            A seção Antes de ler é descrita pelas autoras como “uma preparação para a 

leitura, que leva em conta o gênero ou alguma característica literária de determinados 

textos”. 

 

 um espaço de motivação para a leitura dos principais textos do capítulo, para 

a delimitação de certos objetivos de leitura, para o despertar do 

reconhecimento de certas ideias, abordagens temáticas ou características 

textuais. (CAMPOS et al.:2011, p.8, manual do professor) 

 

           Precedendo às atividades de interpretação dos textos centrais do capítulo, a seção 

apresenta textos não-verbais (pinturas, fotografias) que dialogam com os textos verbais 

a serem trabalhados. Esse tipo de questão leva o aluno a evoluir no processo de leitura, 

partindo do nível semiolinguístico – análise de elementos da superfície do texto-  

associando-o a elementos da situação e do discurso – elementos no entorno do texto -   

por meio de operações cognitivas, como as inferências e a intertextualidade que 

promovem a construção do sentido. Para que aconteça o efetivo desenvolvimento da 

competência leitora, no entanto, é preciso que esses objetivos de leitura sejam fixados 

claramente para o aluno como estratégias de leitura. A mera utilização de questões que 

explorem as competências, sem a conscientização do aluno sobre o processo estratégico 
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da construção de sentido não o leva à prática da interpretação, (CHARAUDEAU: 

1995a , p.16).   

      Os temas das imagens são trabalhados , na seção, não só por meio da proposta de 

perguntas que demandam a opinião pessoal do aluno sobre assuntos relacionados ao 

tema, como também de debates com os colegas,  que objetivam promover o ativamento 

do conhecimento de mundo. Apresenta-se, também, uma explicação sobre gêneros orais 

e escritos como formas de comunicação adotadas por interlocutores para se expressarem 

em situações diferentes. Essa relação - manifestações artísticas / formas de expressão 

cultural / identidade nacional /gêneros - proposta na seção, busca ativar o 

conhecimento prévio do aluno com relação à situação de comunicação, à conjuntura 

histórica e à  identidade do autor-sujeito comunicante,  o que o leva a antecipar a 

forma do texto e o seu  conteúdo. Desse modo, estimulam-se operações de inferências, 

que o preparam para a leitura. Esses aspectos , que são explorados ao longo de todas as 

unidades do material, serão analisados à luz das competências comunicativas de 

Charaudeau (2009), nas seguintes unidades selecionadas para análise.  

            A Unidade1 tem como foco a associação da linguagem com a arte e 

manifestações culturais. No capítulo1, em análise, as questões propostas incluem 

perguntas pessoais sobre o tema, a serem respondidas em grupos, o que sinaliza a 

intenção de se trazer o aluno para a interlocução, construindo-lhe a identidade de sujeito 

responsivo ativo. As questões versam, também, sobre a identificação e preferência do 

aluno por determinado tipo de manifestação artística, além de relacionar formas de 

expressão cultural e manifestação de identidade nacional.  Essas questões são 

acompanhadas por uma explicação sobre gênero escritos e orais, como se pode 

observar na  questão  que se segue. 
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Figura 1: Unidade 1- A literatura de cordel - (CAMPOS et al.: 2011, p. 37) 

 

 

 

1. As imagens mostram situações relacionadas a algumas manifestações artísticas. Qual dessas 

manifestações lhe é mais familiar? 

 2. Podemos associar um gênero de texto escrito à imagem 1: a letra de música clássica. Que gêneros 

escritos podem ser associados às outras imagens? 
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 3. Converse com os colegas: 

 a) As respostas dadas pela classe à questão 1 mostram que todos vocês apreciam e se identificam 

com o mesmo tipo de manifestação artística?  

b) Será que as formas de arte preferidas por vocês são também as preferidas da maioria da 

população brasileira? 

c) No Brasil, as diversas formas de expressão cultural são vistas como manifestação de uma 

identidade nacional da qual todos se orgulham ou há preconceito cultural? (CAMPOS: 2011, p.38) 

     

         O manual do professor dá a seguinte instrução sobre a atividade:  

 

 Prof (a), esta atividade procura: despertar os alunos para a diversidade das 

manifestações culturais brasileiras; mostrar a necessidade de respeitar todas 

as expressões culturais, por revelarem a identidade dos diferentes grupos 

sociais; proporcionar o desenvolvimento das habilidades de leitura, 

comparação, expressão oral, escrita e escuta, (CAMPOS et al. : 2011, p.37) 

 

          No entanto, não há orientação explícita ao aluno sobre a relação entre a ativação 

desses conhecimentos e o desenvolvimento da leitura.  

            Um outro exemplo da seção Antes de ler é o  que introduz a Unidade 2 e tem 

como foco o “gênero texto dramático”. seguinte capítulo em análise, a atividade inicial 

propõe que o aluno relacione três fragmentos de peças teatrais – Auto da barca do 

inferno (Gil Vicente); Otelo (William Shakespeare) e O avarento (Molière) – com 

imagens (cenas) das apresentações.  
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Figura 2: Unidade 2 - A humanidade em cena – (CAMPOS: 2011, p. 37) 

 

 

1. Leia os textos, observe as fotos e responda no caderno: a quais imagens se referem os 

fragmentos de diálogo tirados de textos teatrais a seguir? 

2. Que elementos em cada imagem lhe permitiram associá-la ao diálogo correspondente? 

(CAMPOS et al.: 2011, p. 79-80) 
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         Segundo as orientações do manual, espera-se do aluno observações quanto ao 

cenário, ao figurino, à iluminação e à expressão dos atores que interpretam as 

personagens. Tais aspectos relacionados ao nível semiolinguístico 

(CHARAUDEAU:2001 apud OLIVEIRA: 2003, p.47) de construção do sentido são 

ressaltados a fim de se orientar o aluno para operar no nível situacional de 

compreensão, uma vez que contribuem para a construção da identidade dos sujeitos 

dentro das circunstâncias de comunicação. Ao mesmo tempo, o aluno é levado a ativar 

seu conhecimento de mundo para perceber a intertextualidade, o que configura o 

trabalho de desenvolvimento do nível discursivo de produção do sentido. 

        Seguindo o mesmo padrão, na Unidade 4
10

, o capítulo 1 trabalha o gênero “relato 

de viagem”, como uma preparação para a leitura de obras do Quinhentismo, como a 

Carta do achamento de Pero Vaz de Caminha, no capítulo seguinte. 

         A atividade inicial explora, em um primeiro momento, a inserção do aluno como 

sujeito responsivo no processo de compreensão, convidando-o a expressar seus 

sentimentos a respeito dos lugares fotografados. Essa dinâmica promove a ativação do 

conhecimento prévio do aluno sobre a cultura dos países em questão e, em um segundo 

momento, oportuniza a aplicação desses saberes, na escrita de uma “carta breve” a 

respeito de suas impressões pessoais sobre o que mais lhe chamou a atenção “na 

paisagem, nas casas, nas pessoas, na situação”.   

 

 Observe estas imagens.  

1. Algum desses lugares e cenas lhe parece estranho? O que você acha estranho neles?  

2. Se você pudesse escolher, viajaria para qual dos locais referidos nas fotos? Imagine-se então 

nesse lugar, fazendo parte da cena retratada, e escreva uma carta breve a um amigo, contando o 

que mais chamou sua atenção na paisagem, nas casas , nas pessoas, na situação.(CAMPOS: et 

al.:2011, p.171) 

 

          

                                                 
10

 Não houve interesse de analisar a Unidade 3, por não ser relevante, para fins de comparação com o 

material de inglês, já que se trata do gênero poesia, especificamente. 
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Figura 3: Unidade 4- Histórias de quem viaja- (CAMPOS et al. :2011, p. 171) 
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          No capítulo 2, a proposta de leitura da sátira Nasce Um País , sobre a Carta do 

achamento, visa trabalhar a intertextualidade e a situacionalidade como estratégias  de 

compreensão, como se pode observar na seguinte atividade. 

 

Figura 4: Unidade 4 – Nasce Um País – (CAMPOS et al .:2011, p.193) 
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1. Esta história em quadrinhos faz referência a um importante momento da história do 

Brasil. Qual?  

2. ... Pelas atitudes do escrivão, percebemos que ele é uma pessoa que  

      a) pensa sempre no que é coletivo e não só em seus próprios assuntos. 

      b) prioriza as próprias necessidades e interesses.  

3. No último quadrinho, o siri diz “Começou mal!”. O que começou mal e por que começou 

mal? 

4. Na sua opinião, as atitudes do escrivão são comuns no Brasil atual? Em que situações? 

Quais as consequências para o país? 

5. Leia o trecho a seguir, retirado do livro Casa grande e senzala do sociólogo brasileiro 

Gilberto Freyre (1900-1987). Qual o quadrinho ou a sequência de quadrinhos em que essa 

relação é percebida?   

       

         Como se pode observar, a questão 1 orienta o aluno para ativar seu conhecimento 

de mundo  sobre a história do descobrimento do Brasil e perceber a intertextualidade,  

para compreender o quadrinho. 

         A questão 2 explora elementos de situacionalidade, como a identidade dos sujeitos 

(status, papel social e lugar que ocupam dentro das relações de poder) nas circunstâncias 

da comunicação, ao propor que o aluno analise as atitudes do escrivão no contexto do 

quadrinho, o que , possivelmente, irá conduzí-lo a perceber o choque entre  a conduta 

esperada segundo as regras do contrato social  e a realizada pelo personagem. 

        O foco das questões 3, 4 e 5 é o ponto de interseção entre os dois momentos 

históricos, o do descobrimento e o atual, que é a identidade dos sujeitos (os 

governantes).  Nesse caso, a intertextualidade  provoca a geração de inferências.       

         A Unidade 5 tem como foco a escola literária Barroco, suas características de 

tema, forma composicional e estilo, em comparação com produções contemporâneas, 

influenciadas pelo estilo, segundo as autoras. O capítulo 1 visa a preparar o aluno para 

escrever um poema. Para tal, propõe-se a interpretação de dois poemas – “Amor” de 

Adélia Prado (2006)  e “Poema erótico” de Manuel Bandeira. 
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         Precedendo as questões de interpretação dos poemas, a atividade inicial orienta o 

aluno para refletir sobre o valor dos símbolos. Nesse sentido, o aluno é interpelado pelo 

seguinte texto: 

 

 

Figura 5: Unidade5 – Profusão de imagens e significados (CAMPOS et al.: 2011, p. 212) 
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       Já aconteceu de você ouvir uma música e imediatamente se lembrar de alguém? Você já 

sentiu um determinado cheiro – de terra molhada pela chuva, ou de comida, ou de casa limpa – e 

então se lembrou de uma época de sua vida, de quando era criança, por exemplo?... 

     Esse tipo de associação mental é muito comum e absolutamente pessoal... 

     A seguir você vai fazer uma atividade diferente: vai relacionar elementos concretos (partes do 

rosto, instrumentos musicais, etc.) a elementos abstratos, com sensações e sentimentos... 

1. Associe uma parte do rosto : 

      a ) à timidez; 

     b) ao amor correspondido; 

     c ) ao amor não correspondido. 

2. Associe um alimento às sensações de:  

      a) cansaço                 b) amor          c) expectativa 

3. Associe três objetos:  

a) ao medo de ser rejeitado; 

b) à expectativa de uma declaração de amor; 

c) ao desejo de ter seu amor correspondido. 

 

        Ao contribuir com sua subjetividade para responder às questões propostas, o aluno 

se investe do papel de sujeito crítico, atitude essa a qual ele vai levar para  a leitura dos 

poemas, nos quais buscará, desse modo, as relações simbólicas trabalhadas  nessa 

atividade. Esse movimento é mais um exemplo do trabalho de ativação de operações 

cognitivas inferenciais a partir do nível semiolinguístico de construção de sentido, que 

resulta na integração entre os quatro níveis de competência. 

       O capítulo 2 objetiva desenvolver a leitura de gêneros do Barroco como o poema e 

o sermão. As atividades da seção Antes de ler deste capítulo configuram-se como mais 

um exemplo de desenvolvimento integrado dos quatro níveis de competência.   

        A atividade focaliza o contraste de formas como meio de expressão, na pintura. 

Desse modo, a questão inicial pede ao aluno que compare a luminosidade entre as telas 
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renascentistas e as barrocas. As questões seguintes relacionam forma e tema , propondo, 

então, reflexões a respeito da estratégia (contraste claro-escuro) utilizada pelo artista  

Barroco para destacar figuras (pesonagens) e construir, desse modo, o tema da obra. 

 

       

Figura 6: Unidade 5- O Barroco- (CAMPOS et al.: 2011, p. 233) 
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1. Compare as pinturas acima (do Renascimento) com estas a seguir (do Barroco) quanto à 

maneira como a luz incide nas pessoas e nos objetos representados. Que diferença chama 

mais sua atenção?  

2. Quanto ao tema, que semelhança une as quatro imagens? 

3. Algumas pinturas são como histórias: têm personagens principais, personagens 

secundárias e um acontecimento principal localizado no tempo e no espaço. Observe a 

pintura de Rubens, A descida da cruz.  

       a) Na pintura  de Rubens, qual é a figura que recebe luz em cheio? Em que lugar da  

tela essa figura se encontra?  

      b) Portanto qual é a personagem principal dessa pintura?  

       c) Podemos deduzir que as personagens menos iluminadas são secundárias. Em que 

posição elas se encontram e o que fazem? 

 

 

       Na questão 2, as respostas esperadas  devem ressaltar, segundo as instruções ao 

professor, que o tema comum às obras é a religiosidade.  

       A questão 3 assinala a diferença provocada pela iluminação; o Cristo morto é a 

figura mais iluminada, sendo assim  o personagem principal da obra.  

      Pode-se concluir que as questões apresentadas objetivam oportunizar ao aluno a 

ativação de estratégias para a compreensão dos quadros, a partir de elementos formais 

(luz,sombra,cores), e da relação desses com o contexto histórico e social da obra. Tais 

processos equivalem aos níveis semiolinguístico, situacional, semântico  e discursivo de 

construção de sentido, Charaudeau (2009) e visam à preparação do aluno-leitor para a  

compreensão dos textos barrocos (poema e sermão) da seção subsequente.  

      Como já foi mencionado anteriormente, as competências não se realizam 

isoladamente, mas se complementam, Oliveira (2003, p.46). No Viva Português 1, 

observa-se a ênfase em determinadas competências , segundo o objetivo de cada seção. 

Na seção Antes de ler, as competências de nível situacional e discursivo são enfatizadas 
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com o objetivo de se preparar o aluno para a entrada nos textos, o que se observa ao 

longo de todo o material, em questões como as analisadas anteriormente. 

       Por tudo o que foi exposto, parece possível afirmar-se que, à luz da 

Semiolinguística, os exercícios desta seção revelam um compromisso das autoras com o 

desenvolvimento das competências de Charaudeau (2009). Considera-se relevante 

ressaltar, no entanto, que as atividades se limitam a despertar (termo frequentemente 

utilizado pelos autores), ou seja, a oportunizar o ativamento  de estratégias de nível 

situacional, semântico e discursivo, sem contudo explicitar o  processo e  o seu papel 

como ferramenta de compreensão. Certamente, esses elementos significariam uma 

contribuição mais efetiva para o desenvolvimento da competência leitora, se fosse 

realizado um trabalho de conscientização explícita do aluno sobre as competências e a 

sua função estratégica no processo de compreensão.  

     A propósito, em interessante artigo intitulado Conscientização , Celani et al. (2005), 

nas seções “Até que ponto estratégias de leitura funcionam?”
11

 e “E a 

conscisntização sobre o processo de leitura em si?” 
12

 , coloca em questão o ensino de 

estratégias de leitura  e afirma que sua eficácia depende da conscientização sistemática 

do aluno sobre o processo: 

 

Uma das afirmações mais importantes deste trabalho é que a disciplina 

leitura  (conhecimento/consciência da disciplina /ou de outras a ela 

relacionadas) é um livro fechado para a grande maioria de nossos alunos, e 

que poderíamos aproveitar a oportunidade para tentar abri-lo, e aumentar o 

conhecimento (conhecimento dos procedimentos que se utilizam  para 

realizá-la) das estratégias que os alunos usam ou poderiam usar.
13

 (CELANI: 

2005, p. 99-100) 

                                                 
11

  “To what extent do reading strategies work?” 
12

 “What about conscientização of the reading process itself? 
13

 A major claim of this paper is that the discipline reading (conscious knowledge of the discipline and/or 

related ones) is a closed book for almost all of our students, and that we could take the opportunity to try 

to open it up, and increase awareness (awareness of the procedures one uses to perform) of the reading 

strategies that students use or could use .  
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      A fim de explicar a conscientização, (SCOTT :1986,apud CELANI:2005) faz uma 

comparação entre o ato de ler e o ato de “andar”. Essa comparação é pertinente à 

proposta deste estudo, aplicando-se à realidade do aluno de ensino médio que lê, 

assim como anda sem saber sobre as operações mentais que faz para compreender ou 

as operações físicas que faz para andar.     

          No caso da leitura, essa realidade, segundo o autor é responsável por 

procedimentos de leitura ineficazes  que impedem o desenvolvimento da competência 

e da autonomia leitora. É necessário, então que, se vá além do despertar do aluno para 

os aspectos discursivos envolvidos no processo, capacitando-o para aplicar as 

competências como estratégias para a compreensão.        

          A  Unidade 6
14

 é introduzida com uma interessante atividade que propõe ao 

aluno associar três histórias reais a três mitos de acordo com o tema. Esse tipo de 

atividade   oportuniza ao aluno perceber o intertexto, por meio da ativação do seu 

conhecimento prévio e do reconhecimento da natureza simbólica do mito. 

 

          Sendo o mito uma representação de fenômenos , comportamentos  e sentimentos 

humanos, supõe-se relevante explorar, na sua leitura, aspectos situacionais como as 

identidades dos sujeitos da história (personagens) em confronto com a identidade do 

leitor como sujeito interpretante. No entanto, as atividades de interpretação se limitam a 

ressaltar “os elementos de uma narrativa” . 

 

 

 5.2. Viva Português 1 - Competências para Interpretação do texto 

 

             A seção Interpretação do texto propõe questões que exploram as competências 

comunicativas nos quatro níveis: situacional, discursivo, semântico  e semiolinguístico, 

(CHARAUDEAU:2009). São explorados aspectos como a identidade do sujeito, por 

meio da identificação das vozes dos texto, questões que propõem ao aluno inferir 

conteúdos implícitos através da finalidade e do propósito dos enunciados e de sua 

                                                 
14

 A Unidade 6 foi analisada em substituição à  Unidade 3, cf. nota de rodapé nº 10. 
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relação com o gênero escolhido. Fazem parte dos capítulos, também, questões que 

propõem ao aluno decodificar vocábulos desconhecidos por meio de pistas do contexto. 

As autoras descrevem a seção de Interpretação de texto, do seguinte modo . 

 

   As questões de interpretação devem ser vistas como a elucidação dos 

recursos de construção de sentido [...] Assim, procuramos apresentar 

propostas de recuperação das informações, a relação desses dados com o 

conhecimento já adquirido pelos alunos, o levantamento de hipóteses, o 

reconhecimento dos passos para a identificação do assunto principal e do 

tema do texto e, em outra sequência, apresentamos propostas de identificação 

de recursos textuais que estão diretamente ligados ao sentido de superfície  e 

ao sentido profundo do texto. (CAMPOS et al.:2011, p.8, manual do 

professor). 

        

          Neste capítulo, examinaremos as atividades de leitura das cinco primeiras  

unidades desta seção. 

 

        Como já foi mencionado, a Unidade 1 tem como tema a literatura e visa a levar o 

aluno a observar a relação entre linguagem e manifestação cultural, no gênero literatura 

de cordel. 

         O manual do professor sugere que o texto (poema) seja lido em voz alta pelo 

professor e, depois, pelos alunos. Recomenda-se também que o professor assinale a 

importância de se pronunciarem as palavras conforme a grafia usada pelo autor, sem 

corrigi-las.  

        Observa-se, então, que essa atividade inicial objetiva levar o aluno a perceber a 

função dos elementos linguísticos,  nesse caso das escolhas lexicais na construção do 

sentido, o que se configura como foco no desenvolvimento da competência 

semiolinguística. 
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Figura 7: Unidade 1 – Trovas e Trovadores - Aos poetas clássicos (CAMPOS et al.: 2011, p.38) 
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1 . Escreva no caderno o significado das expressões a seguir. Conclua pelo texto o sentido das que 

não encontrar no dicionário. 

 a) recato (2ª estrofe); 

b) verdô da idade (2ª estrofe) etc . 

 

      De acordo com o quadro das competências, Charaudeau (2009), a questão 1 também  

focaliza as competências semiolinguística, semântica e discursiva ao orientar o aluno 

para deduzir o significado de vocábulos utilizando o contexto. 

  

 2. Identifique no texto e responda: 

a) A quem se dirige o eu lírico? 

b) Quem é o eu lírico e por que ele pede licença para falar? 

c) Qual é o objetivo do eu lírico nesse cordel?  

 

 3. Identifique os versos que apresentam as seguintes informações: 

a) O eu lírico não estudou porque precisava trabalhar. 

b) Ele se alfabetizou sozinho. 

c) Sua terra e as pessoas que vivem nela são importantes para o eu lírico. 

d) Sua vida é diferente da vivida na cidade, ele está distante dos moldes impostos pela ciência.   

 

     Nas questões 2 e 3, recebem ênfase as competências de nível situacional e 

semiolinguístico. Ao se orientar o aluno para perceber as circunstâncias da comunicação 

como, por exemplo, a identidade do Euc, seu papel na comunicação, sua conjuntura 

histórica e a finalidade de sua fala, objetiva-se o desenvolvimento da competência 

situacional. Ao relacionar a escolha do vocabulário à intenção do Euc, a competência 

semiolinguística lexical está em foco. 
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          A questão 3  visa, também, ao desenvolvimento de competências situacional, 

discursiva, semântica e semiolinguística, ao relacionar as circunstâncias da fala do Euc, 

como a conjuntura histórica, sua identidade, por exemplo, com a escolha  do  

vocabulário, para inferir conteúdos. 

        As questões 4, 5 e 6 propõem que o aluno relacione o Euc (eu lírico) à sua visão de 

mundo (sua identidade em oposição ao que o mundo espera que ele seja), ressaltando, 

desse modo, a relação entre a linguagem (escolhas lexicais) e forma (poema) com as 

circunstâncias do discurso. Ao se explorar a forma, linguagem e estilo composicional do 

poema, explora-se a competência situacional, levando-se o aluno a perceber a relação 

gênero (contrato) e as estratégias do Euc (poeta) para realizá-lo com sucesso, o que 

revela a intenção de se trabalharem estratégias discursivas. 

 

4. Pela forma como o eu lírico apresenta a si mesmo e a sua obra, entendemos que ele tem uma 

visão muito clara daquilo que os poetas instruídos consideram importante em um poema ou 

em um livro de poemas .  

        a) Segundo o eu lírico, o que é importante para esses poetas? 

        b) O poeta manifesta preocupação com a forma como seu poema pode ser lido por não 

             ter “português”. O que ele teme? 

         c) Esse temor justifica?  

5.  Esclareça a oposição que o eu lírico estabelece entre a poesia que ele chama de moderna e a 

poesia que ele aprecia. 

6.   Embora não tenha formação escolar, o eu lírico afirma não invejar o conhecimento de 

quem estudou bastante. A concepção de mundo que o leva a ter essa postura está expressa na 

última estrofe. Explique-a.  

 

      A questão 7  também focaliza as competências situacional, semântica e discursiva, 

propondo que o aluno  observe  a  identidade do sujeito comunicante (eu lírico – 

“caboco rocero”) em relação à sua linguagem (forma e conteúdo).      
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Questão 7 – O eu lírico se diz um “caboco rocero” sem formação escolar, pouco instruído. Porém e 

de certa maneira, essas afirmações são contestadas pela forma do poema. Observe o esquema de 

rimas (para cada rima, atribuímos uma letra A, B, C, D, E), nestas estrofes : 

 

 

Figura 8: Unidade 1 – Trovas e Trovadores (CAMPOS et al.: 2011, p. 41) 
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 Escolha qualquer outra estrofe do poema, copie-a, marque e observe seu esquema de rimas, e 

confira o rigor formal adotado  pelo poeta.                        

 

 Questão 8 - O esquema de rimas ABABCCDEED não foi o único recurso adotado na construção 

do poema. Observe como escandimos alguns destes versos, ou seja, como contamos suas sílabas 

poéticas. ( op.cit: 38) 

                   

        A Unidade 2 da seção Interpretação de texto tem como foco o texto teatral. As 

questões elaboradas envolvem os  quatro níveis de construção de sentido, como se pode 

observar a seguir, neste exemplo do texto1,  do capítulo 1. 
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Figura 9: Lisbela e o prisioneiro (CAMPOS et al.: 2011, p. 80) 

                                     

 

1. Como no texto teatral não há narrador, a única forma de o leitor compreender as 

características dos personagens é observando a interação entre elas. As falas isoladamente pouco 

podem revelar: é apenas nos diálogos que o caráter e os conflitos dessas personagens se revelam. 

Releia as falas de número 2 (Preso...ajoelhe-se) a 9 (Tanto não podia que o juiz...) e de 52 (Quero 

que ele saiba de uma coisa...) a 60 (Que sela, Tenente?)  

a) Ao ler os diálogos pedidos acima, que características de Leléu você percebe? 

b) Identifique uma característica dele que só se revela no diálogo com Lisbela?(op.cit., p.83) 

 

          A questão 1 orienta o aluno a inferir (“perceber”) conteúdos implícitos , como as 

características de personalidade dos personagens (identidade dos sujeitos), por meio de 

suas falas , por exemplo. Esssa relação escolha lexical/ intencionalidade como pista para 

a construção do sentido do texto, ou seja esse processo de inferência realizado pelo 

aluno-leitor para a compreensão, não lhe é explicitado na atividade e, nem tampouco é 

contemplado no manual do professor , que se limita à sugestão das seguintes repostas: 

 

a) Leléu é sagaz, tem resposta para qualquer tipo de situação. Impetuoso, irreverente, não teme a 

autoridade e fala o que pensa. 
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b) Fica vulnerável diante da moça. Na conversa com Lisbela, ainda que Leléu continue 

impetuoso., seu tom fica mais suave, mais doce, seu comportamento torna-se aéreo. 

 

2.  No fragmento lido, a ação acontece na cadeia pública, mas o texto remete a alguns fatos 

ocorridos com as personagens em outro tempo e espaço.  No caderno, escreva algumas falas que: 

a) girem em torno do que acontece no momento presente da ação. 

b) remetam a outro momento vivido pelas personagens e a outro espaço.  

 

 

          Nesta atividade observa-se a intenção de se explorarem as competências de nível 

semiolinguístico e discursivo, uma vez que observa-se a insinuação de sequências 

narrativas. Orienta-se o aluno para observar elementos do nível gramatical e textual de 

construção de sentido , como o tempo e modos verbais, além dos dêiticos, em relações 

referenciais. No entanto, esses processos não são trazidos à consciência do aluno. 

 

3.   Mesmo sem ser explícito, o título Lisbela e o prisioneiro antecipa o tema da peça. Tendo em 

mente a informação dada pelo título e a posição social ocupada pelas personagens principais, 

levante uma hipótese: qual será o principal conflito dessa peça teatral?  

 

 

    

          A questão 3 visa a preparar o aluno para antecipar  o conteúdo do texto, por meio 

da ativação do seu conhecimento prévio. A atividade visa a ativar o esquema amor 

proibido, tema recorrente nas novelas brasileiras, parte do conhecimento de mundo do 

aluno.(KLEIMAN2009:23) Esse processo se realiza pela competência discursiva e 

semântica de se recorrer a estratégias e utilizar relações intertextuais para a 

compreensão, segundo Charaudeau (2009). Não há, no entanto, explicação ao aluno a 

esse respeito ou orientação ao professor para que se explore esse aspecto.  
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4.  O fragmento lido dá ideia da gravidade do conflito ao mostrar que os protagonistas encontram-

se em oposição, tanto em relação ao nível social quanto ao comportamento. A fim de compreender 

melhor o drama que se instala: 

a) caracterize a personagem Lisbela: diga como é seu temperamento, em que meio social vive e qual 

é o comportamento social esperado de uma mulher desse meio 

b) Caracterize Leléu: o que o fato de estar preso revela sobre seu jeito de ser?  

 

         O manual do professor sugere as seguintes repostas.  

 

a) Lisbela é insubordinada, refuta ou ignora os comentários do pai. Vive num meio ligado ao 

poder (o pai é delegado e o noivo, advogado),  possivelmente apegado a valores tradicionais,  

em que muitas vezes se espera que a mulher se case com alguém do mesmo nível social. 

b) É provavelmente um artista de circo; é esperto, corajoso e paquerador. Se a cadeia é o lugar 

onde ficam aqueles que não são considerados aptos a viver em  sociedade, podemos pensar que 

Leléu, por estar preso, também é uma pessoa que não vive de acordo com a lei e com os padrões 

morais vigentes. (CAMPOS et al.: 2011, p.83) : 

 

         Como se pode observar, essa atividade aborda a identidade dos sujeitos 

(personagens), elicitando do aluno inferências sobre o “temperamento e 

comportamento social esperado” de Lisbela e o “jeito de ser” de Leléu baseado no fato 

de estar preso. Segundo o enunciado, essas questões, que focalizam a oposição de 

comportamento e nível social entre os personagens principais, têm o objetivo de 

facilitar a compreensão do “drama que se instala”. A competência semiolinguística 

poderia ser explorada efetivamente, no entanto, por meio de atividades que 

explicitassem ao aluno o papel das escolhas lexicais, nesse processo de construção de 

sentido.  

 

5. Pensando em suas respostas anteriores, responda no caderno: o que o interesse de Lisbela por 

Leléu pode representar? 

a) O rompimento com uma ordem social e moral preestabelecida. 

 b) respeito aos valores mais tradicionais da sociedade 

.c) A opção pelo amor em detrimento das convenções sociais.  

 

O manual do professor faz o seguinte comentário final sobre a atividade de 

interpretação como um todo : 
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       Prof.(a), esta atividade proporciona um importante exercício de 

compreensão e transposição mental. Para caracterizar modos e gestos das 

personagens, os alunos são obrigados a desvendar o tom dos diálogos e os 

significados possíveis presentes em todos eles, pois a dinâmica interna de 

cada personagem se revela na linguagem. (CAMPOS et al.: 2011, p.84): 

 

       Esse comentário final retrata bem a abordagem usada pelas autoras do Viva 

Português1. Observa-se nas atividades de interpretação de texto, uma promessa, ou 

seja, uma intenção de se desenvolverem competências comunicativas. Contudo, esse 

compromisso, que se revela na seleção dos textos de gêneros variados e na tipologia 

das questões peopostas, não se efetiva em forma do ensino de estratégias. Retomando 

Solé (1998) é  preciso se ensine ao aluno estratégias, ou procedimentos que lhe 

possibilitem regular a própria leitura, tornando-o ciente dos seu objetivos para a 

própria leitura. (SOLÉ :1998, p.:26-27) 

          No Viva Português 1, como as próprias autoras afirmam no trecho supracitado a 

respeito da atividade de interpretação proposta,  “...os alunos são obrigados a desvendar 

o tom dos diálogos e os significados possíveis...”. (CAMPOS et al.:2011, p.84) Ao 

aluno não é  feita uma explicitação de objetivos de compreensão, nem conscientização 

sobre as estratégias em nível situacional, semântico , discursivo e semiolinguístico que 

realiza para compreender. 

     A  Unidade 4 ,  Histórias de quem viaja
15

 , trabalha o desenvolvimento da leitura 

por meio de textos do gênero relato de viagem. A competência semiolinguística de nível 

textual, Charaudeau (2001), é o ponto de partida para o trabalho de compreensão, nesta 

unidade. A construção do sentido é trabalhada por questões que  destacam elementos 

situacionais e semiolinguísticos para possiblitar operações de nível semântico e 

discursivo. 

      No Texto 1 – Antártida, 360 graus de horizonte,  por exemplo, as primeiras 

questões de interpretação  ressaltam o aspecto dialógico da leitura,  contrapondo o 

“olhar do jornalista” (autor) à “visão formada pelo leitor”.  A construção da  identidade 

do autor é trabalhada a partir de elementos semiolinguísticos e situacionais como as 

escolhas lexicais e os recursos coesivos por ele utilizados. As questões  1 , 2 e 3  são 

bons exemplos dessa abordagem.      

                                                 
15

 O texto integral  encontra-se  no anexo. 



92 

 

 Releia o início do texto: Horizontes (...) icebergs(...) 

Temos nesse início algumas informações importantes: o autor esteve na Antártida; o que ele mais 

viu lá foi o horizonte; o horizonte era pontilhado de icebergs. Ao longo do texto, o jornalista 

recupera essas informações, às vezes substituindo palavras e expressões por outras de sentido 

equivalente, às vezes empregando o recurso da repetição, mas sempre ampliando o sentido do que 

havia sido dito por meio do acréscimo de novas informações. Identifique, ao longo do texto, todas as 

palavras, expressões e frases que se referem: 

 a)  ao horizonte;  

b)  ao pequeno navio pesqueiro;  

c) aos icebergs   

 

     

       Como se pode observar, a  questão 1 oportuniza ao aluno a percepção dos 

mecanismos de coesão referencial e coesão sequencial, Marcuschi (2008, p.108-109), 

assinalando os mecanismos de  “substituição de palavras  e expressões por outras de 

sentido equivalente”  e a utilização do “recurso da repetição para ampliação do sentido”, 

explorando-se, dessa forma, a competência semiolinguística.   

      As questões 2 e 3  propõem que o aluno aplique esses mecanismos de construção de 

sentido para escrever dois  parágrafos sintetizando, na questão 2,  a visão do autor 

sobre a Antártida e , na questão 3, a  sua própria visão , formada a partir da leitura. 

 

1. Nesse texto, é a ampliação das informações dadas que torna possível ao leitor formar uma 

visão geral do lugar – a partir do olhar do jornalista, é claro. Escreva um parágrafo em 

terceira pessoa, sintetizando a visão que ele teve da Antártida. 

2. Procure resumir em um parágrafo a imagem que você formou da Antártida com base no 

relato de Burgierman. (grifo meu)  

 

      

        A questão 5 explora o papel do conhecimento de mundo na compreensão. 

 

3. Sabemos que o autor desse texto vive na cidade de São Paulo. Se um inuíte fizesse uma 

viagem de sete semanas pela Antártida, você imagina que os aspectos da paisagem que lhe 

chamariam a atenção seriam os mesmos que o jornalista mencionou? E se um cientista – 

biólogo, meteorologista, oceanógrafo – fizesse a viagem, que tipo de coisa ele 

provavelmente notaria?  
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    Considera-se válido ressaltar que, embora essa questão focalize a ativação do 

conhecimento prévio como mecanismo de construção de sentido, ao aluno isso não é 

explicitado, concretamente, como estratégia de compreensão. Espera-se que o aluno 

perceba, por si próprio, essa relação, o que parece ser considerado suficiente, como se 

pode deduzir pela seguinte nota ao professor : 

 

 Prof.(a), esta questão ajudará os alunos a notar que a visão apresentada em 

um relato de viagem é sempre subjetiva. Comente que as regiões habitadas 

pelos inuítes são próximas ao polo Norte, enquanto a Antártida fica no polo 

Sul e é um continente que não possui população humana. (CAMPOS et 

al.:2011,  p. 175) 

 

      As questões 6 e 7  exploram a articulação entre gênero e modos de organização 

do discurso, ressaltando as marcas linguísticas do texto, (características 

composicionais e temáticas) típicas dos gêneros e sua seleção, de acordo com a 

finalidade do ato ( a intenção do autor). 

      A questão 6 focaliza as categorias de tempo e modo verbais que diferenciam o 

texto descritivo do narrativo. A questão é introduzida com dois trechos do texto – um 

descritivo e outro narrativo – seguidos de explicações sobre suas características 

composicionais - forma e tema . 

 

 O texto em estudo é um relato de viagem  (grifo do autor). Nos textos desse gênero, quase 

sempre há diversos trechos descritivos. Observe um novo trecho do texto: 

 

 Durante todo o tempo, estávamos cercados de icebergs. Às vezes havia mais de cem à nossa 

volta. Alguns eram como castelos esculpidos em gelo azul, tinham pontes, pátios e torres.(...) 

comprimento. (...) (grifos do autor) 

Nesse trecho: 

• o que se apresenta é um elemento estático, isto é, parado, sem movimento – a paisagem 

antártica – e não uma sequencia de acontecimentos se desenvolvendo no tempo; 

• há predomínio de verbos empregados no pretérito imperfeito do indicativo(observe o destaque 

no texto), indicando uma simultaneidade das cenas apresentadas, ou seja, que os eventos 

relatados ocorrem em um mesmo tempo. 

Releia agora este outro trecho, claramente narrativo: 

      Um dia, o barco parou para reparos. Vesti uma roupa de mergulho, subi numa prancha de 

surfe e remei até um iceberg . Parei na boca de uma caverna ... de um lado para o outro.(...) Em 
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um relato de viagem, geralmente há tanto trechos descritivos quanto trechos narrativos, e eles 

podem aparecer na mesma proporção ou não. 

 

6.Identifique no texto outro trecho que tenha características claramente descritivas.  

 

       A questão 7 focaliza a seleção de determinados  substantivos e adjetivos  no grau 

diminutivo para expressar a ideia de pequenez. 

 

Os comentários feitos pelo jornalista tornam o seu relato bastante pessoal. 

a. Copie um trecho em que haja um comentário do autor. 

 b. Há nos comentários do jornalista marcas linguísticas que revelam como ele  se sente 

diante da paisagem antártica.  

  • Identifique no texto substantivos no diminutivo. (casquinha, serzinho.) 

  •Identifique adjetivos associados à ideia de pequenez.(minúsculo, frágil, insignificante, 

pequeno.) 

 c. Que opinião o autor revela sobra a sua condição humana com o emprego desses 

substantivos e adjetivos? (Revela que reconhece a insignificância humana diante do poder da 

natureza.).  

       

 

     Observa-se que na questão 6, não se destaca a relação entre a seleção das categorias 

verbais e a  intenção do autor de acordo com a finalidade dos trechos (descritivo ou 

narrativo). Em outras palavras,  não há uma explicitação da utilização dos modos de 

organização como estratégias para a construção do sentido. Já na questão 7, trabalha-se 

a reflexão sobre gênero e modos de organização do discurso sem, no entanto, fazer-se 

menção ao seu valor como estratégia de compreensão.   

 

        Na Unidade 5, os textos propostos para interpretação são  poemas. Nesse gênero, 

as relações de sentido entre os enunciados realizam-se de maneira global, ou seja, a 

coerência só se faz perceptível a partir da ativação do conhecimento prévio do leitor;  o 

o sentido de língua , Charaudeau (1995a) das palavras, ou  suas “propriedades léxico-

gramaticais imanentes à língua, enquanto código”são insuficientes para que o sentido se 

estabeleça.(MARCUSCHI: 2008, p. 120-121)  Desse modo, a leitura de um poema 

requer a integração constante dos quatro níveis  de construção de sentido.        

         A primeira questão do Texto 1 é acompanhada da seguinte nota ao professor: 
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Prof. (a), ao ler com os alunos o vocabulário, deixe claro que em textos de 

qualquer gênero, mas no poema em especial, as palavras só podem ter sua 

significação completamente compreendida no contexto.(CAMPOS et 

al.:2011, p. 214) 

 

       Esse aspecto do gênero poema se refere à transgressão intencional do sentido 

literal das palavras, por meio do uso de figuras de linguagem, estratégia utilizada pelo 

autor  com a finalidade de  criar efeitos de sentido. Tal explicação, imprescindível à 

interpretação dos poemas,  só é dada ao aluno na seção Conhecimentos linguísticos, 

posteriormente. 

            Nos dois  poemas propostos para interpretação – Amor e Poemeto erótico
16

 , 

as questões focalizam a relação entre as escolhas lexicais e o tema, como se pode 

observar no exemplo a seguir, que focaliza a antítese: 

 

4. Entre o décimo segundo e o décimo quinto versos, estão enumeradas coisas que, para o eu lírico, 

o amor torna apetecíveis, desejáveis: 

 

◘ caieiras                                               ◘ vestido 

◘ desembocaduras de esgoto                ◘ sapatos 

◘ ideia de morte                                    ◘ aquela tarde de sábado 

◘ gripe                                                   ◘ esta (tarde de sábado) que morre 

 

a) Todos esses elementos são normalmente considerados positivos, desejáveis? (Não) 

b) Sendo assim, ao dizer que o amor torna esses elementos apetecíveis, o que o eu lírico enfatiza? 

(Enfatiza a intensidade do amor que sente).  

         

           As questões do Texto 2, também, exploram a ativação dos quatro níveis de 

competência, ressaltando , agora, a intertextualidade. 

          As questões 1 e 2  propõem a comparação da relação tema e forma (escolhas 

lexicais), nos dois poemas.  

 

1. Já, à primeira leitura percebe-se uma semelhança entre o “Poemeto erótico” e o poema 

“Amor”. Qual? ( A semelhança é o tema: o amor, o desejo.) 

                                                 
16

 O texto integral encontra-se  no anexo 2. 
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2. Considere a forma como cada autor se expressou dentro do tema. Com qual delas você se 

identificou mais? Por quê?  

            

  

            A questão 7 , que encerra as atividades de interpretação, resume o trabalho de 

interpretação desenvolvido na Unidade. 

 

7. Tanto o poema “Amor” como o “Poemeto erótico” declaram a uma pessoa amada uma 

espécie de encantamento, de desejo. A organização das informações nos dois textos, no 

entanto, é bastante diferente. Escreva no caderno quais itens são relacionados ao poema 

“Amor” e quais são relacionados ao “Poemeto erótico”:  

a) Os versos são livres.  

b) Os versos têm número fixo de sílabas.  

c) Há mais repetições.  

d) Há relação entre o sentimento e termos concretos bem diversos entre si, tornando a expressão 

de amor intensa e surpreendente.  

e) Há relação entre as características físicas da pessoa amada e certos elementos concretos. 

 

    Os itens a, b e c focalizam aspectos semiolinguísticos que vão embasar as 

operações semânticas e discursivas propostas nos itens d e e. 

 

       As questões de interpretação da  Unidade 6 trabalham a coerência textual baseada 

em inferências a partir das relações semânticas entre os fatos narrados no texto.   

      Apresenta-se uma explicação sobre “os elementos de uma narrativa” (personagens, 

espaço, tempo, enredo e narrador), seguindo-se, então, perguntas que testam a 

percepção do encadeamento dos fatos, como ilustram as questões do Texto 1 -  Páris e 

as três deusas
17

.   

 

Na leitura do mito, além de reconhecer esses elementos (os da narrativa), é importante observar o 

encadeamento dos fatos e perceber que certas ações sempre levam a outras ações. 

 

Identifique as razões que levaram aos acontecimentos que, ao serem encadeados, compõem a 

narrativa. 

                                                 
17

 O texto integral encontra-se no anexo 3. 
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 a) O que levou Éris a lançar o Pomo da Discórdia entre as deusas presentes no casamento de Tétis 

e Peleu? (O fato de não ter sido convidada para as núpcias)  

b) O fato de a maçã ser destinada à mais bela das deusas provoca um problema. Qual? (Começa 

uma disputa entre as deusas – cada uma desejando ser a mais bela)   

c) Como nenhum dos deuses se atrevia a escolher a mais bela, Zeus decidiu que Páris resolveria a 

questão. Para ser escolhida, Afrodite promete a Páris o amor da bela Helena e com isso gera nova 

situação imediata. Qual? (Páris escolhe Afrodite como a mais bela e, então, parte para esparta em 

busca de Helena.) 

 [...] 

 f) A recusa e a traição de Páris tornam que fato inevitável? (A guerra)  

 

 

       Para responder às supracitadas questões, o aluno-leitor precisa realizar inferências. 

No entanto, não se conscientiza o aluno a respeito desse processamento.   

       Os quadros a seguir apresentam uma visão geral de como as estratégias de leitura, 

relacionadas às competências comunicativas de Charaudeau (2009) são abordadas, 

respectivamente, nas seções Antes de ler e Interpretação de texto , do manual didático 

Viva Português 1.
18

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
18

 As relações entre as estratégias e as competências  transcendem as apresentadas  nos quadros. A   

presente divisão leva em consideração a predominância de cada competência nas atividades que 

focalizam as  estratégias listadas e se configura como uma das possibilidades de se apresentarem  tais 

relações, sistematicamente. É imprescindível assinalar, no entanto, que as quatro competências são 

ativadas , conjuntamente, durante a construção do sentido.    
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COMPETÊNCIAS COMUNICATIVAS/ESTRATÉGIAS DE LEITURA 

                                  presentes nas  atividades de leitura  da seção Antes de ler  

Competências           

trabalhadas 

 Competência             

situacional 

  Competência   

 discursiva 

Competência  

Semântica 

Competência  

Semiolinguística 

 

 

 

 

 

 

 

O aluno é 

orientado para : 

 

•reconhecer sua 

identidade de 

sujeito 

interpretante-

leitor, 

formulando 

opiniões 

pessoais acerca 

do tema do texto 

a ser lido; 

 

•recorrer a 

relações 

intertextuais 

por meio 

da análise e 

comparação de 

obras  artísticas 

diversas de  

diferentes 

manifestações 

culturais 

(pintura, teatro, 

folclore) sobre 

um mesmo 

tema. 

•utilizar seu  

conhecimento  

sobre o tema do 

texto a ser lido  

(conhecimento 

prévio) como 

estratégia para 

antecipar o 

conteúdo. 

• utilizar seu  

conhecimento  

de mundo 

(saberes de 

conhecimento) 

para construir o 

sentido por meio 

de  relações 

entre as obras 

artísticas. 

 

•inferir conteúdos a 

partir de elementos 

semiolinguísticos : 

- fotos de eventos  

artísticos 

contemporâneos, 

em contraste com  

manifestações de 

outras épocas; 

- letras de música 

contemporânea (em 

contraste com 

cantigas do século 

XIII.  

 

            Quadro 7: Competências comunicativas/Estratégias de leitura – Seção Antes de ler 
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COMPETÊNCIAS COMUNICATIVAS/ESTRATÉGIAS DE LEITURA 

                          presentes nas  atividades de leitura  da seção Interpretação do texto 

Competências           

trabalhadas 

 Competência             

situacional 

  Competência   

 discursiva 

Competência  

Semântica 

Competência  

Semiolinguística 

 

 

 

 

 

 

 

O aluno é 

orientado para : 

 

 

• perceber as 

circunstâncias 

da comunicação, 

como: 

-a identidade 

dos sujeitos; 

-a natureza da 

comunicação 

(tipo de texto ); 

-propósito da 

comunicação 

(tema); 

-finalidade 

(informar; dar 

instruções 

 

•relacionar 

escolhas lexicais 

a aspectos 

situacionais. 

 

• recorrer a 

relações 

intertextuais 

através 

da comparação 

de textos de 

gêneros e/ou 

épocas diversas, 

sobre um 

mesmo tema. 

 

• perceber os 

modos de 

organização do 

discurso. 

 • utilizar seu  

conhecimento  

de mundo 

(saberes de 

conhecimento) 

para construir o 

sentido por meio 

de  relações 

entre as obras 

artísticas. 

 

• deduzir o 

significado de 

vocábulos 

utilizando o 

cotexto; 

•identificar 

mecanismos de 

coesão 

(substituição, 

elipse, coesão 

lexical – repetição, 

sinonímia, 

hiperonímia, etc); 

•utilizar a 

gramática da 

língua para inferir 

significados 

(tempo,modo,flexão 

verbal). 

       Quadro 8: Competências comunicativas/Estratégias de leitura – Seção Interpretação do texto 
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5.3. Viva Português 1 – Comparando textos 

 

      O objetivo da seção Comparando textos é possibilitar ao aluno a “percepção da 

importância do diálogo entre textos de diferentes épocas”. (CAMPOS et al.: 2011, p.9, 

manual do professor) A relação dialógica entre os textos propostos para a interpretação 

se estabelece por meio do  gênero discursivo, que compartilham.   

      Portanto, as questões de interpretação apresentadas focalizam a interface de tema, 

estrutura  composicional e estilo , nos dois textos de épocas diversas. 

      A Unidade 1
19

, por exemplo, propõe a comparação de uma cantiga de amor 

medieval com um poema popular do século XX.  

 

 

 1. Qual é o assunto dos textos lidos?  (Os dois textos exprimem o sofrimento por um amor não 

correspondido.) (TEMA)   

 

2.  Numa cantiga de amor, o eu lírico é um homem e numa cantiga de amigo o eu lírico é uma 

mulher. Considere apenas essa característica e diga com qual das cantigas o poema de Catulo da 

Paixão Cearense se assemelharia? ( À cantiga de amor , por ser o eu lírico um homem, um violeiro.) 

(TEMA ) 

 

3.  Você deve saber que a ortografia de muitas palavras sofre mudanças no decorrer do tempo. Na 

cantiga de amor, o eu lírico tece elogios à amada empregando a palavra “fremosa”, enquanto o eu 

lírico do texto poético de Catulo da Paixão Cearense utiliza “frô” e “fermosa”.[...] 

Pensando nisso, copie no caderno a proposição correta: [...] (ESTILO)   

 

4. Os textos também apresentam semelhanças quanto à estrutura: 

a) Que pessoa gramatical o eu lírico da cantiga de amor usa ao dirigir-se à amada? (2ª pessoa do 

plural, em sinal de respeito) 

b) O eu lírico do texto poético de Catulo da Paixão Cearense  dirige-se a um amigo usando qual 

pessoa gramatical? (2ª pessoa do plural – “vasmincê” = “vossa mercê”) (ESTRUTURA 

COMPOSICIONAL) 

 

                                                 
19

 Os textos integrais encontram-se nos anexos 3 e 4 
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5. Ao dirigir-se ao seu interlocutor, o eu lírico dos textos faz uma evocação. Escreva a(s) palavra(s) 

ou a(s) expressão(ões) usada(s) para fazê-la. (“Senhor fremosa”, “marruero”, “vasmincê”.) 

(ESTRUTURA COMPOSICIONAL) 

 

6. O texto poético de Catulo da Paixão Cearense, escrito no século XX, tem semelhanças com as 

cantigas do século XIII, ligando-se a elas por diversas tradições populares. Você diria que a 

linguagem usada nele pode ser vista como uma forma errada de se escrever e de se falar? ( Prof(a),  

espera-se que o aluno perceba que a linguagem de Catulo é bastante rica e adequada ao contexto 

em que é utilizada. Sua ligação com as cantigas demostra um grande4 valor cultural não desfeieto 

pelo tempo. A grafia das palavras em relação às normas urbanas de prestígio tem pouco ou 

nenhum valor, pois a importância está na sonoridade e no lirismo com que o tema é tratado. 

(características abordadas em relação às instâncias discursivas de produção dos dois textos)  

 

 

      A Unidade 2  explora o gênero texto teatral, propondo a comparação do Auto da 

barca do inferno (século XVI) com o Auto da Compadecida (século XX)
20

. As  

questões 5, 6 e 7, a seguir, são bons exemplos  deste trabalho com gêneros textuais: 

 

5.  No Auto da barca do inferno, o Diabo diz a seu companheiro. Que tempo bom de partir! 

(estrutura composicional)  

a) O que você entende por partir , nesse contexto? (Prof. (a), espera-se que os alunos compreendam 

que, nesse contexto, partir é ir para o inferno.)  

b) Qual destas afirmações explica melhor essa fala do diabo? 

• O Diabo está satisfeito porque levará as almas para o inferno. ( X ) 

• O Diabo se refere ao clima, que parece favorável para a viagem. (  ) 

• Ele tempressa de partir porque fará uma viagem de descanso. (  ) 

[...] A  substituição de uma expressão dura, desagradável ou grosseira por outra mais suave ou 

indireta é um recurso da língua a que chamamos eufemismo. 

(Prof.(a) peça aos alunos que tentem se lembrar de outros eufemismos para morrer ou morte. 

Exemplos: ir desta para melhor etc.) 

 

6. Compare os techos de Alceste e do Auto da Compadecida : (TEMA) 

a) Que sentimento se percebe tanto nas falas de Alceste quanto na de João Grilo? (Medo da morte) 

b) Faça um levantamento dos adjetivos e das locuções adjetivas empregadas nas falas das 

personagens Alceste e João Grilo. Onde se percebe maior adjetivação? 

 

                                                 
20

 Os textos integrais encontram-se nos anexos 5 e 6. 
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7. Qual conclusão esse estudo comparativo permite tirar? (TEMA - ESTRUTURA 

COMPOSICIONAL)  

A escolha das palavras empregadas em um texto não é casual: o tipo de pronome usado, a presença 

ou não de adjetivos, etc. revelam a intenção do autor e o ajudam a exprimir suas ideias. (op.cit. , p. 

121) 

     

 

  A Unidade 3 trabalha, explicitamente,  a intertextualidade como estratégia de 

compreensão, propondo atividades de leitura que visam à comparação do episódio do 

gigante Adamastor de Os Lusíadas  com o poema O monstrengo de Fernando pessoa
21

. 

 

1. A relação entre o episódio do gigante Adamastor em Os Lusíadas e o poema O monstrengo pode 

ser percebida pelo tema ( que é o mesmo nos dois textos), por certa semelhança na construção de 

alguns versos, pelo vocabulário. (TEMA) 

 

a) Reproduza o quadro abaixo no caderno e complete-o, identificando em cada poema o que se 

pede: 

• versos que falam do aparecimento de um  ser fantástico. 

• versos que contêm a fala do ser fantástico etc. 

b) Palavras que pertencem a uma mesma área do  conhecimento são do mesmo campo semântico. 

Por exemplo, as palavras malas, ônibus, estrada, hotel pertencem ao campo semântico de viagem. 

Sabendo disso, encontre nos dois textos dados as palavras do campo semântico do medo. ( Os 

Lusíadas: temerosa, medo, bramindo, ameaça etc. ; O monstrengo: monstrengo, breu, chiar, temendo, 

etc.) 

C) Identifique a estrofe do Canto V em que aparecem expressões usadas para descrever o gigante 

Adamastor, as quais também poderiam caracterizar o monstrengo de Pessoa.  

 

 

        Ao final dessa atividade,  há a seguinte explicação sobre  intertextualidade. 

 

A relação que você notou entre os dois poemas, é chamada intertextualidade. 

De maneira ampla, pode-se considerar intertextualidade como a propriedade de um texto de se 

relacionar intencionalmente com outros. 

Assim, por exemplo, observa-se intertextualidade em um texto que se baseia em outro ou em um 

texto que imita outro. A intertextualidade pode ocorrer entre um poema e um anúncio 

publicitário, entre uma pintura e um cartaz, entre um filme e uma peça de teatro, etc. 

                                                 
21

 Os textos integrais encontram-se nos anexos  7 e 8. 
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      A essa explicação seguem-se, então, duas  questões  que exploram, a 

intertextualidade de tema. A primeira atividade propõe a comparação entre  um mito 

grego e um anúncio publicitário e a segunda, a comparação entre uma peça de 

Shakespeare e um filme contemporâneo. 

 

Figura 10: – Intetextualidade (CAMPOS et al.: 2011, p. 167) 

 

 

 

2. Teste seus conhecimentos e detecte a intertextualidade.: 

 

a) No anúncio publicitário a seguir, qual é a personagem mitológica evocada pela imagem da 

mulher? (Recomenda-se ao professor que conte a história da personagem Medusa, uma das três 

górgonas: irmãs transformadas em monstros com serpentes no lugar de cabelos, cujo olhar 

petrifica quem as encara) 

b) Que relação você vê entre música e interatividade e a imagem da mulher que em lugar de 

cabelos tem cabos e plugues? (Os cabos e plugues dão a entender que ela procura estar sempre 

em conexão) 

c) Observe o cartaz de O sonho de uma noite de São João. O título desse filme de 2005 apresenta 

intertextualidade com uma peça de William Shakespeare escrita por volta de 1590. Qual?( Sonho 
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de uma noite de verão. Sugere-se ao professor que sugira a leitura da peça em livro ou na 

internet.). 

 

 

      As atividades de leitura da  Unidade 4  orientam o aluno para comparar dois 

textos do gênero relato de viagem – Não adianta ficar reclamando, é preciso 

fazer acontecer! (Waldemar Niclevicz) e Milagre nos Andes
22

 (Nando Parrado) . As 

questões têm como foco o tema e as escolhas lexicais em relação às instâncias 

discursivas dos textos, como se pode observar na  introdução dos textos: “Lendo com 

atenção um relato de viagem, descobrimos marcas que revelam, por exemplo, o 

objetivo do texto, a cultura a que pertence o autor, o leitor a quem ele se dirige, etc.” 

 

Leia os textos a seguir e compare-os em relação a essas marcas: 

 

1. Qual o assunto de cada texto? (TEMA) 

 

2. O texto de Niclevicz foi tirado de um site. 

     a) Pelo assunto do texto, quem você acredita que sejam os leitores desse site? (TEMA) 

     b) Por sua vez, o público-alvo do site certamente inluencia a  linguagem que o autor emprega. 

A linguagem de Niclevicz é formal ou informal? Dê exemplos que comprovem sua resposta. 

(ESTILO DE LINGUAGEM – CIRCUNSTÂNCIAS DISCURSIVAS) 

 

3. O texto de Nando Parrado foi tirado do início do seu livro Milagre nos Andes – 72 dias na 

montanha e minha longa volta para casa. Por esse título e por indícios apresentados ao longo do 

texto, o que você consegue deduzir da aventura vivida pelo autor nos Andes? (ESCOLHAS 

LEXICAIS -TEMA)  

 

 

    

        Na Unidade 5 , os textos trabalhados são a canção Como uma onda (Nelson 

Motta e Lulu Santos – 1983) e  o poema Moraliza o poeta nos ocidentes do sol a 

inconstância dos bens do mundo (Gregório de Matos – século XVII). As questões 

focalizam o  tema, comum aos dois poemas, da efemeridade da vida, expresso  por 

                                                 
22

 Os textos integrais encontram-se nos anexoas 9 e 10 
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figuras de linguagem, principalmente a antítese. As seguintes questões são bons 

exemplos dessa abordagem.  

 

Moraliza o poeta nos ocidentes                           Como uma onda 

  do sol a inconstância dos                                                  Nelson Motta e Lulu Santos 

        bens do mundo     

                    Gregório de Matos    

Nasce o sol, e não dura mais que um dia,            Nada do que foi será 

Depois da Luz se segue a noite escura,                De novo do jeito que já foi  um dia 

Em tristes sombras morre a formosura,               Tudo passa 

Em contínuas tristezas e alegria.                          Tudo sempre passará 

 

Porém se acaba o Sol, por que nascia?                 A vida vem em ondas 

Se formosa a Luz é, por que não dura?                Como um mar 

Como a beleza assim se transfigura?                    Num indo e vindo infinito 

Como o gosto da pena assim se fia/ 

 

Mas no Sol, e na Luz, falte a firmeza,                   Tudo que se vê não é    

Na formosura não se dê constância,                       Igual ao que a gente viu a um segundo 

E na alegriam sinta-se tristeza.                               Tudo muda o tempo todo 

                                                                                No mundo 

Começa o mundo enfim pela ignorância,                 

E tem qualquer dos bens por natureza                    Não adianta fugir 

A firmeza somente na inconstância.                       Nem fingir pra si mesmo 

                                                                                 Agora há tanta vida lá fora 

                                                                                 Aqui dentro sempre 

                                                                                  Como uma onda no mar 

 

Figura 11: Gregório de Matos/Lulu Santos (CAMPOS et al.: 2011, p. 237; 250) 
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1. a) Na linha 1, por exemplo, Gregório de Matos desenvolve a oposição entre nascer  

    e  morrer. Na linha 2, seguindo um estilo semelhante ao do poeta barroco, Nelson    

    Motta e Lulu santos apresentam a oposição: 

    • dia x noite. 

    • alegria x tristeza, 

    • bem x mal. 

    • passado x futuro. (x) 

     b) As palavras da canção que confirmam sua resposta anterior são: 

     • foi e será. (x) 

     • nada e novo 

     c) Na linha 3,  Gregório de Matos opõe luz a noite escura, uma antítese que pode 

      representar a oposição entre vida e morte. A oposição desenvolvida por Nelson  

     Motta e Lulu santos , na linha 4 é: 

      • visão x cegueira. 

      • presente x passado (x) 

      • hora x segundo. 

      d) As palavras que confirmam sua resposta anterior são: 

      • tudo e não. 

      • vê e viu. 

      • não e sim. (x) 

 

2. Na canção a vida é comparada : 

     a) ao dia, porque sempre tem um fim, chega a noite ela se finda. 

     b) ao mar, porque está sempre em movimento, sempre se modificando. (x) 

     c) a uma fuga, porque é preciso fugir dos problemas que nela aparecem. 

 

3. Os pronomes indefinidos que auxiliam na construção da temática da transitoriedade  

    na letra de Nelson Motta e Lulu Santos são: 

    a) um e uma. 

   b) tudo e nada.(x) 

   c) num e no.  
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5.4. Take Over 1 - In Context 

 

         Neste tópico, serão analisadas as seções que focalizam o trabalho de leitura, nas 

cinco unidades do material de inglês que constitui o corpus da presente pesquisa. 

           A seção In Context introduz cada unidade do Take Over 1 com atividades que 

priorizam o nível situacional de construção de sentido. Ao longo de todo o  material 

didático, são propostas, nesta seção, perguntas que elicitam do aluno sua opinião 

pessoal sobre assuntos relacionados ao tema do texto principal da unidade. Para emitir 

suas opiniões, o aluno ativa seu conhecimento prévio sobre o assunto, assumindo, desse 

modo, o papel de leitor-sujeito interpretante, pronto para interagir nos outros níveis – 

semântico, discursivo e semiolinguístico - durante a leitura . Segundo o manual do 

professor, esta seção tem como objetivos específicos “ativar experiências e 

conhecimentos prévios dos alunos” e “contextualizar o tema da unidade”, (SANTOS: 

2010, p.7)   

      Os exemplos a seguir, extraídos das cinco primeiras unidades do material didático 

permitem uma visualização da abordagem supracitada. 

 

 

ATIVIDADES DE PRÉ-LEITURA 

(para a ativação do conhecimento prévio) 

Seção In Context 

  

Unidade    

Tema Texto Questões (alguns exemplos)
23

 

     1 Língua inglesa Reportagem de jornal sobre 

um dicionário virtual 

• Com que frequência você usa o 

dicionário?  

•Quais são as diferenças principais 

entre os dicionários antigos e os 

modernos? 

     2  Escolha de 

profissão 

Artigo de site da BBC sobre 

escolha de carreira. 

• É fácil escolher uma carreira? Por 

quê? (Por que não?) 

•Você já sabe que carreira vai seguir? 

                                                 
23

 As questões do quadro são traduções das questões ,em inglês, no Take Over 1. 
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      3 Arqueologia Texto informativo sobre 

arqueologia. 

• Você se interressa pelo passado? Por 

quê? (Por que não?) 

 

• O que podemos aprender sobre a vida 

no passado ao obsevarmos fósseis? 

• Por que é importante preservarmos 

restos do passado? 

      4 Invenções 

científicas 

Artigo retirado de 

almanaque para crianças. 

• Na sua opinião, quais são as invenções 

mais úteis do mundo moderno? 

• Você consegue pensar em uma boa 

ideia que possa ser desenvolvida em  

uma grande invenção? 

      5 A vida no 

futuro 

Reportagem de site de 

notícias da BBC sobre 

escolas do futuro. 

• Na sua opinião, que aspectos do 

cotidiano serão mudados no futuro? 

• Você acha que as decisões que 

fazemos hoje terão um impacto no 

futuro? Por quê? 

 Quadro 9: Atividades de pré-leitura - Take Over 1 

 

      As imagens a seguir são as usadas nas unidades analisadas, apresentadas no quadro, 

para a ativação do conhecimento prévio. 
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UNIDADE 1 

 

Figura 12: Take Over 1 –  Unidade 1 - Atividades de pré-leitura (SANTOS: 2010, p.11) 
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UNIDADE 2 

 

Figura 13: Take Over 1 –  Unidade 2 - Atividades de pré-leitura -  (SANTOS: 2010, p.23) 
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UNIDADE 3 

 

Figura 14: Take Over 1 –  Unidade 3 - Atividades de pré-leitura -  (SANTOS: 2010, p.37) 
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UNIDADE 4 

 

Figura 15: Take Over 1 –  Unidade 4 - Atividades de pré-leitura - (SANTOS: 2010, p.49) 
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UNIDADE 5                                          

 

Figura 16: Take Over 1 –  Unidade 5 - Atividades de pré-leitura - (SANTOS: 2010, p.49) 

 

 

5.5. Take Over 1 - In Power  

 

      A seção In Power visa a apresentar  e  a oportunizar, segundo Santos (2010),  a 

prática de estratégias de leitura, por meio de atividades que exploram elementos da 

superfície do texto (lexicais, gramaticais e textuais) e sua relação com aspectos extra-

linguísticos (conhecimento de mundo – temas dos textos), para a construção do sentido 

global, como se pode observar, nos exemplos no quadro a seguir. (SANTOS: 2010, p.7) 
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                                            ESTRATÉGIAS DE LEITURA 

                                                    exploradas  na seção In Power       

Unidade           Questão  Estratégia de 

leitura 

Sugestão do manual do 

professor 

     1 

 

1. Leia o texto na página  

12 rapidamente e encontre  

no mínimo 15 cognatos. 

(SANTOS: 2010, p. 11) 

 

2. Use o seu conhecimento 

sobre as palavras 

sublinhadas para inferir o 

significado das palavras 

em itálico. (idem) 

Identificação de 

palavras transparentes. 

(op.cit: 2010, p. 132) 

Reveja o conceito de 

transparent words
24

 e comente 

seu uso como estratégia de 

leitura em língua estrangeira. 

(idem) 

 

     2 1. Vá para a página 24 e 

observe somente a 

imagem. Depois responda 

em grupos: Na sua 

opinião, qual é o assunto 

do texto? 

2. Agora, leia somente o 

título do texto. Então, 

responda em pares:  Qual 

é o assunto do 

texto?(SANTOS: 2010, 

p.23) 

 

Previsão do assunto do 

texto baseada em 

elementos não verbais. 

(op.cit: 2010, p. 132) 

 

Ativação de 

conhecimento prévio 

baseada no título.(idem)  

Reveja com os alunos os 

vários elementos textuais que 

contribuem para o significado 

de um texto (por exemplo, 

títulos e manchetes, 

ilustrações, aspectos de 

formatação). (op.cit: 2010, p. 

23) 

    3 1.Vá para a página 38 e 

observe a imagem e o 

título. Depois responda, 

Fazer previsões sobre o 

texto a partir de pistas 

verbais e não verbais 

Leia a explicação sobre 

skimming
25

 . 

                                                 
24

 O termo transparent words  é usado como sinônimo de cognatos, que servem de pista para se inferir o 

sentido de língua de vocábulos em inglês, com o mesmo radical em   português. 
25

 Skimming é a técnica de leitura superficial, para se obter o sentido global do texto. 
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em pares. Qual é o assunto 

do texto? 

3.Leia a primeira frase de 

cada um dos quatro 

parágrafos.Discuta: qual é 

o tema de cada parágrafo? 

(SANTOS: 2010, p.37) 

como palavras 

transparentes, frase 

introdutória de cada 

parágrafo e imagens. 

(op.cit: 2010, p. 132) 

 Reitere os potenciais 

benefícios da aplicação de 

estratégias de leitura (tais 

como o apoio de palavras 

transparentes, imagens  etc 

para o entendimento de um 

texto. (op.cit: 2010, p. 37) 

     4 1. Procure no texto as  

informações seguintes: em 

que linha se encontra: 

a. O nome do 

inventor da 

penicilina? 

b. Detalhes sobre o  

“phone tooth”:  O 

que é e qual a sua 

função?(SANTOS

: 2010, p. 49) 

Extrair informação 

específica (scanning). 

(op.cit: 2010, p. 133).  

Peça aos alunos que tentem se 

lembrar da última vez em que 

fizeram uma leitura 

procurando alguma 

informação específica e, em 

seguida, pergunte-lhes se 

fizeram uma leitura detalhada 

de todo o texto ou se foi 

suficiente fazer uma leitura 

rápida.  (op.cit: 2010, p. 49) 

     5  Você lerá um texto sobre 

escolas do futuro. 

1. Você é capaz de prever 

alguns tópicos que serão 

abordados no texto? Em 

pares, liste dois ou três 

tópicos possíveis. 

2. Depois leia o texto da 

página 64 superficialmente 

para encontrar a ideia 

geral. Suas previsões 

estavam corretas? 

 

Fazer previsão do 

conteúdo de um texto 

antes de sua leitura. 

 

Ler rapidamente o texto 

para obter a ideia geral. 

(op.cit: 2010, p. 133) 

Comente o uso de previsões 

antes de se ler um texto, 

esclarecendo que há vários 

tipos de previsões e que nesta 

unidade serão trabalhadas as 

previsões sobre os 

assuntos/tópicos mencionados 

num texto. Sugira ao aluno 

consultar a seção Tools for 

learning , e ressalte que , ao 

fazer previsões antes de ler, o 

importante não é acertar, 

mas, sim, estabelecer uma 

relação sociocognitiva com o 

texto antes de sua leitura. 

Quadro 70: Estratégias de leitura - Take Over 1 
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    Além das atividades e das explicações ao professor, apresentadas no quadro, as 

operações de construção de sentido são explicitadas ao aluno como estratégias de 

leitura, por meio de tópicos explicativos e, também, em seção especial denominada 

Ferramentas Para Aprendizagem (Tools For Learning). (SANTOS:2010, p.132-133) 

       Seguem-se alguns exemplos da elucidação de estratégias, ao aluno, por meio de 

notas e cartuns. 

 

UNIDADE 1 

 

Figura 17: Take Over 1 - Unidade 1 – Estratégias - (SANTOS: 2010, p.11) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cognatos podem  ajudar  a você a entender um 

texto. Leia mais sobre isto na página 132. 
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UNIDADE 2 

 

Figura 18: Take Over 1 -  Unidade 2 – Estratégias - (SANTOS: 2010, p.25) 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 3   

 

 

Figura 19: Take Over 1 - Unidade 3 – Estratégias - (SANTOS: 2010, p.37) 

 

 

 

 

 

 

 

 A: Mas espere um minuto! Degree não significa “degrau”?           Algumas palavras em 

 Realise  não é “realizar”? Subject  não é “sujeito”?                         inglês NÃO significam o                           

B: Bem ,estes NÃO são cognatos.)                                                   que parecem. [...] Para ler  

                                                                                                           mais sobre falsos cognatos, 

                                                                                                           vá para a página 132.  

 
 

 

Você pode usar estas estratégias (propostas 

na questão, cf. quadro) para fazer previsões 

sobre textos “difíceis” em inglês! Leia 

mais sobre isto na página 132. 
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UNIDADE 4 

 

 

Figura 20: Take Over 1 - Unidade 4 – Estratégias - (SANTOS: 2010, p.49) 

                  

 

UNIDADE 5 

  

 

Figura 21: Take Over 1 - Unidade 5 – Estratégias - (SANTOS: 2010, p.49) 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você pode usar esta estratégia (proposta na 

questão, cf. quadro, para ler mais sobre 

invenções e inventores! 

Liste algumas perguntas que você gostaria de 

responder sobre o assunto e pesquise as 

respostas em sites relevantes [...] 

Leia mais sobre leitura detalhada na página 133. 

 
Fazer previsões antes de ler pode ser útil. 

Leia mais sobre isto na página 134. 
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5.6. Take Over 1 -  In Action / Further Action 

 

       Estas duas seções exploram o trabalho de leitura do texto central da unidade. Na 

seção In Action, o texto principal é seguido de atividades de leitura que objetivam 

“oferecer oportunidade de aplicação de estratégias de leitura” e “desenvolver a noção de 

leitura estratégica”. A seção Further Action objetiva “ampliar o trabalho de leitura 

estratégica’, “oferecer oportunidade de desenvolvimento de leitura e pensamento 

crítico” e “desenvolver a capacidade de enfrentar situações-problema”. (SANTOS:2010, 

p. 7, manual do professor) 

          A seção In Action objetiva trabalhar, principalmente, o nível semiolinguístico de 

produção do sentido , por meio de questões que visam a preparar o aluno para realizar 

operações no nível da compreensão. Em outras palavras, o foco desta seção é 

desenvolver no aluno estratégias de identificação das relações coesivas – textuais, 

lexicais e gramaticais -  da superfície do texto que lhe possibilitam atingir o sentido 

global.  
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UNIDADE 1 

 

Figura 22: Unidade 1 – Interpretação de texto ( In Action) (SANTOS:2010, p.12) 
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         A questão 1 sobre o texto, focaliza a formação de palavras, como estratégia de 

compreensão. Trabalha-se o desenvolvimento da competência gramatical de nível 

lexical, Charaudeau (2001), orientando-o para utilizar os sufixos e prefixos, como pistas 

para inferir o sentido. Tais estratégias cognitivas, promovem operações que partem do 

nível semiolinguístico e geram operações de nível discursivo e semântico de construção 

do sentido, Charaudeau (2009). 

 

1 .  Agora, encontre no texto as palavras para as seguintes definições:     

    a. pessoas que utilizam (usuários/usuárias): users;  

    b.  pessoas que aprendem (aprendizes): learner   

    c.  pessoas que ensinam (professores): teachers 

    d. escrevendo de novo: rewriting 

    e.  giving a new or   different definition: redefining 

 

        O trabalho de desenvolvimento da competência leitora se realiza, principalmente, 

por meio da conscientização do aluno sobre a estratégia utilizada. (CELANI et al.: 

2005)   

 

Estratégia - Uso de partes de uma palavra para compreender o seu significado   

Na Unit 1 você usou esta estratégia com relação ao prefixo re- e  ao sufixo –er. Aplique esta 

estratégia com relação a  outros prefixos e sufixos frequentes  em língua inglesa,   por exemplo: -ity 

(normalmente – dade em português , como  em maturity/maturidade); in-; im-; ir-; il-  (todos 

expressando negativa: incorrect, impossible, irresponsible; illegal); dis- (expressando negativa ou 

oposto: disagree, disarm. Explore alguns  textos deste livro procurando por exemplos .        

          A questão 2 propõe ao aluno que infira o significado das palavras a partir do  

cotexto. Para tal, o aluno recorrerá a operações de nível semiolinguístico, como a 

observação das ilustrações nas páginas, do entorno linguístico (assunto do parágrafo, 

vocábulos cognatos), já ativadas nas seções In Context e  In Power, para construir o 
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sentido. Os seus saberes de conhecimento Charaudeau (2006), já ativados nessas 

seções,  lhe possibilitarão identificar as características composicionais do texto  - modo 

de organização e tema - em operações de nível  semântico e de nível discursivo. O 

trabalho  de desenvolvimento de estratégias de leitura contribui para sua capacidade de 

manipular tais operações de construção do sentido. 

 

2. Verifique os usos destas palavras no texto. Para cada palavra, escolha a opção que  traduz o seu 

significado: 

 a. to mean (line 2)                (  ) compartilhar        (  ) significar         (  ) mexer 

 b. to explain (line4)              (  ) explicar                 (  ) planejar          (  ) explorar 

 c. to increase (line 5)            (  ) diminuir               (  ) aumentar        (  ) piorar 

etc  

  

              Para resolver a questão 3, o aluno-leitor precisa adentrar mais profundamente o 

texto e, articulando operações no nível da língua com operações no nível da situação 

discursiva, processar as informações implícitas exigidas pela questão, por meio de 

inferências. 

 

  3. Leia o texto outra vez e escolha a alternativa correta.  

a. Wordia.com (is) (isn’t) a conventional dictionary.  

 b.It (is) (isn’t) possible to upload videos with your definitions of a word on Wordia.com. 

c.According to the text, people (have) (don’t have) different definitions for the same word.   

d.According to the text, the Internet (has) (doesn’t have) a lot of educational potential.  

e. According to Ed Baker, users of the site (are) (aren’t) redefining the dictionary.    

          

       Por exemplo, para saber se o Wordia é ou não é um dicionário convencional, como 

se pede na letra a. o aluno deverá ser capaz de utilizar o seu conhecimento de mundo 
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sobre dicionários convencionais, e processar a definição do Wordia apresentada no 

primeiro parágrafo. Desse modo, ele terá que fazer operações no nível semiolinguístico 

de construção do sentido, ou seja, decodificar a informação sobre o dicionário, usando 

pistas verbais e não verbais (imagens) para contruir o sentido de língua e, 

simultaneamente, processar operações de nível discursivo e situacional , como por 

exemplo, relações intertextuais (reconhecer as características de gênero do texto)  para 

alcançar  a interpretação. 
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UNIDADE 2 

 

Figura 23: Unidade 2 –  Intepretação de texto ( In Action)  -  (SANTOS:2010, p.24) 
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       As questões  da Unidade 2, intitulada Escolha de Profissão (Choosing a Career), 

exploram os mesmos aspectos das atividades da Unidade 1 . Considera-se  relevante,  

no entanto, destacar as questões da seção Further Action, que focalizam a comparação 

de textos, adaptados, com os textos originais, como estratégia de leitura, utilizando o 

exercício de interpretação de um  quadro demonstrativo de resultados de pesquisa. 

 

1. O texto da página 24 foi inspirado em um outro texto. Onde se  pode encontrar o texto original? 

Como você sabe? (Adapted from http://www. ...) 

2. Olhe o quadro abaixo rapidamente. De onde ele foi tirado? É uma reprodução fiel ou uma 

adaptação do original? Como você sabe? (Adapted from http://www. ....) 

3. O quadro abaixo contém informação sobre as seis profissões mais procuradas nos Estados 

Unidos. Leia a informação no quadro (use palavras transparentes e títulos para  ajudar você, 

depois indique se as afirmações são falsas ou verdadeiras. (op.cit.,.idem) 

 

 

 

Figura 24: Unidade 2 –  Intepretação de texto  (In Action) - (SANTOS:2010, p.26) 

 

  

 

 

http://www/
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UNIDADE 3 

       

.      

Figura 25: Unidade 3 –  Intepretação de texto (In Action)  - (SANTOS:2010, p.38) 
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 Na Unidade 3, dentre as questões de interpretação propostas, considera-se relevante 

destacar a questão 2,  que trata de referenciação pronominal (casos de anáfora e 

catáfora) como estratégia para a construção do sentido, embora, neste caso, não haja 

menção explícita ao processo. 

 

2. A que se referem os seguintes pronomes? 

a. it (paragraph 1, line 3) __________________ 

b. they (paragraph 2, line 20) ________________ 

c. they (paragraph 3, line 29) __________________      

                                                     

      A  Unidade 4  tem como texto principal “Inventions”, um artigo sobre a história das 

invenções, adaptado de um almanaque para crianças, retirado de um sítio da internet. 

     As questões propostas visam a equipar o aluno-leitor com estratégias para processar  

o sentido de língua do texto , possibilitando-lhe a realização de inferências para alcançar 

o sentido global (sentido de língua + sentido de discurso). Desse modo, a primeira 

questão trabalha o contexto e a segunda , aspectos gramaticais (sufixo temporal dos 

verbos). A terceira questão demanda operações inferenciais para as quais será 

necessário o ativamento de estratégias, como as trabalhadas nas questões anteriores, a 

par do ativamento do conhecimento prévio do aluno-leitor. 
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UNIDADE 4 

 

Figura 26: Unidade 4 –  Intepretação de texto (In Action) - (SANTOS: 2010, p.50) 
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Figura 27: Unidade 4 –  Intepretação de texto (In Action) - (SANTOS: 2010, p.50, 51) 
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     Observa-se, também, nessas atividades, o trabalho com a conscientização sobre a 

utilização do conhecimento prévio como estratégia para inferir, (CELANI et al.:2005, 

p.91). No cartum que antecede a questão 1, a personagem diz que não conhece todas as 

palavras do texto que está lendo, ao que a outra a instrui para  usar o que sabe , a fim de 

inferir o que não sabe. Além disso, a autora dá a seguinte orientação ao aluno, 

(SANTOS:2010, p.51): 

 

  Estratégia – Aplicação de conhecimento prévio ( SANTOS:2010, p. 133)  

Conhecimento se constroi em cima de conhecimento. Para praticar  o uso de conhecimento prévio 

em novas aprendizagens, selecione  um texto que queira ler. Antes de ler, liste: o que você sabe 

sobre o assunto, sobre o tipo de texto a ser lido, sobre o vocabulário que provavelmente  será usado.  

 

      Além da conscientização do aluno sobre a estratégia  utilizada, o manual do 

professor  apresenta a seguinte sugestão:  

 

Esclareça aos alunos que eles não precisam entender todas  as palavras do texto para fazer a 

tarefa. Se eles se apoiarem em conhecimento prévio, podem  inferir o significado das palavras 

desconhecidas.  Explique  que “conhecimento prévio” inclui conhecimento de mundo                                       

(sobre antibióticos, por exemplo), de gramática (por exemplo, distinguindo verbos de 

substantivos ou a terminação –ed   sufixo que indica tempo passado, por exemplo). (SANTOS: 

2010, p. 51, manual do professor) 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

UNIDADE 5 

 

Figura 28: Unidade 5 –  Intepretação de texto (In Action) (SANTOS:2010, p.64) 
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     Na Unidade 5, as questões de extrapolam o nível semiolinguístico de construção de 

sentido, envolvendo estratégias semântico-discursivas , como ilustram as questões 3 e 4:     

  

3. Na linha 16, a educação nos tempos atuais é comparada a uma estrada de ferro. Explique essa 

comparação, com suas próprias palavras, por escrito, em português. Depois discuta com o grupo 

(oralmernte): Você concorda com essa comparação? Se concorda, você acha que esta situação pode 

mudar?(respostas pessoais)   

 

 

4. Em “Ao invés de planejar uma nova escola com fileiras de carteiras antigas nela, aqueles 

envolvidos no processo devem ter uma novo olhar” (think outside the box). (lines 12-15): 

A .A que se refere o pronome “elas ”
26

 ? 

(  ) as fileiras                                (  ) os planejadores                         (  ) uma nova escola 

b. A que a palavra “processo” (“process”)  está  se referindo?  

(  ) o processo de construção de novas carteiras 

(  ) o processo de se pensar sobre carteiras antigas 

(  ) o processo de se planejar uma nova escola  

           

       Como se pode concluir pelas unidades analisadas, as atividades de leitura propostas 

no Take Over 1 visam a equipar o aluno-leitor com estratégias de construção de sentido 

que lhe possibilitem alcançar o sentido global do texto.  

         

 

 

                                                 
26

 A resposta encontra –se  no parágrafo anterior. “Elas” (them) se refere a “escolas que serão projetadas 

no futuro” 
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6. CONCLUSÃO 

 

        A análise comparativa das atividades de leitura nos materiais Viva Português 1 e 

Take Over 1 confirma a hipótese de que a aprendizagem da leitura nas duas línguas, ou 

seja, o desenvolvimento de competência leitora do aluno de ensino médio, em português 

e em inglês, depende de uma abordagem sociodiscursiva interacional, estratégica e 

conscientizadora. 

        O material de português propõe atividades de leitura ricas em oportunidades para 

que o aluno aprenda a usar estratégias de construção de sentido e aplicar essa 

habilidade,  de maneira autônoma, em qualquer atividade de interpretação.  

        Na seção Antes de ler , que tem como objetivo principal o ativamento do 

conhecimento a priori  do aluno-leitor – saberes de conhecimento e saberes de crenças-

(cf.p.40)  as questões propõem tarefas que demandam operações nos quatro níveis de 

construção de sentido – semiolinguístico, situacional, semântico e  discursivo. O aluno-

leitor  é conduzido a evoluir no processo de leitura, partindo do nível semiolinguístico – 

análise de elementos  verbais e não-verbais (fotos, títulos etc.) e associando-os a 

elementos da situação e do discurso por meio de operações cognitivas como inferências 

e  intertextualidade . 

         As questões da seção Interpretação do texto focalizam as relações entre o 

conhecimento de mundo e o conhecimento linguístico - de nível textual, lexical e 

gramatical para a construção do sentido, oportunizando ao aluno-leitor observar , por 

exemplo, as relações  coesivas da superfície do texto face a elementos situacionais, 

como a intenção do autor ou coerções da situação discursiva.  

        Na seção Comparando texto, os gêneros textuais variados, espinha dorsal das 

atividades de leitura, determinam o  ativamento  de competências e saberes  do aluno-

leitor, ao lhe provocarem indagações diante das diversas máscaras sob as quais o 

discurso  lhes é apresentado, nos textos para interpretação. Nessa seção, o tema, o estilo 

e o conteúdo composicional dos textos recebem destaque, em uma perspectiva 

intertextual. 

      Contudo, tal abordagem orienta o aluno-leitor apenas para a percepção dos aspectos 

sociodiscursivos que as atividades propostas envolvem, deixando escapar a 

oportunidade de conscientizá-lo sobre o processo, ou seja, sobre a funcionalidade das 

estratégias de construção do sentido no desenvolvimento das habilidades de leitura. Em 
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outras palavras, não se ensina ao aluno-leitor que os “aspectos  percebidos” são pistas  

para interpretação; pistas essas, que, como em um jogo, precisam ser seguidas para se 

chegar ao “tesouro” que se está buscando -  o sentido do texto.     

     Em suma, a análise do trabalho de desenvolvimento de leitura do Viva Português 1 

mostra duas realidades. Considerando-se o  material, as atividades de leitura do Viva 

Português 1 revelam uma abordagem discursiva da leitura, segundo a qual o texto é 

considerado um contrato comunicativo. Destacam-se, então,  a relação forma/estilo/ 

tema , por meio de questões que exploram elementos semiolinguísticos , situacionais, 

semânticos e discursivos, que, supostamente,  conduziriam à interpretação. Sob outra 

perspectiva, o olhar sobre o aluno-leitor, no processo, mostra que ele é levado a 

percorrer esse labirinto de atividades,  com uma ideia muito vaga sobre o caminho onde 

está pisando ou sobre onde deve chegar. Precisará ele ser sempre conduzido (amparado) 

por questões de interpretação de texto para percorrer o caminho da construção do 

sentido? E qual seria  o caminho da autonomia? 

       A análise do material de inglês parece contribuir para essa resposta. A hipótese de 

que a dificuldade em leitura, em inglês , no ensino médio, seria superada pelo ensino de 

estratégias de leitura  se confirma. 

       O Take Over 1 apresenta uma metodologia semelhante à do Viva Português 1 , 

que objetiva conduzir o aluno, da  pré-leitura  à interpretação, incluindo uma introdução 

à leitura crítica. 

       As seções In Context e In Power têm a função de conectar o aluno com o tema do 

texto, por meio de questões que  ativam o seu conhecimento prévio. As seções 

subsequentes, In Action e Further Action trabalham a relação conhecimento de 

mundo/conhecimento linguístico. 

       Sendo o Take Over 1 um material para o ensino de língua estrangeira, nele  

predominam questões que exploram o  nível semiolinguístico de construção de sentido, 

o que caracteriza uma preocupação maior com a língua do que com a leitura. Desse 

modo, para compensar problemas de leitura causados por déficit linguístico , enfatiza-se 

o ensino de estratégias de leitura.  

        As estratégias ensinadas sinalizam aspectos semiolinguísticos dos textos, que 

servem de pistas para a construção do sentido. Todas as seções de leitura são baseadas 
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no ensino de estratégias  e culminam com a seção In Charge
27

, que inclui atividades de 

leitura, entre outras, e cujo objetivo é a autonomia, ou seja, a aplicação das estratégias 

aprendidas. Seria, então, o ensino de estratégias de nível semiolinguístico de construção 

de sentido suficientes para o desenvolvimento da leitura autônoma em sentido pleno? 

(Inclusive a leitura crítica?) 

          Assim como o material de português carece do ensino de estratégias, o material 

de inglês carece de atividades que oportunizem a prática de operações de nível 

discursivo de construção de sentido, como por exemplo, atividades que explorem 

gêneros textuais e intertextualidade.  

        Sob a perspectiva dialógica do ensino de leitura, que fundamenta este estudo,  o  

conceito de gênero, como manifestação de cultura, enfatizado no ensino da leitura em 

português, principalmente, por meio do trabalho com textos literários, deveria  ser 

aplicado ao ensino de leitura em língua estrangeira, sob a forma de estratégia de leitura. 

Nesse sentido,  deveria haver , no material de inglês, um espaço para  atividades de 

leitura que explorassem gêneros variados , inclusive literários,  possibilitando o 

desenvolvimento da competência metagenérica como estratégia para compreensão. Isso 

se traduziria em atividades   que  explorassem as características recorrentes dos gêneros 

dos textos -  tema, estilo de linguagem, escolhas lexicais, textuais e gramaticais , como 

escolhas determinadas por fatores de intencionalidade  e situacionalidade . Tal trabalho 

com os gêneros deveria incluir,também, atividades sobre intertextualidade, uma vez que  

o confronto do aluno-leitor com textos ou gêneros variados sobre um mesmo assunto 

lhe ativariam operações mentais em prol da construção do sentido 

          Por tudo isso, conclui-se, reafirmando que o desenvolvimento pleno da 

competência leitora depende do ensino da  leitura como prática  discursiva, interativa , 

estratégica  e conscientizadora. 

        É válido ressaltar que, embora o  escopo deste estudo não abranja a questão das  

crenças do professor em relação ao aluno-leitor, ao material didático e ao ensino da 

leitura, dentro da perspectiva sociodiscursiva interacional ,  esse é  um tema da maior 

relevância para pesquisas sobre o desenvolvimento de competência leitora.  

        Uma outra questão da maior relevância, imanente à competência leitora como 

prática autônoma, é a questão do letramento crítico. Esta é mais uma noção que subjaz 

                                                 
27

 A seção In Charge não faz parte do corpus desta pesquisa por não explorar somente a leitura, mas 

outros aspectos ensinados no material. 
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às atividades de leitura do Viva Português 1 , mas que deveria ser destacada e abordada 

sistematicamente e de modo conscientizador. O Take Over 1 apresenta a atividade 

Critical Thinking , que já é uma iniciativa de se abordar essa modalidade de leitura, 

apesar de se limitar a uma ou duas perguntas para reflexão sobre o tema da unidade. Tal 

trabalho deveria receber maior destaque e ser ampliado por meio de atividades que 

explorassem gêneros textuais e intertextualidade, por exemplo.  

        Em suma, é  preciso que as atividades de leitura dos livros didáticos, conduzam e 

capacitem o aluno-leitor a realizar operações simultâneas nos níveis da compreensão, 

interpretação e intercompreensão. Para tal, é preciso que o material didático exponha o 

aluno-leitor a uma variedade de textos de gêneros diversos e que as questões propostas 

convidem-no a entrar no jogo da leitura, mas que, sobretudo, lhe ensinem as “regras”.   

       É válido ressaltar, também, que embora o objeto central da presente pesquisa tenha 

sido o material didático, essa é apenas uma das questões envolvidas no trabalho de  

desenvolvimento de competência leitora. A formação do professor, no sentido de  

conscientizar o aluno sobre as competências e estratégias em jogo na leitura, por 

exemplo,  é uma outra questão fundamental , que deve ser pesquisada.          
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8. ANEXOS 
 

ANEXO 1 
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Anexo 1: Histórias de quem viaja (CAMPOS et al.: 2010, pp. 172,173) 
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ANEXO 2 

 

 

Anexo 2: Amor (CAMPOS et al.: 2010, p.213) 
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ANEXO 3 

 

 

Anexo 3: Poemeto erótico (CAMPOS et al.: 2010, p. 216) 
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ANEXO 4 

 

 

Anexo 4: O Marruêro (CAMPOS et al.: 2010, p. 73) 

 

 



145 

 

ANEXO 5 

 

 

Anexo 5: Cantiga de amigo. Nuno Fernandez Torneol (CAMPOS et al.: 2010, p. 63) 
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ANEXO 6 

 

 

Anexo 6: Auto da barca do inferno (CAMPOS et al.: 2010, p. 119) 
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ANEXO 7 

 

 

Anexo 7: Auto da Compadecida (CAMPOS et al.: 2010, pp. 119, 120) 
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ANEXO 8 
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Anexo 8: Os Lusíadas – Canto V (CAMPOS et al.: 2010, pp. 164, 165) 
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ANEXO 9 

 

 

Anexo 9: O Monstrengo (CAMPOS et al.: 2010, p. 166) 
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ANEXO 10 
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Anexo 10: Não adianta ficar reclamando, é preciso fazer acontecer! (CAMPOS et al.: 2010, pp. 204, 

205) 
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ANEXO 11 

 

Anexo 11: Milagre nos Andes (CAMPOS et al.: 2010, p. 206) 


