
0 
 

LÍVIA LÚCIA VELOSO DE OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O PAPEL DOS FRAMES NA LEITURA DE CARTUNS EM UM CONTEXTO DE 
ENSINO/APRENDIZAGEM DE LE 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Curso de Pós-
Graduação em Letras da Universidade Federal 
Fluminense, como requisito parcial para obtenção 
do Grau de Mestre. Área de Concentração: 
Estudos de Linguagem. 

 

 

 

 

Orientador:  
Prof. Dr. Ricardo Luiz Teixeira de Almeida 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Niterói, RJ 

2014 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoatá 
  

O48      Oliveira, Lívia Lúcia Veloso de.  
  O papel dos frames na leitura de cartuns em um contexto de 
ensino/aprendizagem de LE / Lívia Lúcia Veloso de Oliveira.    

               – 2014. 
150 f.   

 Orientador: Ricardo Luiz Teixeira de Almeida.  
     Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Fluminense, Instituto 
de Letras, 2014. 

 Bibliografia: f. 101-105. 
 

    1. Ensino da língua inglesa. 2. Língua estrangeira.                                         
3. Sociocognitivismo. 4. Cartum. I. Almeida, Ricardo Luiz Teixeira de. 
II. Universidade Federal Fluminense. Instituto de Letras. III. Título.     
                                                           
                                                                                                                                        
                                                        CDD 425.07 

 



2 
 

LÍVIA LÚCIA VELOSO DE OLIVEIRA 
 
 
 
 
 

O PAPEL DOS FRAMES NA LEITURA DE CARTUNS EM UM CONTEXTO DE 
ENSINO/APRENDIZAGEM DE LE 

 
 

 
Dissertação apresentada ao Curso de Pós-
Graduação em Letras da Universidade Federal 
Fluminense, como requisito parcial para obtenção 
do Grau de Mestre. Área de Concentração: 
Estudos de Linguagem. 

 

Aprovada em março de 2014. 

 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
___________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. RICARDO LUIZ TEIXEIRA DE ALMEIDA – Orientador 
UFF 

 
___________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. SÉRGIO NASCIMENTO DE CARVALHO 
UERJ 

 
___________________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª SOLANGE COELHO VEREZA 
UFF 

 
___________________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª LUCIANA MARIA ALMEIDA DE FREITAS – Suplente 
UFF 

 
___________________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª RENATA LOPES DE ALMEIDA RODRIGUES – Suplente 
UERJ 

 
 

 
Niterói 
2014 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus corajosos e abnegados pais David e 

Vilma, cujo amor incondicional e persistência só 

fazem crescer, a cada dia, o meu amor,  

respeito, admiração e gratidão.  

 
 

 

  



4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por nos conceder a todos o maravilhoso dom de viver; 

À Universidade Federal Fluminense, pelos dez anos de em que me acolheu, tendo-me 
proporcionado a realização de um curso de graduação em Letras Português/Inglês, dois cursos 
de especialização e o presente curso de mestrado que acabo de concluir, todos de alto nível 
acadêmico; 

Ao Prof. Dr. Ricardo Luiz Teixeira de Almeida e à Prof.ª Dr.ª Solange Coelho Vereza, pela 
competência e excelente nível intelectual e acadêmico com que sempre conduziram suas 
respectivas disciplinas e por terem apostado na minha capacidade de concluir este curso, 
mesmo diante de todas as dificuldades que surgiram; 

Ao Prof. Dr. Ricardo Luiz Teixeira de Almeida em especial, pelo entusiasmo e excelência 
com que conduziu a orientação deste trabalho; 

À Prof.ª Dr.ª Sonia Monnerat Barbosa, pelo incentivo e apoio acadêmico constantes desde os 
primeiros anos do meu curso de graduação; 

A todos os meus colegas da graduação e pós-graduação da UFF e aos demais pesquisadores 
com quem pude compartilhar experiências, conhecimentos e fontes de pesquisa, os quais, por 
sua vez, em muito contribuíram para a minha formação intelectual e acadêmica e para todo o 
trabalho de pesquisa aqui exposto; 

A todos os meus alunos e ex-alunos da Educação Básica e às escolas onde já trabalhei e onde 
trabalho no atual momento, pelos dez anos de magistério que completo no mês de abril do 
presente ano e pela oportunidade de contribuir com o crescimento moral e intelectual do 
nosso país, mesmo diante de todos os percalços encontrados por quem aceita o desafio de ser 
um profissional da educação nos dias de hoje; 

Aos meus amados pais, que sempre me forneceram apoio afetivo e incentivo moral nos 
momentos de desafio e cujas limitações físicas, longe de serem empecilhos, são exemplos de 
superação para seus filhos, familiares e amigos, estimulando as pessoas a superarem as suas 
próprias dificuldades.   

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triste não é mudar de ideia.  
Triste é não ter ideia para mudar. 

 
Francis Bacon 



6 
 

 

 

 

 

RESUMO 

O presente trabalho buscou investigar qual seria o papel dos frames na leitura de cartuns em 
um contexto de ensino/aprendizagem de inglês como LE. Em primeiro lugar, foi feito um 
breve percurso pelas diferentes concepções teóricas de leitura, assim como analisadas as suas 
implicações para o ensino, em particular para o ensino de leitura em LE. Também foram 
abordados os níveis de leitura e as ideias de multimodalidade e letramento. A seguir, foram 
apresentados os principais pressupostos teóricos da Linguística Cognitiva e da abordagem 
sociocognitiva, assim como foi delimitado o conceito de frame do qual partiu a pesquisa e 
justificada a escolha do gênero discursivo em questão: o Cartum. A metodologia adotada na 
geração dos dados lançou mão de quatro instrumentos investigativos, sendo o principal deles 
o grupo de atividades de pré-leitura, onde os participantes puderam antecipar alguns assuntos 
com que iriam se deparar na leitura dos cartuns. Conforme consta na análise dos dados e 
discussão geral dos resultados, foi sobretudo na fase da pré-leitura que os frames 
demonstraram ter um papel mais significativo, seja através da estratégia do estímulo direto ou 
indireto, uma vez que se constituíram como caminhos para a ativação do conhecimento prévio 
do aprendiz relativamente aos aspectos socioculturais da língua-alvo.  

Palavras-chave: Frames. Ensino de Inglês como língua estrangeira. Ensino de leitura. 
Cartuns. 
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ABSTRACT 

The present study has investigated what would be the frames’ role regarding the reading of 
cartoons in an EFL context. First of all, it was made a brief description of different theoretical 
conceptions about reading and it was analyzed their pedagogic implications, especially for 
EFL teaching. The reading stages and the multimodality and literacy ideas were also taken 
into consideration. In the second and third parts of our theoretical background, we focused on 
the main theoretical assumptions about Cognitive Linguistics and the socio-cognitive 
approach, as well as the concept of frame that the study was based on and the rationales for 
the choice of the discursive genre: Cartoon. The data generation process drew on four 
investigating instruments, the main one being a series of pre-reading activities, where the 
participants could anticipate some issues they would come across with when reading the 
cartoons. As we could see in the data analysis and general discussion about the results, it was 
mainly in the pre-reading stage that frames had the most significant role, both through direct 
and indirect stimulation strategies, since they worked themselves as paths to the learner’s 
prior knowledge activation regarding the target language’s socio-cultural aspects. 

Keywords: Frames. Teaching English as a foreign language. Teaching reading. Cartoons.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Muito se tem dito a respeito da importância do ensino de leitura no Brasil nas últimas 

décadas como habilidade fundamental a ser desenvolvida, seja para ensinar língua materna, 

seja para ensinar língua estrangeira (doravante LE) e, até mesmo, nas demais áreas do 

conhecimento, como a História, a Geografia, as Ciências Naturais e as Artes. É o que se pode 

verificar nos documentos governamentais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Língua Estrangeira para o Ensino Fundamental (PCN LE) e as Orientações Curriculares do 

Ensino Médio (OCEM), assim como nas diversas pesquisas e produções científicas difundidas 

no meio acadêmico, tal como podemos ver no artigo de Almeida (2012), em que o autor 

defende a atualidade dos PCN LE no que concerne ao foco na habilidade de leitura1. Tal 

difusão do ensino de leitura tem se refletido nos materiais didáticos, nos exames para 

avaliação e controle da qualidade do ensino, estabelecidos pelo MEC (Ministério da Educação 

e Cultura) e, finalmente, nas práticas pedagógicas realizadas em sala de aula e no contexto 

escolar de maneira geral. 

 Dentre os exames governamentais empregados atualmente, chama-se a atenção para 

o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Além de possuir um cunho avaliativo, o 

ENEM assume atualmente a função de principal meio de seleção de estudantes para a 

ocupação das vagas nas universidades públicas de todo o país e, em vários casos, para a 

concessão de bolsas de estudo em universidades particulares, dentre outras aplicações. No 

tocante ao presente trabalho, chamamos a atenção para a recorrência de textos verbo-visuais 

no referido exame, como cartazes, capas de revista, propagandas e, finalmente, tirinhas, 

charges e cartuns, dentre os quais é importante ressaltar que os cartuns servirão de base às 

atividades de leitura que irão encabeçar a maior parte do processo de geração de dados da 

presente pesquisa.  

 O gênero Cartum favorece bastante a exploração do potencial discursivo da 

linguagem visual e, quando apresenta a linguagem verbal (geralmente bem reduzida), ela se 

encontra amalgamada aos elementos visuais. Não que um tipo de linguagem seja mais 

importante do que o outro, mas é notório o espaço de desprestígio em que ainda se encontra o 

                                                 
1  Não que o autor seja contra a reintrodução das demais habilidades no referido contexto de ensino, mas ela tem 

de ser feita levando-se em conta as discussões trazidas inicialmente pelos próprios parâmetros que justificaram 
o foco na habilidade de leitura considerando três critérios: condições de trabalho; relevância social; e 
relevância educacional. O único critério que não mais atenderia à demanda pelo foco na habilidade de leitura 
seria o da relevância social, que já justifica, por exemplo, o trabalho com produções escritas de gêneros da 
internet. 



13 
 

texto visual no sistema educacional de maneira geral e, até mesmo, no meio acadêmico2. 

Além disso, o referido gênero discursivo favorece o desenvolvimento do senso crítico do 

aprendiz e a sua familiarização com os aspectos socioculturais da língua-alvo. E na tentativa 

de dialogar coerentemente com os saberes socioculturais veiculados através do texto, o 

aprendiz estará mais receptivo, podendo ser mais facilmente estimulado pelo educador a fazer 

um uso mais objetivo e direcionado do seu conhecimento de mundo armazenado, o que será 

cada vez mais favorecido pelo seu grau de maturação cognitiva.  

 O trabalho com cartuns é, pois, um precioso instrumento de ativação do 

conhecimento de mundo do aprendiz. Ao tentar entender as críticas, reflexões e/ou efeitos de 

humor produzidos pelo enunciador, o leitor-aprendiz terá necessariamente de lançar mão de 

seu conhecimento prévio, sob pena de não construir sentidos coerentes para o que lê. A 

importância do conhecimento prévio para o processamento da leitura já foi reconhecida na 

década de setenta através do conceito de schemata, formulado a partir da Teoria dos 

Esquemas Cognitivos. Essa teoria foi desenvolvida pelo psicólogo educacional Richard C. 

Anderson3 e, logo em seguida, abordada e aplicada por vários outros pesquisadores em seus 

respectivos campos de estudo, a exemplo de Christine Nuttall4, conforme será mais bem 

detalhado no primeiro capítulo.  

No que tange aos fins últimos da presente proposta de pesquisa, que se concentra no 

papel dos frames na leitura de cartuns, parte-se da noção de frame como uma reformulação do 

conceito de esquema cognitivo, com a diferença de que o termo frame abarcaria uma série de 

outras noções empregadas na literatura para designar as diferentes formas como se configura 

cognitivamente o conhecimento de mundo de determinado indivíduo, compartilhado em 

maior ou menor grau com os membros de seu contexto sociocultural imediato. Conforme será 

visto em maiores detalhes, de acordo com o conceito de Fillmore (1982), um frame é uma 

rede de conceitos muito bem interligados, não sendo possível compreender um desvinculado 

do outro.  

                                                 
2  Cf. COIMBRA, Mônica S. de. A natureza conceptual da metáfora visual: uma perspectiva pedagógica. Tese 

de Doutorado, UFF, 2012, p. 14 e 15. 
3  Segundo Anderson (1977), o termo schema foi inicialmente empregado na Psicologia por Piaget (1926) e 

Bartlett (1932). No entanto, coube a Anderson, a partir da reflexão em torno do trabalho de outros estudiosos, a 
exemplo de Schank e Abelson (1975) e Minsky (1975), o desenvolvimento da Teoria dos Esquemas (Schema 
Theory) propriamente dita. É importante especificar que schemata é o plural de schema (em inglês), conforme 
também indica o autor. 

4  Embora a autora não trate em muitos detalhes do conceito de esquema cognitivo, ela toma o conceito de 
schemata como pressuposto fundamental para investigar o processo de leitura e compreensão de textos, em 
particular no contexto da sala de aula de língua estrangeira. 
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Desse modo, o objetivo principal da presente pesquisa é o de verificar a contribuição 

do conceito de frame para o melhor entendimento dos processos cognitivos envolvidos na 

aprendizagem de leitura em LE, notadamente de textos do gênero Cartum, de onde decorrem 

os seguintes objetivos específicos: 

 

(i) Propor atividades, estratégias e/ou recursos pedagógicos que estimulem direta ou 
indiretamente o acionamento de frames em seus diversos níveis5, observando a 
adequação dessas atividades, estratégias e/ou recursos em função dos objetivos 
que se quer alcançar e do perfil dos aprendizes;  

(ii)  Contribuir na teoria e na prática para o refinamento do ensino-aprendizagem de 
leitura em LE, notadamente no que diz respeito a textos verbo-visuais do gênero 
discursivo Cartum. 
 
 

 O diferencial do presente estudo está no fato de buscar formas para estimular o 

aprendiz de língua estrangeira a acionar, seja de modo direto, seja de modo indireto, os frames 

já disponíveis na configuração mental de seu conhecimento de mundo armazenado e que 

também compartilha, em maior ou menor medida, com os demais indivíduos do contexto 

sociocultural onde está inserido. Contudo, foram observados com maior atenção os frames 

mais diretamente envolvidos no processo de construção de sentidos dos textos selecionados 

para fazerem parte das atividades pedagógicas, principais fontes de geração dos dados. O 

intuito dessa delimitação foi observar se a ativação de frames subjacentes através do estímulo 

direto ou indireto por parte do professor em atividades com esse fim seria de fato significativa 

para a aprendizagem de leitura em língua estrangeira. Dito isto, os objetos de estudo da 

pesquisa foram precisamente: 

 

(i) O processo de ensino-aprendizagem de leitura em LE em seus múltiplos 
aspectos; 

(ii)  A conceitualização da noção de frame e sua aplicabilidade ao ensino-
aprendizagem de LE; 
 

(iii)  O Cartum como um gênero cuja compreensão depende fundamentalmente de 
atividades que estimulem direta ou indiretamente o acionamento de frames 
subjacentes. 
 
 

                                                 
5  Os frames coexistem em diversos níveis – cognitivo, semântico, discursivo e cultural. No entanto, essa 

separação é feita apenas com o fim de melhor estudá-los e compreendê-los. Na presente pesquisa, eles serão 
considerados em sentido amplo, para não adentrarmos em parâmetros classificatórios que não interessam aos 
seus objetivos. 
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 Os objetos de investigação acima apresentados partiram das seguintes perguntas de 

pesquisa: De qual(s) forma(s) é possível tornar mais significativa a aprendizagem de leitura 

em LE? O estímulo ao acionamento de frames pode consistir em uma estratégia pedagógica 

significativa para a aprendizagem de leitura em LE? Que espécie de estratégia é mais 

adequada? A do estímulo direto ou a do estímulo indireto ao acionamento de frames? Quais 

tipos de atividades, estratégias e/ou recursos podem melhor atender à finalidade de estimular 

o acionamento de frames na leitura em LE? Em que medida a compreensão do gênero Cartum 

é mais dependente, em comparação com outros gêneros, do acionamento adequado de frames 

subjacentes? A partir dessas perguntas, geradas ao longo da problematização da pesquisa, 

chegou-se às seguintes hipóteses: 

 

(i) Os frames exercem um papel fundamental nos processos de construção do 
significado e produção de sentidos envolvidos na leitura, sobretudo de textos que 
pressuponham um alto grau de conhecimento compartilhado, tais como os 
cartuns;  

(ii)  A estratégia pedagógica do estímulo ao acionamento de frames pode contribuir 
significativamente para o aprimoramento da capacidade cognitiva e do nível 
linguístico e discursivo do educando, na medida em que o leva a lançar mão de 
seu conhecimento de mundo, enriquecendo-o; 

(iii)  O emprego de atividades pedagógicas de leitura que estimulem direta ou 
indiretamente o acionamento de frames pode favorecer, de forma significativa, o 
desenvolvimento da habilidade de leitura em L2, consistindo o trabalho com 
cartuns em uma alternativa favorável6 à concretização desse processo; 

(iv) O estímulo direto ao acionamento de frames é mais eficiente como estratégia de 
ensino-aprendizagem de leitura em LE do que o estímulo indireto. 

 
 
  Por fim, é importante frisar que o presente trabalho poderá contribuir de forma 

significativa para os estudos sobre o ensino de leitura pelo o viés do sociocognitivismo que, 

longe de se limitar às crenças estanques da abordagem cognitiva tradicional, busca 

compreender as estruturas e os fenômenos cognitivos como profundamente integrados aos 

aspectos de natureza sociocultural e interacional envolvidos no processamento da linguagem 

e, consequentemente, no ensino de línguas, seja de língua materna ou estrangeira.  

 

                                                 
6  O referido gênero, para ser adequadamente lido, pressupõe predominantemente uma leitura do tipo 

descendente, em que o conhecimento de mundo já incorporado à bagagem cognitiva do leitor e à bagagem 
sociocultural de um determinado grupo é de suma importância. Por consequência, constitui-se numa alternativa 
bastante razoável para uma pesquisa que se proponha trabalhar com o estímulo ao acionamento de frames em 
contextos pedagógicos. 
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1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  
 

Este primeiro capítulo é constituído de três eixos teóricos em articulação: o ensino de 

leitura e a justificativa de sua relevância ainda nos dias de hoje; a delimitação da noção de 

frame a partir da contribuição de diversos estudiosos ligados ao campo da Linguística 

Cognitiva; e, por fim, os gêneros discursivos, em especial o gênero Cartum, e sua 

aplicabilidade ao ensino de línguas em geral. Embora esses eixos não estejam intrinsecamente 

ligados uns aos outros do ponto de vista teórico, há uma relação de interdependência que se 

estabelece entre os mesmos ao longo da pesquisa, relação esta que justifica um estudo e uma 

abordagem prévia a seu respeito. 

 

1.1 UMA ABORDAGEM TEÓRICO-PRÁTICA DA LEITURA E DO ENSINO DE 
LEITURA    
 
 

1.1.1 Do modelo de decodificação à perspectiva interacionista 
 

Até a década de 1960, a concepção da atividade leitora como um processo linear, 

unidirecional e ascendente ainda era bastante difundida, fosse pelo meio acadêmico, fosse 

pelo senso comum, assim como a ideia de que essa atividade seria primordialmente voltada à 

linguagem verbal. O significado partia do texto para o leitor, cabendo a este último “receber” 

passivamente o conteúdo do que lia para compreender a mensagem “transmitida” pelo autor. 

Tratava-se do modelo de decodificação. 

Nuttall (1982) denomina essa concepção de leitura pelo termo bottom-up (de baixo 

para cima), ou seja, o fluxo da informação segue a direção ascendente, indo do texto para o 

leitor e o processo da leitura é reduzido a uma mera atividade de percepção gráfica, 

reconstrução léxico-semântica e compreensão ao nível semântico. A autora compara o leitor 

nessa perspectiva a um cientista que observa detalhadamente, com o auxílio de uma lupa, a 

pequenina porção de um terreno que esteja a investigar. O ato de ler é aqui concebido como 

totalmente dissociado da cognição, pois está centrado na busca do significado como inerente à 

materialidade linguística do texto. Dois exemplos importantes do modelo de decodificação, 

ascendente ou bottom-up, explicitados em Rumelhart (1977) e Kleiman (1989), são o Modelo 

Serial, de Gough, e o Modelo de Processamento Automático, de LaBerge e Samuels. Ambos 

descrevem a leitura como um processo de conversão sequencial da informação gráfica, no 

nível da percepção sensorial, até os níveis mais altos de decodificação, em que o leitor 



17 
 

aplicaria o seu conhecimento sintático e semântico para chegar às estruturas mais profundas 

do texto, embora o Modelo de LaBerge e Samuels não chegue a tratar especificamente das 

estruturas sintáticas. Vale destacar que o referido modelo permite que eventualmente sejam 

puladas algumas etapas do processo de decodificação, solucionado, assim, alguns problemas 

empíricos deixados pelo Modelo de Gough.    

Retomando Nuttall (1982), a autora coloca que o processamento ascendente não é de 

todo equivocado, pois também é parte do exercício da leitura e de fato ocorre na mente do 

leitor, sobretudo quando uma leitura inicial o deixa confuso, provavelmente por falta de 

conhecimento prévio compartilhado com o autor. Entretanto, para fazer efeito, o referido 

processamento precisa ser combinado com “uma visão total do terreno”, metaforicamente 

definida pela autora como a visão de uma águia (eagle view) em sobrevoo. Além disso, não se 

pode deixar de considerar que, ao conceber o processo de leitura como formado por uma série 

de etapas estanques que, longe de se integrarem, apenas se sucedem umas às outras, o modelo 

de decodificação já estava fadado ao insucesso frente às novas tendências que estavam por vir 

no campo dos Estudos da Linguagem, principalmente com o advento da Linguística Aplicada 

(LA). Isso porque, considerando o seu caráter essencialmente interdisciplinar, a LA abriu 

portas à crescente integração da Linguística com as mais diversas áreas do conhecimento. 

Temos, assim, o advento de outra concepção teórica de leitura, cujo desenvolvimento 

se iniciou a partir de meados da década de 1960, denominada modelo psicolinguístico, 

descendente ou top-down (de cima para baixo). Trata-se de um modelo que acredita que o 

fluxo da informação, justamente ao contrário do anterior, vai do leitor para o texto, sendo que 

o texto apenas fornece pistas para que o próprio leitor possa construir o significado. Dois 

exemplos explicitados em Kleiman (1989) são o Modelo de Sistemas de Comunicação, de 

Ruddell7, e o Modelo de Testagem de Hipóteses, de Goodman. Nas palavras da autora:  

 
[...] para Ruddell (1976), a leitura é um desempenho psicolinguístico8 complexo que 
consiste na decodificação de unidades linguísticas9 escritas, no processamento das 
unidades linguísticas ao longo de dimensões estruturais e semânticas, e na 
interpretação dos dados semânticos segundo os objetivos do leitor (KLEIMAN, 
1989, p. 27). 
 
 

Já Goodman, vai além, considerando a leitura como: 
                                                 
7 RUDDELL, R. B. Psycholinguistic implications for a systems of communications model. In: SINGER, H. & 

RUDDELL, R. B. (orgs.). Theoretical models and processes of reading. Delaware: International Reading 
Asso., 1976.   

8  O vocábulo “psicolinguístico” foi atualizado conforme o Novo Acordo Ortográfico em vigor no país desde 1º 
de janeiro de 2009. 

9  O vocábulo “linguísticas” foi atualizado conforme o Novo Acordo Ortográfico em vigor no país desde 1º de 
janeiro de 2009. 
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[...] um processo não linear, dinâmico na inter-relação10 de vários componentes 
utilizados para o acesso ao sentido, e é uma atividade essencialmente preditiva, de 
formulação de hipóteses, para a qual o leitor precisa utilizar seu conhecimento 
linguístico11, conceitual, e sua experiência (ibid., p. 30). 
 

 
Uma das críticas apresentadas por Kleiman a esse modelo de processamento é que, 

embora ele já apresente várias características dos modelos de interação, uma vez que busca 

dar conta da totalidade dos processos envolvidos na leitura, ainda mantém obscura a relação 

entre eles. A compreensão dessa relação é fundamental, tanto do ponto de vista da interação 

dos níveis de informação, quanto da própria interação comunicativa entre leitor e autor, 

aspectos que ainda não são levados em conta nesse modelo. Quanto à comparação com a 

visão da águia, presente em Nuttall (1982), ela advém do fato de que um dos principais 

objetivos do processamento top-down ou descendente é que o leitor tenha uma visão geral do 

“terreno” que ele se propõe a investigar para que, assim, possa chegar aos processos de nível 

mais alto, como a realização de inferências e a construção de sentidos. Essa foi uma das 

grandes inovações trazidas pelo modelo psicolinguístico que, segundo Amorim (1997), 

mudou o foco dos processos de nível inferior – fônico, lexical, semântico e sintático – para os 

de nível mais alto, como os referidos acima. Outra novidade que contribuiu bastante para as 

pesquisas em leitura e ensino de leitura foi a questão da importância atribuída ao 

conhecimento prévio do leitor, cuja relevância não era sequer considerada pelo modelo 

anterior.  

Ainda de acordo com Amorim (1997), a partir desse momento é que foram 

introduzidas as estratégias de leitura, como, por exemplo, as estratégias de skimming (leitura 

para a compreensão global) e scanning (busca de informações específicas no texto) e a 

questão dos diferentes propósitos de leitura. Contudo, assim como no caso anterior, o modelo 

psicolinguístico também não pôde ser sustentado, uma vez que deixava em segundo plano o 

fluxo ascendente da informação para a compreensão do texto, atribuindo ao leitor uma 

responsabilidade excessiva quanto à construção do significado. Portanto, ainda não se pode 

dizer que ele contemple de maneira integral a interação dos mais diversos níveis de 

conhecimento que concorrem para a construção de sentidos e para o sucesso da atividade 

leitora, assim como a interação comunicativa entre leitor e autor.  

Encaminhando-se para o final da década de 1970, pesquisadores em linguística e 

                                                 
10  O vocábulo “inter-relação” foi atualizado conforme o Novo Acordo Ortográfico em vigor no país desde 1º de 

janeiro de 2009. 
11  O vocábulo “linguístico” foi atualizado conforme o Novo Acordo Ortográfico em vigor no país desde 1º de 

janeiro de 2009. 
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outras áreas do conhecimento, principalmente das ciências cognitivas, chegaram à conclusão 

de que os dois modelos anteriores, para darem conta de descrever a complexidade dos 

processos envolvidos na atividade leitora, deveriam operar numa relação de 

complementaridade. Como exemplo, pode-se citar Rumelhart (1977), que a partir da 

desconstrução do Modelo Serial de Gough e, principalmente, do Modelo de Processamento 

Automático de La Berge e Samuels, ambos modelos de decodificação, criou um novo modelo 

já na perspectiva interacionista (na ocasião, com o objetivo de contribuir para alguns estudos 

no campo da Psicologia). Embora a proposta do autor tenha sido de grande importância, tanto 

para o desenvolvimento da perspectiva interacionista em si, quanto para os estudos em 

Linguística Aplicada, ela é ainda muito marcada pelo automatismo dos modelos de 

decodificação e, assim como eles, tentava mensurar matematicamente a série de processos 

que ocorrem na mente do leitor. Além disso, embora o modelo de Rumelhart (1977) consiga 

abranger a interação entre diversos níveis de conhecimento, não logra ultrapassar o nível 

semântico, portanto, não chega a contemplar a dimensão discursiva da linguagem e o processo 

de construção de sentidos.  

Conforme dito há pouco, é da combinação dos modelos ascendente e descendente, 

explicitados anteriormente, que surgiu o modelo interacional de leitura, o qual, retomando 

Kleiman (1989): “[alcança] um maior grau de especificidade relativa à natureza dos processos 

envolvidos na leitura, e à relação entre eles” (p. 30). A autora também acrescenta que “não se 

trata, estritamente de um modelo de interação, mas de reflexões e propostas que descrevem e 

utilizam a interação de níveis de conhecimento necessários à compreensão” (ibid., grifo 

meu). A referida visão, de fato, considera o exercício da leitura como um processo, cujas 

várias etapas não só se sucedem, mas se integram em direção à construção do significado e 

dos sentidos, os quais não são concebidos nem como inerentes à materialidade linguística do 

texto, nem, simplesmente, como deduzidos pelo leitor. Também é importante destacar outros 

aspectos fundamentais apontados por Kleiman (1989): 

 
Uma vez que a interação dos níveis de conhecimento é central ao modelo, o foco de 
estudo muda da compreensão de microunidade à compreensão de textos. Assim, em 
vez de utilizar modelos de reconhecimento e processamento de sentenças [...], 
procuram-se subsídios nas teorias funcionais, na pragmática, nas gramáticas de 
texto. O conhecimento de mundo do leitor é descrito utilizando a teoria de esquemas 
[...] que faz predições sobre a natureza desse conhecimento, sobre a organização do 
mesmo, e sobre as regras para sua utilização [...] permitindo caracterizar os 
processos inferenciais, de retenção, de síntese do leitor vis-à-vis seu conhecimento 
de mundo (p. 32, grifo meu).  
 
 

O grande destaque dado pela perspectiva interacionista ao conhecimento de mundo 
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do leitor modifica bastante a relação texto-leitor. Este último passa à condição de sujeito ativo 

ao longo de todo o processo da leitura até o seu objetivo último: a construção de sentidos, 

construção esta que não pode prescindir de sua bagagem de experiências e de seu repertório 

de leituras prévias. Segundo aponta Kövecses (2006), pesquisas comprovam que o que o leitor 

retém definitivamente em sua memória, passado um tempo após a leitura, são as inferências 

que ele pôde fazer ao longo e ao final dela. Daí a importância de se considerar a leitura como 

dividida em vários níveis, conforme será abordado na subseção 1.1.4. Outra questão de suma 

importância suscitada pela citação acima é o papel dos esquemas cognitivos como construtos 

mentais que organizam e compactam informações, funcionando, portanto, como fontes de 

conhecimento prévio armazenado na mente do leitor. 

 

1.1.2 A Teoria dos Esquemas e o conceito de esquema cognitivo 

  

A Teoria dos Esquemas, desenvolvida a partir de diversos estudos na área das 

ciências cognitivas, tais como os de Rumelhart e Ortony (1977), Anderson (1977), Rumelhart 

(1980) e vários outros, prevê que as informações processadas por um determinado indivíduo 

são armazenadas em sua mente de forma econômica em uma rede estrutural denominada 

schemata12, que, por sua vez, é o plural do termo inglês schema, “esquema” em português.  

Segundo Anderson (1977), “um esquema representa conhecimento genérico; isto é, 

representa o que é concebido como sendo geralmente verdade sobre uma classe de coisas, 

eventos ou situações” (p. 2)13. O esquema de uma face, por exemplo, abarcaria um 

determinado conjunto de espaços a serem preenchidos por cada componente que faz parte da 

representação mental de uma face – olhos, boca, nariz etc. e as relações entre esses 

componentes – a distância espacial de um para o outro, a posição de um em relação ao outro 

etc. No entanto, na realização dos esquemas no discurso, a presença ou não de todos os seus 

componentes, bem como a manutenção da relação entre eles, não são rígidas e podem, dentro 

de certos limites, sofrer variações ou, até mesmo, subversões. Para ilustrar como isso pode 

ocorrer, o autor fornece o exemplo das tiras cômicas, das charges e das pinturas cubistas.    

O advento e a aplicação do conceito de esquema cognitivo representaram um grande 

avanço para os estudos e pesquisas que, até então, buscavam compreender o ato de ler, seja no 

campo teórico, seja no campo aplicado, principalmente no que diz respeito às práticas 

                                                 
12  O termo schemata foi empregado pela primeira vez por Kant (1781[1787]) em sua Critique of Pure Reason e 

posteriormente introduzido na Psicologia Moderna por Piaget (1926) e Barlett (1932). 
13  No original: A schema represents generic knowledge; that is, it represents what is believed to be generally 

true of a class of things, events, or situations. Minha tradução. 
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metodológicas adotadas para o ensino de leitura. O referido conceito constituiu-se, portanto, 

num marco que separou os modelos pré-interativos ou unidirecionais (nos termos de Kleiman, 

1989), dos modelos interativos. Retomando Nuttall (1982), que, no capítulo primeiro do seu 

livro Teaching reading skills in a foreign language (Ensinando a habilidade de leitura em 

língua estrangeira), fez uma breve abordagem sobre os modelos teóricos de leitura, é 

interessante atentar para o fato de que a autora toma justamente o conceito de schemata como 

pressuposto para a busca de uma definição dos processos envolvidos na atividade leitora.  

Apesar de tudo isso, é necessário observar que os estudiosos da Teoria de Esquemas, 

conforme ressalta Wallace (1992), estiveram mais preocupados com os aspectos cognitivos do 

processamento da leitura, quando, na verdade, esse processamento também implica aspectos 

socioculturais, interacionais e discursivos que vão muito além da pura cognição. 

 

1.1.3 Da perspectiva interacionista ao letramento crítico 

 

Ainda no que diz respeito à interação leitor-autor, é de fundamental importância 

mencionar as contribuições de Moita Lopes (1996). Embora Kleiman (1989) também toque 

nessa questão, o referido autor vai mais a fundo, propondo um modelo de interação que 

considera a leitura igualmente do ponto de vista do fluxo bidirecional da informação (e, 

portanto, da interação de processos) e do ponto de vista discursivo, que entende a leitura como 

um processo comunicativo de negociação de significado entre o leitor e o autor.  

Assim, Moita Lopes (1996) sugere que o modelo interacional, apoiado em teorias de 

esquema, seja complementado pelo que ele chama de “intravisões da tradição de análise do 

discurso em que este [o discurso] é uma unidade recuperada do processo real de negociação 

do significado entre os participantes em uma interação comunicativa” (ibid., p. 139). O autor 

ressalta que a estrutura geral do modelo que ele propõe é oriunda da teoria do uso da 

linguagem de Widdowson (1983)14, teoria esta que, por sua vez, busca definir os tipos de 

conhecimento empregados em situações de uso da linguagem, no caso em questão, numa 

leitura. Esses tipos de conhecimento dividem-se em dois grandes grupos: conhecimento 

sistêmico – idêntico à competência linguística, da linguística tradicional – e conhecimento 

esquemático, que é o próprio conhecimento de mundo do usuário da língua, nesse caso, o 

leitor. É importante ressaltar que o conhecimento esquemático pode se referir tanto ao 

conteúdo do texto, esquemas de conteúdo, quanto à estrutura retórica/textual, esquemas 

                                                 
14 WIDDOWSON, Henry G. Learning Purpose and Language Use. Oxford: Oxford University Press, 1983.  
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formais.  

Moita Lopes (1996) também traz da teoria de Widdowson (1983) a noção de 

capacidade, relacionada especificamente à capacidade de negociar significado, de usar o 

conhecimento prévio para ser bem sucedido em situações de interação linguística e a leitura é 

uma dessas situações. Em termos gerais, o modelo proposto por Moita Lopes abarca as 

noções de competência linguística e competência discursiva, esta última consistindo na 

competência comunicativa acrescida da noção de capacidade, já explicitada. Segundo ele, “ao 

situar a leitura como ato comunicativo, está implícito neste modelo o fato de que leitores e 

escritores estão posicionados social, política, cultural e historicamente ao agirem na 

construção do significado” (MOITA LOPES, 1996, p. 142). Ler é também, nessa perspectiva, 

o que ele chama de “prática social” (ibid.), em que o leitor projeta seus valores, crenças e 

projetos políticos na negociação do significado, dialogando com os valores, crenças e projetos 

políticos do autor, o que, por conseguinte, contará decisivamente para os sentidos que o leitor 

irá construir a partir do texto.  

É importante lembrar que, com o advento dos estudos do discurso, o conceito de 

“texto” tornou-se não só mais claro, como mais amplo, podendo abranger desde uma obra 

literária, um filme até uma simples placa de trânsito, contanto que se constituam como 

unidades de significação. Um texto, portanto, pode ser constituído por diversas semioses, ou 

seja, pode contemplar as mais diversas expressões da linguagem que não só a palavra escrita: 

elementos imagéticos, sonoros, gestuais, símbolos diversos etc. O importante é ter em mente 

que, para a abordagem discursiva, a unidade da linguagem não é a palavra ou a sentença e, 

sim, o texto, o que é levado em conta tanto pelo “modelo”15 proposto por Moita Lopes (1996), 

quanto pela abordagem feita por Kleiman (1989). A referida ideia de texto é, de fato, um 

pressuposto a ser considerado por todos os atuais estudos que tenham na linguagem um 

veículo de manifestação do discurso. Além disso, levando-se em conta que o presente trabalho 

de pesquisa é voltado à leitura de textos verbo-visuais, os quais se constituem a partir da 

integração de duas semioses distintas, quais sejam, a palavra escrita e a imagem, julgo de 

suma importância complementar o percurso que acaba de ser feito pelas diferentes 

concepções de leitura, culminando com a abordagem sociointeracional de Moita Lopes 

(1996), de cunho discursivo, com a perspectiva do letramento crítico.  

Contudo, antes de adentrar na questão do letramento crítico propriamente dito, é 

                                                 
15  As aspas devem-se ao fato de que na época em que o autor desenvolveu uma abordagem teórica que se 

propunha explicar o processo da leitura numa perspectiva interacional, o termo “modelo” era mais 
comumente empregado, a notar pela literatura sobre a questão do processamento da leitura que o antecedeu, 
muito marcada pela tentativa de mensurar e categorizar o que ocorre na mente do leitor.  
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preciso definir o que seja “letramento”. Segundo Soares (2009), a acepção que tem sido 

atribuída a essa palavra, principalmente no campo do ensino de leitura, advém do inglês 

literacy16, que, por sua vez, origina-se do latim, em que significava “letra”. Assim, ela cita a 

definição do Webster’s Dictionary, em que a palavra literacy é definida como “condition of 

being literate”, que significa: “condição de ser letrado; condição de ser educado, 

especialmente quanto à leitura e escrita”, já estando implícitas nesse conceito as dimensões 

cultural, social, política, econômica, cognitiva e linguística envolvidas no domínio da leitura e 

escrita.  

 
[...] do ponto de vista individual, o aprender a ler e escrever– alfabetizar-se, deixar 
de ser analfabeto, tornar-se alfabetizado, adquirir a "tecnologia" do ler e escrever e 
envolver-se nas práticas sociais de leitura e de escrita – tem consequências sobre o 
indivíduo, e altera seu estado ou condição em aspectos sociais, psíquicos, culturais, 
políticos, cognitivos, linguísticos e até mesmo econômicos; do ponto de vista social, 
a introdução da escrita em um grupo até então ágrafo tem sobre esse grupo efeitos de 
natureza social, cultural, política, econômica, linguística. O "estado" ou a 
"condição" que o indivíduo ou o grupo social passam a ter, sob o impacto dessas 
mudanças, é que é designado por literacy (SOARES, 2009, p. 17 e 18, grifo da 
autora). 
 
 

Portanto, o letramento pode referir-se a um indivíduo ou a um grupo social.  

Também é importante chamar a atenção para a diferença entre as palavras 

“alfabetismo” e “letramento”, conforme destacado por Soares (2009). “Alfabetismo”17 é 

simplesmente a condição de ter-se apropriado da tecnologia da leitura e da escrita alfabéticas. 

Já o letramento, é muito mais amplo e inclui, desde o domínio dessa tecnologia até a inserção 

do indivíduo em práticas sociais de leitura e escrita. De qualquer forma, é importante pontuar 

não só que o letramento envolve necessariamente a leitura em seu sentido mais abrangente, 

mas também que ele não exclui o processo da alfabetização. Ainda segundo autora, “o ideal 

seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais 

da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e 

letrado” (ibid., p. 47, grifo da autora). 

                                                 
16  As definições encontradas pela autora nos dicionários da Língua Portuguesa consideram apenas a acepção 

antiga do vocábulo “letramento” e seus derivados, mas a acepção veiculada atualmente pelos estudiosos da 
linguagem é muito mais ampla, conforme ela mesma coloca, e é condizente com o significado em inglês. 
Além disso, os sentidos, difundidos pelo senso comum, que nós, brasileiros, temos atribuído ao vocábulo 
“letrado” e ao vocábulo “iletrado” em português não correspondem ao significado da palavra “letramento” 
enquanto definidora da leitura e escrita como práticas sociais. 

17  Ao longo da história, os critérios para a avaliação dos índices de analfabetismo mudaram no cenário 
brasileiro. Embora ainda de forma muito insipiente, já se tem certa preocupação com o nível de letramento 
da população ao considerar a habilidade de escrever bilhetes simples. Nos países desenvolvidos, embora os 
índices de analfabetismo sejam quase nulos, há uma preocupação com os níveis de letramento da população 
e são eles que interessam para fins de avaliação, conforme também pontua Soares (2009). 
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McLaughlin e Dvoogd (2004), por sua vez, desenvolvem a ideia do que seja o papel 

do leitor na perspectiva do letramento crítico. Segundo eles, para ler de um ponto de vista 

crítico (reading from a critical stance), o leitor necessariamente precisa empregar o seu 

conhecimento prévio para tecer relações entre o seu modo de ver e o ponto de vista do autor. 

Para tanto, ele também precisa obrigatoriamente extrapolar o literal, a superfície do texto, ler 

nas entrelinhas. Os autores citam o exemplo de uma propaganda que usa a imagem de 

adolescentes felizes e em boa forma com o objetivo de vender refrigerantes. O leitor crítico 

vai entender que há uma contradição entre o consumo de refrigerantes e a condição de estar 

em boa forma, por ser capaz de estabelecer um elo entre o seu conhecimento de mundo e os 

textos, não necessariamente escritos, que encontra no seu dia a dia como leitor, e, por fim, de 

passar a sua leitura pelo filtro de uma apreciação crítica e reflexiva. É nesse sentido que 

McLaughlin e Dvoogd (2004), citando Luke e Freebody (1999)18, também afirmam: “Nesse 

processo, os leitores exercem o papel não só de decodificadores, construtores de significado e 

usuários do texto, mas também o papel de críticos do texto” (p. 53)19. Assim, longe de serem 

manipulados pelo texto, os leitores precisam ler o mundo através dele, entendendo os seus 

propósitos, que, nem sempre, são evidentes.  

Percebe-se, assim, que o letramento crítico, longe de ser mais um modelo de leitura 

ou, simplesmente, uma abordagem teórica que busque explicar o ato de ler pura e 

simplesmente, é uma nova forma de entender a linguagem enquanto produção de 

conhecimento e forma de ver e de atuar no mundo. O domínio da linguagem em seus mais 

diversos idiomas, variedades, gêneros discursivos e modalidades não deixa de ser, portanto, 

um instrumento de poder, de posicionamento e de questionamento no mundo e nas esferas 

sociais em que se está inserido. No âmbito do ensino de línguas, o letramento crítico nada 

mais é do que a reinserção das abordagens sociocultural e sociointeracional numa perspectiva 

mais ampla de linguagem e de conhecimento, pela preocupação de que esse ensino dê um 

lugar privilegiado à formação do senso crítico do educando, requisito básico para a construção 

da cidadania.  

 Também é importante observar, conforme lembram Mattos e Valério (2010), que, na 

referida perspectiva, baseada nas teorias de letramentos, multiletramentos, multimodalidade e 

hipertexto, a comunicação mediada pelo computador e, consequentemente também, os 

                                                 
18  LUKE, A.; FREEBODY, P. Further notes on the four resources model. Reading Online. Agosto de 1999. 

Disponível em: <http://www.readingonline.org/past/past_index.asp?HREF=/research/lukefreebody.html>. 
Acesso em: 26 jan. 2003.  

19  No original: In this process, readers play the role not only of code breakers, meaning makers, and text users 
but also the role of text critics. Minha tradução.  
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gêneros digitais ganham um papel de destaque na formação da competência discursiva do 

educando. E, uma vez que, no ambiente digital, a comunicação é multimodal, podendo 

contemplar não só a palavra escrita, mas também imagens, gráficos, fotografias, elementos de 

animação, vídeos e som, além dos hipertextos, deve-se lembrar de que o processo de 

construção de sentido não comporta mais um conhecimento fragmentado ou linear.  

 De acordo com Cope e Kalantzis (2000), a ideia dos mutiletramentos advém da 

necessidade de expandir e dar maior concretude à pedagogia do letramento, frente à crescente 

diversidade de canais de comunicação numa sociedade cada vez mais multimidiática. Nessa 

perspectiva, o significado linguístico, longe de ser abordado de maneira isolada, precisa ser 

compreendido como parte de um todo dinâmico, que envolve outros cinco elementos de 

significação propostos pelos referidos autores, quais sejam, o visual, o sonoro, o gestual, o 

espacial e os padrões multimodais que relacionam todos eles. É nesse sentido que se fala aqui 

em multimodalidade, que nada mais é do que a multiplicidade de elementos envolvidos no 

processo de construção do significado formado pelos elementos supracitados a se inter-

relacionarem. Os hipertextos são, nesse sentido, recursos valiosos na construção de uma 

prática pedagógica embasada no letramento crítico, pois que são essencialmente multimodais.   

 
Refuta-se, então, a organização curricular conteudista, compartimentada no 
desenvolvimento de cada uma das quatro habilidades (leitura, escrita, compreensão e 
produção oral) de modo isolado. Estes dão lugar ao desenvolvimento integrado das 
habilidades necessárias para a comunicação em um sentido mais amplo em 
atividades que sejam significativas para o aluno (MATTOS e VALÉRIO, 2010, p. 
12).       
 
 

 Ou seja: na perspectiva das autoras supracitadas, em estreita ligação com as OCEM, 

o ensino das quatro “habilidades” advém de uma visão compartimentada do conhecimento, 

não sendo suficiente para atender às reais necessidades dos aprendizes de línguas, que são, 

acima de tudo, cidadãos imersos em uma sociedade multissemiotizada e que, por isso, 

precisam ter acesso às diversas modalidades da linguagem que são próprias do cenário 

contemporâneo, marcado por uma tecnologia cada vez mais avançada e dinâmica. Fica, então, 

cada vez mais difícil separar o ensino de leitura do da comunicação oral e da prática escrita, 

principalmente considerando que estamos na “sociedade da informação”, conforme tão bem 

denominam os PCN LE, e a necessidade da comunicação faz com que o indivíduo não possa 

prescindir do conhecimento da linguagem em sua integralidade. 

Entretanto, é de fundamental importância lembrar que os PCN LE já previam o 

trabalho com as outras “habilidades” na medida em que fossem relevantes para o respectivo 

contexto de ensino, como no caso específico do ensino de espanhol em comunidades de 
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fronteira, que requer a preparação do aluno para o seu engajamento no discurso oral. Tílio 

(2012) chama a atenção para algumas interpretações equivocadas dos PCN LE, segundo as 

quais estes recomendariam um foco exclusivo na leitura. “Trata-se, no entanto, apenas de um 

foco; ou seja, as demais habilidades não são descartadas, mas trabalhadas a partir do foco em 

uma determinada habilidade” (p. 1002, grifo meu). A opção pelo foco na leitura pela maior 

parte das instituições públicas de ensino regular se deve à reconhecida função social da leitura 

de forma predominante no contexto brasileiro, excetuando-se alguns contextos específicos, 

além de questões logísticas envolvendo a realidade da maioria das escolas públicas brasileiras. 

Além disso, há que se considerar, conforme também coloca Tílio (2012), que o domínio das 

habilidades linguísticas varia conforme as necessidades e realidades dos indivíduos e que 

estas pressupõem o desenvolvimento de competências ou capacidades que extrapolam o 

puramente linguístico.  

Antes de encerrar a presente seção, é necessário lembrar que a investigação sobre o 

papel dos frames no aprimoramento da aprendizagem de leitura em LE pretende funcionar 

como uma tentativa de diálogo e, consequentemente, como um possível enriquecimento para 

as discussões teóricas sobre leitura, em particular, sobre a aprendizagem de leitura em LE. E 

para que esse diálogo de fato ocorra, podendo, inclusive, repercutir sobre outros trabalhos, as 

discussões aqui presentes partem sempre do pressuposto de que as dimensões sociocultural e 

cognitiva da linguagem e do conhecimento estão intrinsecamente relacionadas, daí o fato de 

ser a sociocognição o eixo teórico principal norteador do presente trabalho.   

 

1.1.4 Os níveis de leitura: considerações teóricas e práticas  
 

 Feita essa recapitulação das principais concepções teóricas de leitura ao longo das 

últimas décadas, é de suma importância, em conformidade com as visões sociointeracional de 

linguagem e de aprendizagem, descrever os níveis da leitura conforme consta nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira (PCN LE). É importante lembrar que o referido 

documento está pautado na visão sociointeracional e que, de acordo com essa visão, a leitura é 

tida como uma atividade intrinsecamente social, sem que tenha, necessariamente, de ser 

exercida de forma coletiva. É social porque pressupõe o envolvimento discursivo do leitor, 

que deverá empregar harmonicamente os seus conhecimentos de mundo, textual e sistêmico 

para alcançar uma boa compreensão leitora e poder construir sentidos. Assim, abandona-se 

por completo a concepção de que o significado seria inerente ao texto. Para descrever as 

principais características e exemplificar na prática os níveis de leitura, buscamos 
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embasamento teórico não só nos parâmetros, mas também em Amorim (1997), Nunan (1998) 

e Gibbons (2002).   

 A primeira fase, conforme denominam os PCN LE, seria a pré-leitura e tem como 

principal objetivo a ativação do conhecimento prévio do leitor-aprendiz com base no 

levantamento de hipóteses a respeito dos assuntos de um texto. Trata-se de uma etapa 

indispensável para que a compreensão do texto e o processo de construção de sentidos sejam 

bem-sucedidos. Como exercícios típicos dessa fase, Amorim (1997) apresenta: a análise do 

título e subtítulo; a observação de elementos não verbais, tais como ilustrações, tabelas, 

gráficos e diagramas; e acrescenta, ainda, o mapa semântico, que nada mais é do que o 

levantamento das informações contidas num texto desde o seu núcleo central até a sua 

periferia. A respeito dessa última atividade, a autora explica que, primeiramente, o professor 

deve listar todas as palavras e expressões que os aprendizes puderem mencionar relacionadas 

ao assunto a ser abordado no texto. Logo em seguida, cabe ao professor e aos aprendizes 

chegarem a uma conclusão sobre qual será a melhor configuração e organização para as 

informações na forma de um mapa semântico, que se apresenta graficamente como um 

conjunto de ramificações ligadas a um termo central. Esse mapa é construído a partir das 

hipóteses levantadas pelos leitores-aprendizes na tentativa de antecipar a idéia central e as 

ideias secundárias do texto a ser lido logo em seguida. Trata-se de uma atividade basicamente 

especulativa e, longe de objetivar chegar a respostas certas e pontuais, 

 
[...] tem por objetivo ativar o conhecimento prévio dos alunos sobre um determinado 
assunto, diagnosticar o que os alunos já sabem sobre tal assunto, incentivar as 
expectativas e hipóteses sobre o texto, facilitar a interação entre o leitor e o autor – 
preparando os alunos para compreender, assimilar e avaliar a informação contida em 
um texto – além de motivá-los para a leitura (AMORIM, 1997, p. 83). 
 
 

 Os objetivos do mapa semântico confundem-se com os próprios objetivos de uma 

fase de pré-leitura bem delineada. Isso porque nessa fase são estabelecidos objetivos claros 

para a leitura, na medida em que também é ativado o conhecimento prévio do leitor. 

Obviamente, é muito mais fácil e provável nos engajarmos na busca de algo que tem certo 

grau de familiaridade, conforme ocorre na leitura de um texto cujo assunto e gênero façam 

parte de nosso contexto social imediato e dialoguem de alguma forma com os nossos valores 

culturais, mesmo que seja para negá-los. Além disso, há de se considerar também, segundo 

observa a mesma autora, que a escola tradicionalmente não favorece o estabelecimento de 

objetivos para a atividade leitora. Cabe, então, aos educadores – particularmente os que lidam 

diretamente com questões pedagógicas, como professores e coordenadores pedagógicos – 
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criar condições favoráveis para o estabelecimento desses objetivos, como a escolha criteriosa 

dos gêneros a serem abordados, como foi sugerido anteriormente, e o ensino de leitura com 

base em tarefas e estratégias.  

 As hipóteses levantadas durante a fase de pré-leitura poderão ser verificadas e 

reformuladas se necessário na fase da leitura propriamente dita. Esta última, segundo ressalta 

Amorim (1997), pode ser subdividida em leitura superficial e leitura profunda. É importante 

observar que, de maneira geral, é nessa “fase que o aluno tem de projetar o seu conhecimento 

de mundo e a organização textual nos elementos sistêmicos do texto” (BRASIL, 1998, p. 92). 

Os PCN LE também afirmam ser de suma importância que a língua materna atue como 

facilitadora nesse processo. Assim, o leitor-aprendiz pode aproveitar as estratégias de leitura 

comumente usadas em sua língua materna e os elementos sistêmicos que guardarem 

semelhança com a língua-alvo. Entretanto, enquanto que na leitura superficial o aluno deverá 

testar as hipóteses levantadas ao longo da fase de pré-leitura, demonstrar a compreensão geral 

do texto, identificar as ideias principais e algumas informações específicas, além de 

discriminar aspectos funcionais e organizacionais do texto (tais como os seus movimentos 

retóricos), na leitura profunda será o momento de alcançar uma compreensão mais detalhada, 

conforme também coloca Amorim (1997). 

 Destacam-se na fase de leitura profunda exercícios que contemplem informações de 

cunho mais específico, reorganização e transferência de informação, percepção de marcas 

formais no texto que tenham papel significativo na veiculação de significado, busca de elos 

coesivos no discurso (ex.: marcadores discursivos e referência pronominal), assim também 

como as inferências, que requerem a negociação de significado com texto para deduzir uma 

palavra desconhecida ou dado implícito, por exemplo. Já nessa fase, é possível explorar o 

letramento crítico do aluno em exercícios que envolvam a percepção de mensagens 

subliminares e a identificação de concepções implícitas veiculadas pelo autor. Ainda referente 

à fase da leitura propriamente dita, é importante citar a seguinte passagem de Amorim (1997):  

 
Os professores podem ainda introduzir exercícios para serem realizados durante a 
leitura [...]. Tais exercícios denotam uma preocupação não com o produto final da 
leitura, ou seja, com aquilo que o aluno assimilou após o término da leitura. Ao 
contrário, este tipo de exercício demonstra uma preocupação com o próprio processo 
de leitura. Seu mérito é levar o aluno a refletir sobre como ele lê, ou seja, a focalizar 
seu próprio processo de leitura, além de forçar a interação constante entre o leitor e o 
autor via texto (p. 87 e 88, grifo do autor).  
 
 

 Por fim, vem a fase da pós-leitura. Seu foco principal, segundo os PCN LE, é fazer a 

ponte entre as ideias veiculadas no texto pelo autor e o mundo do aluno. Embora, para fins 
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didáticos, os aspectos críticos e reflexivos estejam concentrados nessa fase, os mesmos devem 

estar presentes ao longo de toda a tarefa de leitura, conforme também observa o referido 

documento. Para que a fase da pós-leitura seja, de fato, concretizada, devem ser estimuladas 

discussões que levem ao desenvolvimento de uma atitude crítica e avaliativa por parte dos 

alunos, mediados pelo docente. Estes poderão, inclusive, expor suas opiniões pessoais em 

torno das questões suscitadas pelo texto, que, por sua vez, deve dialogar significativamente 

com sua realidade e interesses, embora não precise limitar-se a eles.  

 Amorim (1997) sugere a elaboração do mapa semântico de pós-leitura, que seria a 

organização e representação gráfica da informação lida. O mapa semântico de pós-leitura 

pode, inclusive, constituir-se da expansão do mapa semântico de pré-leitura, o que facilita a 

construção de pontes entre o conhecimento velho ou prévio, de que o aluno já dispunha antes 

da leitura do texto, e o conhecimento novo, construído a partir da interação discursiva entre o 

leitor-aprendiz e o texto que acaba de ler. A pós-leitura nada mais é do que uma fase de 

concretização do conhecimento negociado e construído a partir do novo texto com que se 

tomou contato, numa espécie de diálogo construtivo com o conteúdo veiculado pelo autor. 

Assim, o leitor como que “transfere” tudo o que conseguiu depreender e inferir a partir do 

texto para a sua bagagem de conhecimentos e repertório de leituras.  

 A respeito da aprendizagem baseada em tarefas (do inglês task-based learning), 

aliás, um dos princípios da concepção sociointeracional da aprendizagem de línguas, podemos 

definir as tarefas como “experiências de aprendizagem relacionadas a uma meta ou atividades 

específicas realizadas pelo uso da linguagem, com algum tipo de relação com o mundo fora 

da escola ou com alguma atividade de significado real na sala de aula” (BRASIL, 1998, p. 

88). Assim, o diferencial de se empregar tarefas no ensino-aprendizagem de línguas é que, 

basicamente, elas pressupõem a interação e o diálogo com a realidade imediata do aprendiz. 

Dentre os pressupostos de uma tarefa, os PCN LE apontam: a necessidade de um insumo, que 

pode ser verbal ou não verbal (no caso da geração de dados desta pesquisa, ele será verbo-

visual); a determinação do que fazer com o insumo, ou seja, a atividade propriamente dita; o 

estabelecimento do objetivo que se quer atingir; a definição dos papéis do aluno, assim como 

do professor; e, por fim, o estabelecimento dos padrões interacionais – em pares, grupos 

pequenos, médios ou grandes ou a classe toda e o professor. Ainda segundo os parâmetros, 

“as tarefas [...], integrando as dimensões interacional, linguística20 e cognitiva da 

aprendizagem de Língua Estrangeira, funcionam como experiências construtoras da 

                                                 
20  O vocábulo “linguística” foi atualizado conforme o Novo Acordo Ortográfico em vigor no país desde 1º de 

janeiro de 2009. 
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aprendizagem” (p. 88).  

 É relevante também mencionar que Nunan (1998), citando Davies21 (1995), 

apresenta uma série de pressupostos para uma boa tarefa de leitura. Dentre eles, estão: o uso 

de textos autênticos e desafiadores; a interação dos alunos com o próprio texto e com os 

demais colegas aprendizes; o confronto de hipóteses com o texto e entre os aprendizes 

mediados pelo professor; a discussão sobre interpretações possíveis; a necessidade da 

relevância das perguntas relacionadas ao texto, que devem explorar de fato o que os alunos 

não sabem; o posicionamento do professor no papel de informante e não de quem faz 

julgamentos; o desenvolvimento da capacidade de fazer uma leitura crítica. A propósito, é 

importante observar, em conformidade com o que havia sido dito anteriormente, que a leitura 

crítica não precisa ficar relegada à fase de pós-leitura, podendo ser explorada já na fase da 

leitura profunda e, em certa medida, nas outras fases que a antecedem.  

 As OCEM (2006), de publicação mais recente que os PCN LE, enfatizam a 

necessidade de um ensino de língua estrangeira voltado ao “letramento crítico”, conforme 

observado na primeira seção. Segundo as OCEM, um trabalho voltado ao letramento crítico, 

por conceber a linguagem como uma prática sociocultural e o conhecimento como dinâmico e 

integrador, seria voltado à preparação dos alunos para a construção de sentidos, partindo 

também do pressuposto de que os sentidos não podem ser construídos fora de seu contexto 

sócio-histórico e estão envolvidos em relações de poder. Entretanto, é necessário observar que 

a formação de leitores para o engajamento discursivo e, portanto, para a construção de 

sentidos não é uma novidade trazida pelas OCEM. Tal preocupação já era uma constante nos 

PCN LE, documento que o antecedeu em oito anos. Embora os PCN LE não tenham usado o 

termo “letramento crítico”, eles já previam a linguagem como sendo um veículo de 

identidades sociais dinâmicas e, por vezes, contraditórias, e de valores socioculturais; a 

necessidade de abordar gêneros discursivos variados, conforme sejam significativos para a 

atuação discursiva do aprendiz; e a vinculação deste último a práticas sociointeracionais que, 

de fato, promovam o seu engajamento discursivo.  

 Mesmo que pautados por bases teóricas diferentes das OCEM, os parâmetros chegam 

a mencionar, dentre as razões que justificariam o foco em leitura no ensino de LE nas escolas 

públicas regulares, a questão do “desenvolvimento integral do letramento do aluno” 

(BRASIL, 1998, p. 20, grifo meu). Embora essa seja uma das poucas, senão a única, 

ocorrência do termo “letramento” nos parâmetros, a preocupação com a educação linguística e 

                                                 
21  Davies, F. Introducing Reading. Great Britain: Penguin Books, 1995.  
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com o desenvolvimento da competência discursiva do educando, em outras palavras, com o 

seu letramento, já era uma constante no referido documento, com a diferença de que ele 

ressalta que “o foco na leitura pode ser justificado pela função social das línguas estrangeiras 

no país e também pelos objetivos realizáveis tendo em vista as condições existentes” (p. 21). 

Nesse sentido, é interessante mencionar algumas colocações de Almeida (2012) que, ao 

comparar os dois documentos, considera prematuro da parte das OCEM apresentar “uma 

orientação totalmente nova para o ensino de LE há menos de uma década da publicação dos 

PCN”22 (p. 345, minha tradução).  

 Segundo Almeida (2012), os professores mal tiveram tempo e condições suficientes 

para se adaptarem à abordagem sociointeracional defendida pelos parâmetros, quem dirá para 

adaptarem sua prática a uma orientação totalmente nova. O mesmo também observou uma 

grande insistência por parte das OCEM em diferenciarem “leitura crítica” de “letramento 

crítico”, embora os próprios autores do documento também reconheçam que é preciso haver 

mais pesquisas sobre o assunto na comunidade acadêmica e que muitos avanços foram 

alcançados a partir da valorização do ensino de leitura nas escolas. Outro problema 

argumentado por Almeida (2012), é que os leitores do documento podem interpretar tal 

diferenciação como uma negação do “fato de que o foco na leitura foi um grande passo à 

frente na tentativa de tornar o ensino de LE relevante nas nossas escolas regulares”23 (p. 345, 

minha tradução). O autor também lembra que qualquer mudança de paradigmas na educação 

leva tempo e exige dos educadores uma cautelosa revisão dos seus conceitos e crenças, 

embora tanto as OCEM, quanto os PCN LE trazem a grande vantagem de não serem 

documentos prescritivos, o que garante a autonomia do professor na adoção de suas 

concepções e práticas pedagógicas.  

 Entretanto, Almeida (2012) considera positivo o fato de que as OCEM vão além do 

foco na leitura, mas frisa que a própria leitura não é mais o que concebíamos como tal, 

levando-se em conta, principalmente, o caráter multissemiótico da sociedade da informação, 

inserida num mundo globalizado. Ele também considera problemática a adoção da 

terminologia antiga (“leitura”, “prática escrita” e “comunicação oral”) e, sobretudo, o uso de 

argumentos oriundos de pesquisas cujos dados consistiram em opiniões de professores que 

ainda trazem arraigada a ideia de que só se aprende inglês no curso de idiomas.  

 Voltando à questão das fases de leitura, com vistas a fornecer mais exemplos de sua 

                                                 
22  No original: (…) a whole new orientation for the teaching of FLs less than a decade after the publication of 

the first PCN. Minha tradução.  
23  No original: (…) the fact that the focus on reading was a huge step forward in trying to make the teaching of 

FLs relevant in our regular schools. Minha tradução.  
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aplicação prática, vale citar Gibbons (2002), que, após descrever os diversos perfis de leitor, 

sugere uma série de atividades24. A autora coloca, assim também como os PCN LE, que não é 

necessário explicar todas as palavras desconhecidas aos alunos antes ao abordar um texto. 

Isso porque essa prática comprometeria a sua independência para lidar com palavras 

desconhecidas nos outros textos com que irão se deparar dentro ou fora do contexto escolar. 

Por outro lado, o ensino de leitura por meio de estratégias vai pouco a pouco tornando o aluno 

mais autônomo e ele poderá usá-las ao se deparar com outros textos. Assim, para a 

concretização da fase de pré-leitura, Gibbons (2002) sugere as seguintes atividades ou 

estratégias: 

 

• Desenvolvimento do mapa semântico (semantic web), já explicitado;  
 

• Especulação sobre o assunto e o gênero do texto a partir do título, da primeira 
sentença ou da capa do livro, se for o caso; 
 

• Previsão sobre o tópico do texto a partir de uma ilustração-chave;  
 

• Ordenação de determinadas ilustrações de acordo com a sequência dos tópicos 
abordados num texto ou os acontecimentos, no caso de uma narrativa; 
  

• Formulação de perguntas25 que estimulem a antecipação do assunto a ser 
abordado; 
  

• Preenchimento de tabelas com informações prévias sobre o tópico de um texto.  

 

Dentre as estratégias a serem empregadas durante a fase de leitura propriamente dita, 

incluindo o nível superficial e o profundo, a autora apresenta, entre outras:  

 

• Realização de uma leitura modelo em voz alta para que os aprendizes possam 
visualizar o texto impresso como instância viva de linguagem, dotada de 
significado26 (há também a possibilidade dessa leitura em voz alta pelo professor 
seja gravada); 
 

                                                 
24  É importante lembrar aqui sobre a distinção entre “tarefa” e “atividade”. A atividade deve estar inserida no 

contexto maior de uma tarefa, ao invés de ser trabalhada de forma isolada. Assim, uma tarefa pressupõe uma 
atividade, mas esta última não necessariamente pressupõe a primeira.  

25  Nunan (1998) também acrescenta, dentre os pressupostos de uma boa tarefa de leitura, que as perguntas 
devem ser mais diretamente voltadas à análise do texto, ao invés de perguntas indiretas. 

26  É importante observar que tanto os PCN LE, quanto Moita Lopes (1996) – um dos responsáveis pela 
elaboração do referido documento – observam que a leitura não tem necessariamente de acontecer em voz 
alta, uma vez que isso pode, em muitos casos, atrasar os processos de construção do significado e do sentido. 
Moita Lopes (1996), em particular, incorpora ao modelo por ele proposto o ponto de vista psicolinguístico de 
leitura de que a interpretação semântica não precisa estar atrelada à interpretação fonológica.  
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• Skimming, leitura rápida de um texto visando à compreensão de sua ideia geral ou 
mensagem principal, e scanning, que também é uma leitura rápida, com a 
diferença de que consiste na busca de informações específicas; 
 

• Releitura para a apreensão de detalhes, como dedução do significado de palavras 
desconhecidas e compreensão de termos ou sentenças que ainda não ficaram 
claros, lembrando que não é necessário saber o significado de todas as palavras de 
um texto para poder compreendê-lo; 
 

• Omissão de algumas palavras para a subsequente identificação por parte do 
aprendiz após o texto já ter sido lido e relido várias vezes ou substituição de 
algumas palavras por outras de significado semelhante; 
 

• Paradas em pontos específicos do texto para a dedução de palavras, informações, 
acontecimentos, ideias etc.; 
 

• Elaboração de um resumo do texto lido, capacidade fundamental para a 
verificação da compreensão de um texto; 

 
• Leitura de diferentes textos por grupos de aprendizes, tendo em vista o posterior 

compartilhamento das informações ou pontos principais de cada texto entre eles27. 
 

Como atividades da fase de pós-leitura, são sugeridas: 

  

• Elaboração de um novo texto a partir do texto original; 
 

• Criação de um novo final (caso o texto trabalhado seja uma história); 
 

• Transposição de gêneros (exemplo: uma história narrada pode ser transformada 
numa tira ou HQ); 
 

• Elaboração de um mapa semântico de pós-leitura (sugerido também por Amorim), 
cujo objetivo é expandir o mapa semântico de pré-leitura; 
 

• Freeze frames, um tipo de atividade de dramatização em que são representados os 
acontecimentos principais da história (como nossa sugestão, fica apresentação oral 
das principais ideias por alunos diferentes, no caso de um texto argumentativo, ou 
informações, no caso do texto informativo); 
 

• Preenchimento de lacunas a partir de sentenças extraídas do texto (gap filling); 
 

• Reconstrução do texto como um todo ou de frases específicas; 
 

• Questionário do tipo verdadeiro ou falso para a checagem de compreensão, 
incluindo inferências; 

                                                 
27  Essa atividade exercita a capacidade de resumir e também pode exercitar a habilidade de anotar os pontos 

principais de um texto (note-making skills). 
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• Elaboração de perguntas sobre o texto com vistas a desenvolver o letramento 
crítico do aluno, para que este saiba identificar as mensagens subliminares, as 
concepções implícitas no texto (para tanto, o aluno pode elaborar listas de 
palavras ou ideias veiculadas através texto, pode ser feita uma discussão sobre 
questões polêmicas, como os estereótipos, por exemplo, entre outros)28. 
 

 Embora as referidas estratégias ou atividades sugeridas por Gibbons (2002) tenham 

focado principalmente no trabalho com os gêneros narrativos em sala de aula, a maioria delas 

podem ser perfeitamente adaptadas para outros gêneros discursivos, quais sejam, um artigo de 

jornal, uma propaganda, um manual de instruções, contanto que o professor tenha propósitos 

claros, fazendo da aprendizagem de leitura um momento significativo para a vida do aluno. 

  

1.2 A CONCEITUAÇÃO DA NOÇÃO DE FRAME NO QUADRO TEÓRICO DA 
LINGUÍSTICA COGNITIVA 
 
 

1.2.1 Os principais pressupostos teóricos da Linguística Cognitiva e do sociocognitivismo29 
 
 
 A abordagem dos fenômenos de natureza cognitiva nas línguas naturais não é uma 

novidade trazida pela Linguística Cognitiva (doravante LC). O gerativismo de Chomsky já 

levava em conta as questões relativas à interface linguagem e cognição30. Entretanto, ele se 

restringiu à busca de aspectos universais do desenvolvimento cognitivo da linguagem na 

mente do falante, considerando-a como uma capacidade inata e desconsiderando a influência 

exercida pelos fatores sociais e interacionais em sua aquisição e processamento. 

 Enquanto o falante chomskiano consiste num ser idealizado, pertencente a uma 

comunidade linguística também idealizada, conforme colocam Martelotta e Palomanes 

(2011), a LC e, para ser mais específico, o sociocognitivismo, pressupõem os falantes 

enquanto indivíduos inseridos em um determinado contexto social e cultural e, portanto, em 

constante diálogo com a realidade que os cerca. Segundo os referidos autores, “o termo 

‘sociocognitivismo’ [...] enfatiza a importância do contexto nos processos de significação e o 

                                                 
28  Esse tipo de atividade também pode ser realizado durante a fase da leitura profunda, conforme observado 

anteriormente. 
29 Parte do texto que integra a seção 1.3 já havia sido publicado por mim nos anais do III Colóquio 

Interdisciplinar de Cognição e Linguagem, em dezembro de 2012, tendo sofrido diversos acréscimos e 
modificações para integrar o presente trabalho. 

30  O gerativismo de Chomsky, chamada por alguns de cognitivismo clássico, não pode ser tomada como uma 
teoria cognitiva na acepção da Linguística Cognitiva, mas apenas como uma tentativa de entender a 
linguagem como um viés cognitivo, tentativa essa que não logrou êxito, uma vez que não deu conta do 
dinamismo e do constante processo de desenvolvimento em que se encontra a linguagem na mente do falante 
em interação com as diversas esferas sociais e culturais de que faz parte.  
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aspecto social da cognição humana” (p. 179, grifo dos autores), muito embora ainda não haja 

qualquer distinção nítida entre a LC e o sociocognitivismo, sendo esta última apenas uma 

vertente daquela. A expressão “processos de significação” reforça, segundo os mesmos 

autores, o fato de que os significados estão em constante processo de construção e 

desconstrução, sendo relativamente instáveis e dinâmicos. 

 O grande salto para o desenvolvimento do então recente campo da LC foi dado a 

partir das contribuições da Teoria da Metáfora Conceitual (doravante TMC), inaugurada por 

George Lakoff e Mark Johnson (1980 [2002]). De acordo com a TMC, a metáfora não se 

restringe à literatura, mas está presente na própria forma como percebemos o mundo e 

atribuímos conceitos a seus fatos e elementos. Para chegar a essa conclusão, Lakoff e 

Johnson, de acordo com Holme (2009), tiveram de romper com a velha e equivocada 

concepção de que a eficácia dos significados que formulamos está na condição de 

corresponderem aos elementos e fatos que encontramos no mundo e no grau de verdade com 

que esses mesmos elementos e fatos são retratados (ver também FILLMORE, 1985)31. Na 

base da formulação de significados pelos indivíduos, está a forma como os mesmos 

conceitualizam a sua experiência, processo que, por sua vez, é mediado pela interação do 

corpo – a partir de sua natureza e anatomia – com o mundo que o cerca. É nesse sentido que o 

campo de estudos da LC trata a cognição humana como uma experiência corporificada (do 

inglês embodied), rejeitando, portanto, a visão platônico-cartesiana, compartimentada da 

cognição como desvinculada do corpo, como uma entidade abstrata, descorporificada (do 

inglês disembodied). Quer dizer, a referida área dos Estudos da Linguagem vê como decisiva 

a atuação das experiências corporais na forma como concebemos os significados. 

 No entanto, embora a TMC tenha sido inegavelmente revolucionária perante os 

estudos do fenômeno da significação, acabou caindo no que Salomão (2007) chama de 

“reducionismo biologizante” (p. 34), pois, assim como os demais campos de estudos 

linguísticos que tratam da significação, “[encara] com reservas os elementos significativos 

que sejam linguisticamente ‘inefáveis’, ou seja, que não se expressem como discurso 

linguístico” (ibid.). Fala-se, inclusive, em uma suposta “base neural da metáfora”, o que é 

veementemente rejeitado pela autora. Como justificativa, ela contra-argumenta com o 

                                                 
31  Embora nesse texto Fillmore não toque na Teoria da Metáfora Conceitual, mas trate apenas das bases 

teóricas da Semântica de Frames, que será abordada na seção seguinte, ele elabora um estudo do que seria 
uma Semântica preocupada em determinar as condições de verdade de uma expressão ou sentença (True 
Semantics) e uma Semântica baseada na compreensão (The Semantics of Understanding), que nada mais é do 
que a Semântica de Frames. 
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exemplo de Wittgenstein32 (1953), que, ao fazer um estudo sobre o discurso e a expressão da 

dor, supõe estabelecer um conceito para a dor. A autora afirma que este, assim como muitos 

outros fenômenos, como a percepção da cor do mar ou a estimativa intuitiva sobre o número 

de pessoas presentes em determinado ambiente, como uma sala de aula, são “experiências 

pré-linguísticas e, tecnicamente, pré-conceptuais” (p. 35). Ou seja, a discussão sobre a 

significação na linguística não se esgota em dados e argumentos puramente linguísticos, 

sendo necessário, portanto, um trabalho conjunto com outras áreas do conhecimento que se 

fizerem pertinentes ao seu alvo de estudo.   

 Retomando Holme (2009), vejo, com interesse especial, a dimensão dada a ele à 

contribuição de Lakoff (1983; 1987) para os estudos da interface linguagem e cognição: 

 
O interesse de Lakoff e Johnson sobre como a conceitualização da experiência 
subjazia os nossos significados foi mais tarde estendido para a nossa percepção mais 
ampla do significado como formação de categoria. Uma vez que todo significado é 
basicamente categorização, todo significado linguístico é em certa medida uma 
abstração e requer um ato de conceitualização. O estudo sobre como as categorias 
são conceitualizadas tem se estendido a um exame mais amplo sobre as maneiras 
como a língua reflete a nossa percepção cognitiva do mundo (HOLME, 2009, p. 
9)33. 
 
 

 Saussure, em seu Curso de Linguística Geral, já apontava para o fato de que não só a 

representação linguística é arbitrária, mas também de que o significado é atribuído a 

categorias34 de elementos ou fatos que compartilham determinadas características e não aos 

elementos ou fatos em si. Assim, não é o objeto mesa que é atribuído a um conceito, mas sim 

o conjunto de características indispensáveis de que todas as mesas são dotadas. Lakoff (1983; 

1987), entretanto, vai mais longe, afirmando que o processo de categorização é muito mais 

complexo do que simplesmente a identificação de propriedades comuns a determinadas 

entidades para a posterior atribuição de conceitos. A capacidade de categorizar, segundo o 

autor, é uma propriedade intrínseca ao ser humano e, portanto, fundamental em qualquer 

estudo que busque investigar a fundo a cognição humana. É por isso que ele chama a atenção 

                                                 
32   WITTGENSTEIN, L. Philosophical investigations. New York: Macmillan, 1953.  
33  No original: Lakoff and Johnson’s interest in how the conceptualisation of experience underpinned our 

meanings has been further extended by our larger perception of meaning of category formation. Since all 
meaning is basically categorization, all linguistic meaning is abstracted to some extent and so requires an 
act of conceptualization. The study of how categories are conceptualized has been extended into a larger 
examination of the ways in which language reflects our cognitive grasp of the world. Minha tradução. 

34  O conceito de categoria é aqui tomado em seu sentido cognitivo. Segundo Lakoff (1983), a categorização 
humana vai desde o nível mais concreto ao mais abstrato; é um processo automático que, em sua maior parte, 
se dá de forma inconsciente. Ainda segundo ele, a Linguística seria uma fonte importante de evidências 
sobre a natureza das categorias cognitivas. 
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para uma nova teoria da categorização, denominada Teoria do Protótipo35, a qual considera a 

categorização humana como sendo baseada em princípios. A referida teoria prevê que, na 

verdade, o processo de categorização está naturalmente presente na forma como enxergamos 

(no sentido literal e figurado) e experienciamos o mundo e trata-se de um processo em sua 

maior parte inconsciente. Um dos objetivos de Lakoff foi o de sondar a complexidade do 

verdadeiro processo de categorização empreendido pelo ser humano. Entretanto, é importante 

reforçar que a clássica ideia da categorização como sendo baseada em 

propriedades/características comuns, de acordo com o mesmo autor, não é de todo errada e é 

de fato um dos constituintes da forma como vemos o mundo e organizamos o nosso 

pensamento.  

 Voltando à questão do lugar do sociocognitivismo no campo dos Estudos da 

Linguagem, é importante ressalvar que o primeiro ainda não constitui, conforme colocam 

Koch e Cunha-Lima (2011), “um programa de pesquisa linguística bem definido e maduro, 

como, por exemplo, o gerativismo [...] [, mas apenas] uma agenda investigativa em ascensão 

na Linguística atual” (p. 251). É nesse sentido que se torna de suma importância abordar, com 

um pouco mais de profundidade, o trabalho de Maria Margarida Martins Salomão, nome 

proeminente nos estudos da sociocognição. Em seu artigo de 199936, a autora abordou a 

questão da construção do sentido na ótica da LC, bem como expôs os avanços da hipótese 

sociocognitiva da linguagem. Para tanto, ela recorreu ao postulado de Saussure de que o 

objeto de estudo da Linguística varia conforme o ponto de vista adotado. E esse novo objeto 

seria o fenômeno da significação, o qual excluiria tanto a ausência do sujeito, postulado das 

abordagens formalistas, quanto o sujeito como centro, postulado da abordagem cognitiva 

clássica de Chomsky. A autora aponta ainda que a hipótese-chave com que trabalha para 

investigar esse fenômeno seria a de que os sinais linguísticos (e os paralinguísticos) são 

apenas um guia para a construção do sentido em situações comunicativas reais e a denomina 

de hipótese sociocognitiva.  

 Em artigo anterior, de 1997, a estudiosa já havia tratado da referida hipótese, com a 

diferença de que o seu enfoque eram os estudos de gramática e interação. Nele, Salomão 

(1997) havia abordado a necessidade de mudar o estudo da gramática como estrutura para o 

estudo da gramática como fenômeno, pelo que já vinham se interessando as abordagens 

                                                 
35  É importante acrescentar que, de acordo com essa teoria, segundo o que nos informa o próprio autor, a 

categorização humana é basicamente formada pela experiência humana e a imaginação, incluindo fatores 
como: a percepção, a atividade motora, a cultura, a metáfora, a metonímia e o imaginário mental. 

36  SALOMÃO, Maria M. M. A questão da construção do sentido e a revisão da agenda dos estudos da 
linguagem. Veredas, Revista de Estudos Linguísticos, vol. 3, n. 1, 1999, p. 63-74. 
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funcionalistas de modo geral. Na parte em que tratou da premissa da “escassez do 

significante”, aliás, adotada também no artigo de 1999, ela afirma ser “a significação uma 

construção mental produzida pelos sujeitos cognitivos no curso de sua interação 

comunicativa” (SALOMÃO, 1997, p. 26). Quer dizer, na concepção da autora, não há como 

separar linguagem de cognição, por um lado, e linguagem de interação social, de outro, sem 

contar que determinados processos de construção de sentido só se explicam pela e na 

interação social, daí o termo sociocognitivismo. 

 Por fim, é importante acrescentar que, em estudo mais recente, de 2007 (já abordado, 

em parte, no início desta seção), a autora, após realizar uma ampla revisão das diversas 

vertentes da Linguística, aponta para “um inevitável redesenho disciplinar” (SALOMÃO, 

2007, p. 42) da mesma, seguido do consequente surgimento de uma nova disciplina, cuja 

autonomia acaba junto à suposta autonomia da linguagem. Ou seja: assim como “não é [mais] 

possível ignorar o amadurecimento das ciências cognitivas, das ciências da computação e das 

neurociências” (ibid.), essa nova Linguística de que trata a proeminente autora não poderá 

mais prescindir da cooperação, não só dessas, mas também de outras áreas do conhecimento, 

como a das ciências sociais, por exemplo, para realizar seu trabalho, assumindo um caráter 

intrinsecamente interdisciplinar.   

 

1.2.2 Os Modelos Cognitivos Idealizados e a conceituação da noção de frame37 

 

 Lakoff (1987), no capítulo quarto de Women, fire and dangerous things (Mulheres, 

fogo e coisas perigosas) postula como tese principal de seu livro que nós organizamos o nosso 

pensamento por meio de construtos mentais abstratos denominados Modelos Cognitivos 

Idealizados (doravante MCIs). Segundo o autor, os MCIs seriam os carros-chefes tanto do 

processo de categorização, que ocorre naturalmente na organização do pensamento humano, 

quanto dos protótipos38, que servem de matriz a esse processo de categorização. O próprio 

título do livro, um tanto intrigante, pois parece sugerir que existe algo em comum entre 

mulheres, fogo e coisas perigosas, é inspirado na língua Dyirbal, falada por uma tribo 

aborígene da Austrália, como informa o próprio autor. Ele explica que, nessa língua, esses três 

                                                 
37  Optei por manter o termo frame diretamente do inglês, pois não encontrei traduções para o português na 

literatura ligada aos estudos de linguagem e/ou cognição que dessem conta de toda a carga teórico-conceitual 
a que ele remete no contexto deste trabalho. 

38  A palavra “protótipo” significa o modelo prévio que se tem de determinada coisa. Também pode significar o 
exemplar experimental de um produto que ainda está em fase de testes. Lakoff (1983; 1987), no entanto, usa 
a palavra no contexto de “efeitos prototípicos língua”, no qual a palavra se aplica especificamente à 
linguagem e cognição humanas. 
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termos fazem parte de uma mesma categoria, denominada balan, mas que também inclui aves 

que não são perigosas e animais excêntricos, o que demonstra que a categorização aí não se 

limita em reunir elementos com propriedades comuns. 

 Ainda de acordo com Lakoff (1987), na base constitutiva dos MCIs, estão: os frames 

de Fillmore, a estrutura imagético-esquemática da Gramática das Construções, de Ronald 

Langacker e os mapeamentos metafóricos e metonímicos de Lakoff e Johnson. É curioso 

notar que o autor escolhe justamente os frames de Fillmore para iniciar a exemplificação do 

que sejam esses modelos. Ele destaca também que cada MCI delimita um espaço mental39. No 

entanto, longe de adentrar nos princípios sobre os quais operam essas teorias, é importante 

conceitualizar apropriadamente a noção de frame de que parte a presente pesquisa, frente à 

diversidade de usos da palavra por diversos estudiosos em várias áreas do conhecimento além 

dos Estudos de Linguagem.   

 Fávero (1991) usa o termo “modelos cognitivos globais” para se referir amplamente 

aos termos frames, esquemas, planos, scripts e cenários. Estes seriam, segundo a autora, 

“estruturas cognitivas que organizam nosso conhecimento convencional de mundo em 

conjuntos bem integrados” (p. 63). Na concepção apresentada pela autora, um frame seria 

uma rede de elementos associados ao que ela chama de um determinado conhecimento 

primário, que pode ser um objeto, uma situação, um evento ou uma ação. Fávero (1991) cita o 

exemplo de vários frames, dentre os quais destacamos o frame sobre sala de aula, que, 

segundo ela, traz à mente os elementos alunos, carteira, professor, quadro-negro, cadernos etc. 

Hoje, no entanto, com a expansão maciça da tecnologia, sobretudo digital, um jovem que 

estude numa instituição que disponha de fartos recursos tecnológicos, certamente teria um 

frame de sala de aula diferente, que provavelmente excluiria o quadro de giz e incluiria 

elementos como quadro branco (em alguns casos, o e-board), ar condicionado, datashow, 

PowerPoint, tablet, interação aluno-professor, para citar os principais40.  

 Ao diferenciar a noção de frame da de esquema, a autora cita o seguinte exemplo de 

uma menina que diz à mãe “Hoje passei meia hora do recreio na diretoria”, e logo depois, 

afirma que a mãe possivelmente não ativará apenas os frames sobre recreio e diretoria, mas 

também o seguinte esquema: “Minha filha infringiu alguma regra de comportamento; enviada 

                                                 
39  Segundo Fauconnier (2004 in: COSCARELLI, 2005), os espaços mentais são frutos da atividade cerebral, 

que produz a inter-relação entre os neurônios, num espaço de tempo passageiro, inter-relação esta que 
estrutura informações julgadas relevantes pelo cérebro num dado momento.  

40  Ocorre, muitas vezes, que os frames acionados por determinados indivíduos são diferentes da realidade de 
fato vivenciada por eles, como se dá no caso do frame de restaurante. Embora os restaurantes self-service já 
sejam mais do que predominantes na nossa cultura, é comum as pessoas acionarem elementos como cardápio 
e garçom, quando, provavelmente advindos da sua experiência como telespectadores de filmes e novelas.  
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à diretoria, foi obrigada a lá permanecer de castigo. Vai se justificar dizendo que não teve 

culpa, que não foi a única. Vai dizer que foi suspensa, e que preciso ir amanhã falar com a 

diretora” (FÁVERO, 1991, p. 65). Ou seja: na conceituação apresentada por Fávero, os 

frames não apresentam uma ordem ou sequência entre seus elementos. Já os esquemas: 

 
[...] contêm, diferentemente dos frames, elementos interligados por relação de 
proximidade temporal e causalidade, sendo, pois, previsíveis, fixos e ordenados. 
Nosso conhecimento de mundo está organizado em esquemas que a todo momento 
podem ser confirmados ou negados. No texto, a mesma expressão linguística pode 
ser atualizada para ativar um frame ou um esquema (ibid.).  
 
 

As diferenças e semelhanças entre os frames e os esquemas serão mais bem abordadas, 

embora de modo sucinto, na subseção 1.2.4. Também vale à pena mencionar brevemente os 

demais modelos cognitivos globais, conforme conceitua a autora, quais sejam os planos, os 

scripts e os cenários. Citando Schank e Abelson (1977) e Marcuschi (1983), ela define os 

planos como: 

 
[...] modelos de comportamentos deliberados exibidos pelas pessoas, podendo 
abranger vários propósitos superpostos; distinguem-se dos esquemas porque 
permitem reconhecer a ação do planejador, um produtor que calcula todos os 
elementos, fazendo-os progredir em direção a uma meta. Exemplos: um funcionário 
que tem um plano de recompensa no trabalho ou um adolescente que organiza um 
plano para conseguir dos pais permissão para sair com os amigos (FÁVERO, 1991, 
p. 66). 
 
 

 Já os scripts, seriam como que planos estabilizados, que contêm uma rotina pré-

estabelecida, com papéis e ações bem definidos para os seus participantes. O script também 

seria diferente do frame, sendo o primeiro definido como “um conjunto de elementos sobre 

uma situação estereotipada, [enquanto que] o script é mais programático, pois incorpora uma 

sequência estereotipada de ações que descrevem uma situação” (BROWN e YULE41, 1983 

apud FÁVERO, 1991, p. 66). Por fim, citando Sanford e Garrod (1981), a autora define os 

cenários, especificamente no caso dos textos escritos, como um entrelace de contextos e 

situações que se constituem numa espécie de cenário interpretativo por detrás do texto.  

 Frente à diversidade terminológica que caracteriza esses diversos conceitos que 

tentam definir de que maneira o conhecimento de mundo se organiza na mente humana, 

ficamos com a clássica definição de Fillmore (1982), que coloca o termo frame como uma 

noção geral que abarca todas as demais:  

 

                                                 
41  BROWN, G.; YULE, G. Discourse analysis. Cambridge: CUP, 1983.  
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Pelo termo “frame”, eu tenho em mente qualquer sistema de conceitos relacionados 
de tal forma que, para entender qualquer um deles, é preciso entender a estrutura 
integral de que ele faz parte; quando um dos elementos dessa estrutura é lançado 
num texto, ou numa conversação, todas as outras são automaticamente 
disponibilizadas. Eu pretendo que a palavra frame, conforme empregada aqui, seja 
um termo geral que cubra uma série de conceitos, conhecidos na literatura do 
processamento da linguagem natural, como: “esquema”, “script”, “cenário”, 
“andaime ideacional”, “modelo cognitivo” ou “teoria popular” (FILLMORE, 1982, 
p. 112)42.  
 
 

 A essa altura, vamos chegando à conclusão de que, na literatura dos estudos de LC, 

há um conceito mais específico e outro mais abrangente para o termo frame. O que fizemos 

até então, para fins de aprofundamento, foi adentrar em seu conceito mais específico, 

estabelecendo a diferença com os conceitos de esquema, script, plano e cenário, que lhe são 

semelhantes. No entanto, considerando que a noção de frame enquanto principal objeto 

teórico da presente pesquisa será estudado em um contexto de ensino-aprendizagem, para o 

qual não consideramos cabível o emprego de modelos teóricos com fronteiras muito rígidas, 

julgamos mais adequado o emprego da noção mais geral a que se refere Fillmore, para servir 

de base a sua Semântica de Frames.  

 Muitos, no entanto, poderão se perguntar quanto à aplicabilidade dos frames 

semânticos na presente pesquisa, a qual não se filia nem aos estudos semânticos, nem aos 

lexicográficos. À semelhança de Miranda e Bernardo (2013), também estamos a desenvolver 

um estudo multidisciplinar, em que os frames semânticos encontrados na base de dados da 

FrameNet estão sendo tomados como frames mais estáveis ou off-line que, em constante 

interação com os chamados frames episódicos ou online43, tecem uma verdadeira rede de 

significados e processos de significação. No caso da presente pesquisa, o fim último é o de 

observar o papel que o acionamento direto ou indireto dos frames pode ter no 

desenvolvimento da leitura em inglês como LE. Já na pesquisa de Miranda e Bernardo (ibid.), 

o principal objetivo foi o de analisar a visão de docentes e discentes sobre a realidade por eles 

vivenciada na sala de aula e na escola, o que levou as autoras a desenharem o que elas 

chamaram de “mapa da crise”, através de um estudo que se prestou a uma análise dos 

                                                 
42  No original: By the term ‘frame’ I have in mind any system of concepts related in such a way that to 

understand any one of them you have to understand the whole structure in which it fits; when one of the 
things in such a structure is introduced into a text, or into a conversation, all of the others are automatically 
made available. I intend the word ‘frame’ as used here to be a general cover term for the set of concepts 
variously known, in the literature on natural language understanding, as ‘schema’, ‘script’, ‘scenario’, 
‘ideational scaffolding’, ‘cognitive model’, or ‘folk theory’. Minha tradução.  

43  Serão tecidas maiores considerações sobre a diferença entre os frames estáveis ou off-line e os episódicos ou 
online ao final da presente seção.  
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processos de significação no discurso escolar. No que tange especificamente à categoria 

frame, vale à pena citá-las diretamente: 

 

Da Linguística Cognitiva – e, mais especificamente, da Semântica de Frames – 
vieram os substratos desta proposta em que a categoria frame, definida como um 
complexo domínio de experiências emoldurado a partir da cultura , ganhou o 
papel de categoria nuclear. 
O delineamento de tal proposta acabou por nos conduzir a outro achado – a 
descoberta do frame como uma ferramenta singular no suporte à interpretação 
da realidade perspectivada pelos atores sociais (dentro ou fora da realidade 
educacional). Dito de outro modo, a configuração da rede de frames no discurso faz 
emergirem as vivências mais reiteradas e marcantes para os sujeitos na comunidade 
em foco e finca uma sólida ferramenta como base para a leitura hermenêutica 
multidisciplinar destas vivências perspectivadas pelo discurso (MIRANDA & 
BERNARDO, 2013, p. 83, grifo meu).  
 
 

 Kövecses (2006), ao tentar delimitar o conceito de frame no campo de estudos da 

LC, ao que, em grande parte, recorre a Lakoff, afirma que “na abordagem clássica, o 

significado é formulado a partir das condições necessárias e suficientes” (p. 64), ou seja, a 

categorização é feita com base em condições essenciais entitativas, listas de características 

comuns etc. Como contraponto, ele ressalta, no mesmo trecho, que “na perspectiva da ciência 

cognitiva experiencialista, [diferente do cognitivismo clássico praticado pelo gerativismo,] o 

significado é definido a partir dos frames” (ibid.)44. Por fim, ele chega à conclusão de que 

“[...] o significado de uma palavra parece depender do tipo de frame a partir do qual nós a 

conceitualizamos [...]” (p. 65)45. 

 Ao exemplificar o que sejam os frames, Lakoff (1987) chama à atenção para o fato 

de que o nosso modelo de “semana” é idealizado porque ele não existe objetivamente na 

natureza. O que existem objetivamente são os movimentos do Sol e a alternância de claro e 

escuro, fatores naturais que demarcam, dentre outros fenômenos, o fim de um dia e o início de 

outro. Todo o restante – a semana formada por sete dias, os dois dias tidos como o fim de uma 

semana – são convenções humanas que se misturam aos fenômenos que objetivamente 

ocorrem na natureza. Vale lembrar que essas convenções só são válidas nas culturas que 

adotam o calendário cristão (que inicia a contagem do tempo a partir do nascimento de Jesus 

Cristo), o qual convencionou os meses de trinta ou de trinta e um dias, o ano de 365 ou 366 

dias etc. Há um número significativamente maior de culturas onde esses critérios não são 

                                                 
44  No original: In the classical approach, meaning is given in terms of necessary or sufficient conditions (i.e., 

by means of essential features). From the perspective of an experientialist cognitive science, meaning is 
defined by frames […]. Minha tradução.  

45  No original: […] the meaning of a word seems to depend on the kind of frame within which we conceptualize 
it […].  Minha tradução. 
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válidos. Também é importante observar, contudo, que os frames também podem ser definidos 

a partir de outros tipos de domínio que não só o domínio cíclico. Eles também podem ser 

definidos a partir de uma ordem hierárquica, como os postos do exército, a partir da ideia do 

todo e suas partes, como no caso das partes do corpo humano, ou a partir de um sistema 

taxonômico, como ocorre com as variedades de plantas.   

 Partindo do pressuposto de que os frames são um tipo de modelo cognitivo 

idealizado, é interessante mencionar o exemplo fornecido por Lakoff (1987), e citado por 

Kövecses (2006), no qual o conceito de sexta-feira é definido em termos dos seus frames 

subjacentes, já que, conforme ocorre com diversos outros conceitos manipulados pelos 

membros de uma determinada cultura, não é possível defini-lo de outra forma. Nas palavras 

de Kövecses (2006): 

 
Pode-se pensar [...] [em sexta-feira] como parte de um frame de SUPERSTIÇÃO, 
em que é um dia de má sorte; como parte de um frame de FIM DE SEMANA, em 
que é o dia que precede o fim de semana; como parte de um frame de uma 
SEMANA DE TRABALHO, em que é o último dia de uma semana de trabalho [...] 
(p. 65). 46 
 
 

Ou seja: os frames são estruturados a partir do entrelaçamento da cognição humana com o 

sistema de valores socioculturais de um determinado grupo de indivíduos, sendo, por isso, 

parcialmente compartilhados no interior de determinada cultura/sociedade. Não há como dizer 

que a maneira como os falantes de uma dada língua, inseridos em uma dada cultura, 

estruturam os seus frames é idêntica, até porque a estruturação cognitiva da mente humana é 

uma peculiaridade de cada indivíduo. O que ocorre é que os integrantes de uma determinada 

cultura/sociedade influenciam-se mutuamente, compartilhando conceitos e visões de mundo. 

É nesse sentido que Kövecses lembra que os frames são também chamados de modelos 

culturais (cultural models), que podem diferir não só de cultura para cultura, ou grupo social 

para grupo social, mas também de indivíduo para indivíduo.  

 O mesmo autor observa também que os frames compartilhados pelos indivíduos de 

uma determinada cultura/sociedade respondem por grande parte do conhecimento 

compartilhado pelo seu grupo social/cultural e permite que este último forme um todo 

coerente, uma rede cultural. A dimensão compartilhada desse modelo cognitivo idealizado ou 

modelo cultural tem sido objeto de estudo de vários antropologistas, que chegaram à 

conclusão de que “a cultura pode ser definida como uma rede de visões compartilhadas 

                                                 
46  No original: We can think of [...] [Friday] as part of a SUPERSTITION frame, in which it is an unlucky day; 

as part of a WEEKEND frame, in which it is the day before the weekend; as part of a WORKWEEK frame, in 
which it is the last day of the workweek […]. Minha tradução. 
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representadas por frames ou modelos culturais” (KÖVECSES, 2006, p. 70)47. Em seguida, ele 

menciona o clássico exemplo do frame de restaurante conforme compartilhado pela maioria 

dos membros do contexto sociocultural americano. O referido frame seria formado por uma 

série de eventos, motivo pelo qual é também denominado script. São eles: a) ir ao restaurante; 

b) ser conduzido a um assento; c) estudar o cardápio; d) fazer o pedido; e) o garçom traz o 

pedido; f) comer a refeição; g) pagar a conta; h) sair do restaurante. 

 O fato de muitos americanos compartilharem esse script do que seja ir a um 

restaurante faz com que muitas informações sejam dadas como conhecidas pelos indivíduos 

membros dessa cultura. Se, por exemplo, alguém diz a frase “Fui ao restaurante X e o pedido 

demorou”, numa conversação qualquer, fica implícita a informação de que “o pedido” trata-se 

da refeição pedida por ele enquanto cliente daquele restaurante e não o pedido que se fez de 

um produto numa loja de eletrodomésticos. É interessante notar que os elementos desse 

frame/script não são indispensáveis para a compreensão de determinada situação ou 

enunciado em que ele seja evocado. Pode-se abrir mão de um ou mais elementos dependendo 

da situação ou do contexto sociocultural mais imediato. É possível, por exemplo, que um 

casal tenha entrado num restaurante, visto o cardápio e deixado o local imediatamente depois, 

caso nada lhe tenha interessando ou caso tenha julgado os valores praticados pelo 

estabelecimento acima das suas possibilidades. Também há que se considerar que o referido 

frame/script não se mantém invariável de cultura para cultura. Segundo coloca o autor em 

questão, em determinadas culturas não é necessário aguardar o garçom para se sentar a uma 

mesa; pode-se escolher livremente o lugar de sua preferência. Além disso, a existência cada 

vez mais comum dos chamados restaurantes self-service, onde o próprio cliente fica 

responsável por se servir, não tendo mais que aguardar por um garçom que o faça, tem 

modificado em muitas sociedades/culturas o tradicional script de restaurante, cujos eventos 

foram mencionados há pouco. 

 Tannen (1979), em seu artigo What’s in a Frame? Surface Evidence for Underlying 

Expectations (O que Constitui um Frame? Evidências Superficiais para Expectativas 

Subjacentes) vai dizer que os termos frames, scripts e schemata (já explicitado anteriormente) 

têm sido usados, muitas vezes um pelo outro, para se referir a estruturas de expectativas 

prévias. No entanto, os diversos autores, oriundos não só da Linguística, mas de diversas 

áreas do conhecimento, como a Inteligência Artificial, a Psicologia Cognitiva, a Psicologia 

Social, a Sociologia e a Antropologia, para não falar em outras possíveis áreas, segundo o que 

                                                 
47  No original: […] culture can be defined as a collection of shared understandings represented by frames, or 

cultural models. Minha tradução. 
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aponta a autora, ainda não fizeram um estudo sobre como esses construtos mentais se 

constituem internamente, de quais elementos eles são formados.  

 É esse tipo de investigação que o estudo relatado pela autora no referido artigo se 

propôs a fazer. Tal estudo consistiu em comparar como cada um dos sujeitos de um grupo de 

vinte americanas e vinte gregas, todas do sexo feminino e regulando a mesma faixa etária, 

sendo que as gregas eram em média um pouco mais jovens, iria narrar os eventos de um 

mesmo filme, de curta metragem, com efeitos sonoros, mas sem qualquer diálogo, para um 

mesmo sujeito, também do sexo feminino, que desconhecia o seu conteúdo. Embora o 

experimento tivesse buscado neutralizar as diferenças que poderiam advir de variáveis como 

idade e gênero, não houve a preocupação de formar grupos homogêneos do ponto de vista 

sociocultural. Além do fato de os dois grupos pertencerem a nações e, portanto, a padrões 

socioculturais distintos, as americanas eram predominantemente oriundas de grandes cidades, 

enquanto que as gregas, mesmo as que moravam em grandes cidades, iam frequentemente ao 

campo visitar seus parentes e, portanto, tinham estreita relação com os valores e padrões de 

comportamento da vida rural. Os sujeitos de ambos os grupos regulavam o mesmo grau de 

instrução, com algumas diferenças não muito significativas. A partir de uma análise 

preliminar, a pesquisadora pôde constatar o seguinte: 

 
Ao descrever os acontecimentos e as personagens do filme, os sujeitos organizaram 
e alteraram o conteúdo real do filme de muitas maneiras. As maneiras pelas quais 
eles fizeram isso são uma evidência das suas estruturas de expectativas sobre os 
elementos e os acontecimentos do filme. A comparação das narrativas contadas por 
sujeitos gregos e americanos possibilita ver que essas estruturas são com frequência 
determinadas culturalmente, como já era de se esperar (TANNEN, 1979, p. 145)48. 
 
 

 Entretanto, é importante observar que os referidos sujeitos não conheciam a 

finalidade do experimento – a de investigar a natureza dos frames – e, por esse motivo, não 

sabiam, embora algumas vezes tentassem intuir, quais aspectos da sua narrativa seriam de 

interesse do ouvinte. Tannen (1979) lembra tratar-se aquele de um contexto artificial para se 

contar histórias, isto é, o fato de o contexto mais abrangente ser o de um experimento 

certamente iria afetar as diversas narrativas a serem analisadas. Contudo, ela também diz ser 

bem provável que os sujeitos já tenham tido diversas experiências prévias de narração de 

histórias ou mesmo de filmes, o que talvez tenha feito com que eles reproduzissem no 

                                                 
48  No original: In describing the events and people in the movie, subjects organized and altered the actual 

content of the movie in many ways. The ways in which they did this are evidence of the effect of their 
structures of expectation about objects and events in the film. The comparison of narratives told by Greek 
and American subjects makes it possible to see that these structures are often culturally determined, as one 
would expect. Minha tradução.  
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experimento uma determinada forma de contar histórias. As americanas foram mais 

detalhadas do que as gregas e demonstraram certa expectativa de se lembrarem do maior 

número possível de detalhes e, frequentemente, demonstravam contrariedade quando não se 

lembravam de determinado aspecto do conteúdo do filme, uma vez que intuíam a 

possibilidade de se tratar de um teste de memória.  

 No entanto, é importante frisar que, independentemente das diferenças socioculturais 

que determinariam variações no conteúdo dos frames acionados pelos dois grupos, ficou 

evidente que esse acionamento se deu em diversos níveis contextuais e de conhecimento. O 

contexto mais imediato foi o da condição de ser o sujeito de um experimento, conforme já 

dito anteriormente. Inserido nesse contexto, estava o frame narração de histórias e, mais 

especificamente, a narração dos acontecimentos de um filme, que, por sua vez, passa pelas 

expectativas prévias e, portanto, pelo frame sobre o que seja um filme e o frame telespectador 

de um filme, até os frames de pessoas, objetos e acontecimentos semelhantes no mundo real. 

Nesse último nível, é interessante notar, conforme pôde constatar a pesquisadora, que o frame 

de roubo (theft frame) foi o mais recorrente em todas as narrativas investigadas, tanto da parte 

das gregas, quanto das americanas. A partir de um estudo linguístico de cada narrativa, 

considerando omissões, repetições, variações de tonalidade, entre outros aspectos, Tannen 

(1979) pôde definir os traços mais acentuados que caracterizam um frame de roubo, assim 

como as variações desse mesmo frame em ambos os grupos. 

 Após considerar os aspectos cognitivos e culturais da noção de frame, é relevante 

contemplar brevemente a diferença das noções de frame nos planos estável e episódico, 

conforme exposto por Vereza (2013). Segundo a autora, a compreensão da noção de frame 

nesses dois planos é de fundamental importância para o estudo da linguagem metafórica em 

uso. Ao citar a autora Coulson (2001) e os autores Hougaard e Oakley49(2008), ela trata do 

questionamento dos mesmos em torno... 

 
[...] [da] propriedade de se usar uma teoria de frames, que seriam instâncias 
referentes mais à memória de longo prazo, de caráter mais estável e fundadas por 
representações prototípicas da experiência, para dar conta da “flexibilidade 
cognitivo-discursiva que as pessoas demonstram em seu uso cotidiano da 
linguagem”50 (VEREZA, 2013, p. 115).  
 
 

                                                 
49  HOUGAARD, A. E OAKLEY, T. Mental Spaces in Discourse and Interaction. Amsterdam: John 

Benjamins, 2008.  
50  COULSON, S. Semantic Leaps: frame shifting and conceptual blending in meaning construction. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2001, p. 28.   
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É no sentido de se abordar a “flexibilidade cognitivo-discursiva” do uso da linguagem que 

entra a importância de estudar os frames não só em sua dimensão “estável” ou “off-line”, mas 

também em seu caráter “episódico” ou “online”, nos termos de Vereza (2013), embora a sua 

proposta esteja especificamente atrelada à questão da compreensão da linguagem metafórica 

em uso a partir do entrelace da noção de frame nesses dois planos51.  

 O que mais chama a atenção em seu artigo, no que concerne ao presente trabalho, é 

que a diferenciação dos frames online e off-line é feita com base em mapeamentos textuais, o 

que demonstra que ambas as noções, para serem bem compreendidas, precisam ser 

visualizadas no discurso. Embora a autora não apresente definições formuladas por ela ou por 

outros estudiosos para as duas noções de frame em questão, ela deixa claro, através da análise 

de diversos extratos textuais, que os frames encontrados no plano mais estável e, portanto, 

convencionalizado da linguagem servem de base para a produção dos frames episódicos. 

Estes últimos seriam versões modificadas, apenas candidatas à convencionalização, dos 

frames estáveis ou off-line, resultado das adaptações impostas pela linguagem em uso, sempre 

sujeita a iniciativas no nível individual e coletivo.   

 Assim, a estudiosa chega à conclusão de que, para dar conta de toda a complexidade 

da dimensão pragmática da linguagem, não se pode abordá-la como “um campo empírico de 

instanciações ou manifestações de blocos estanques de significações” (ibid.). Bybee (2010)52 

faz uma analogia interessante, que muito bem ilustra essa condição ao mesmo tempo estável e 

dinâmica da linguagem. Ele a compara a uma duna de areia, que é aparentemente regular em 

sua forma, mas que, na verdade, está em constante alteração de estado, analogia esta 

semelhante à apresentada por Massimo Piatelli-Palmarini (1983), citado por Salomão (1997), 

que compara a verdadeira natureza da linguagem a uma chama, “imagem da constância de 

uma forma global exterior, a despeito da incessante agitação interna” (p. 14).  

 De qualquer forma, seja no plano mais estável, seja na linguagem em uso, voltamos a 

dizer que não há um conceito unificado para a noção de frame. Ela abarca diversos domínios 

(o cognitivo, o social, o cultural, o discursivo) e sua materialização na linguagem pode se dar 

das mais diversas formas. A nosso ver, a definição mais geral e menos tendenciosa, 

considerando a diversidade de usos da palavra praticados dentro e fora dos domínios dos 

Estudos de Linguagem, mais especificamente no campo da Linguística Cognitiva, permanece 

sendo o clássico conceito formulado por Fillmore, já citado anteriormente nesta subseção. 

                                                 
51  VEREZA, Solange. Entrelaçando frames: a construção do sentido metafórico na linguagem em uso. 

Cadernos de Estudos Linguísticos, vol. 1, n. 55, 2013, p. 109-124. 
52  BYBEE, Joan. Language, usage and cognition. New York: CUP, 2010. 
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1.2.3 A contribuição da Semântica de Frames e o advento do projeto FrameNet 

 

A Semântica de Frames, desenvolvida por Fillmore (1975; 1977; 1982; 1985) 

destaca-se, segundo Miranda e Bernardo (2013), por ser um dos modelos teóricos mais 

importantes da Linguística Cognitiva. Ela é, a meu ver, um exemplo interessante de como 

cognição, linguagem e elementos socioculturais influenciam-se mutuamente e tecem uma 

verdadeira rede de relações a se materializar nos níveis lexical, semântico, sintático e, até 

mesmo, discursivo de uma dada língua. Petruck (1996), uma das colaboradoras de Fillmore e 

integrante do projeto FrameNet, define a Semântica de Frames como um “programa de 

pesquisa em semântica empírica”, pois aborda a língua em sua inter-relação com a 

experiência. Segundo essa teoria, uma palavra, mais do que uma unidade lexical dotada de um 

ou mais significados, representa uma categoria da experiência. A autora aponta ainda que 

“parte do esforço da pesquisa consiste em investigar a razão que leva uma dada comunidade 

de fala a criar a categoria que é representada pela palavra e incluir essa razão na descrição do 

significado da palavra” (p. 1)53. Nas palavras de Fillmore, Johnson e Petruck (2003a): 

 
A ideia central da Semântica de Frames é que os significados das palavras devem 
ser descritos em relação aos frames semânticos, representações esquemáticas das 
estruturas conceituais e padrões de crenças, práticas, instituições, imagens etc. que 
fornecem a base para a interação significativa numa dada comunidade de fala (p. 
235)54.  
 
 

 Em relação ao fato dessas “representações esquemáticas”, os frames, fornecerem as 

bases para “a interação significativa numa dada comunidade de fala”, é interessante 

mencionar Dijk (2011), que, em um dos capítulos de seu livro Cognição, discurso e 

interação, propõe uma abordagem que investigue a natureza cognitiva das condições 

pragmáticas envolvidas na interação verbal, mais particularmente nos Atos de Fala. Ele 

afirma que, quase sempre, as noções de adequação num dado contexto comunicativo são de 

natureza cognitiva, o que indica que, na verdade, a cognição está por trás não só das estruturas 

da língua, mas também do uso que se faz delas.  

                                                 
53  No original: part of the research endeavor is the uncovering of reasons a speech community has for creating 

the category represented by the word and including that reason in the description of the meaning of the 
word. Minha tradução. 

54  No original: The central idea of Frame Semantics is that word meanings must be described in relation to 
semantic frames – schematic representations of the conceptual structures and patterns of beliefs, practices, 
institutions, images, etc. that provide a foundation for meaningful interaction in a given speech community. 
Minha tradução. 
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 Por ter postulado que o significado das palavras seja formulado com base nos frames 

semânticos ou nas “representações esquemáticas das estruturas conceituais” subjacentes, o 

arcabouço teórico da Semântica de Frames representou um grande avanço no estudo e 

aplicabilidade dos modelos cognitivos idealizados no campo dos Estudos da Linguagem, 

assim como nos estudos interdisciplinares dele decorrentes. Certamente, também representará 

um passo a mais na superação das concepções tradicionais de língua e linguagem que ainda se 

encontram arraigadas no imaginário de leigos e estudiosos. Além de mentor do referido 

modelo teórico, Fillmore também foi o responsável, juntamente com os seus colaboradores, 

pela ideia e execução inicial do Projeto FrameNet, que recebeu esse nome inspirado no termo 

wordnet e por encontrar suas bases na Semântica de frames. Segundo Fillmore, Johnson e 

Petruck (2003a): 

 
O projeto FrameNet identifica e descreve os frames semânticos, e analisa os 
significados das palavras apelando diretamente aos frames que subjazem aos seus 
significados e estudando as propriedades sintáticas das palavras investigando como 
as suas propriedades semânticas se convertem na sua forma sintática (p. 235)55. 
 
 

 A base de dados do projeto ilustra na prática o seu mecanismo de funcionamento. As 

palavras são reunidas de acordo com os frames que evocam num dado contexto e os seus 

diversos significados são definidos e exemplificados um por vez. Ou seja: um mesmo 

significante, através de seus vários significados, pode coexistir em vários frames semânticos. 

Cada palavra tomada em um de suas acepções ou significados vai constituir a chamada 

“unidade lexical” (lexical unit – LU). Assim, da mesma forma que uma mesma palavra pode 

representar diversas unidades lexicais, cada uma dessas unidades faz parte de um único frame, 

que, por sua vez, abarcará outras unidades lexicais. Deduz-se daí que, em um mesmo frame, 

podem estar reunidas determinadas “palavras”, que talvez jamais estivessem juntas num 

mesmo grupo pelos tradicionais critérios de agrupamento semântico, lexical e/ou sintático. 

Nesse sentido, vale destacar:  

 
A palavra-chave para se definir a Semântica de Frames é, pois, experiência, ou mais 
precisamente, a relação entre linguagem e experiência. Assim, nesta abordagem, “as 
palavras representam categorizações da experiência” (FILLMORE, 1982: 112) e 
cada uma destas categorias emoldura um complexo emaranhado de conhecimentos e 
experiências. (MIRANDA e BERNARDO, 2013, p. 84).  
    
 

                                                 
55  No original: FrameNet identifies and describes semantic frames, and analyzes the meanings of words by 

directly appealing to the frames that underlie their meanings and studying the syntactic properties of words 
by asking how their semantic properties are given syntactic form. Minha tradução. 
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 Para compreender em detalhes o mecanismo de funcionamento do projeto FrameNet, 

é necessário entrar na sua base de dados, disponível na plataforma eletrônica 

http://www.icsi.berkeley.edu/fndrupal/. Trata-se de um projeto de lexicografia computacional 

oriundo dos estudos fillmorianos sediados na Universidade da Califórnia, em Berkeley, que 

tem como intuito “criar um dicionário eletrônico organizado a partir da descrição 

lexicográfica das propriedades semânticas e sintáticas de Unidades Lexicais [inicialmente] da 

língua inglesa” (ibid.). Atualmente, ele já se espalha por diversos países pelo mundo, onde há 

grupos de estudiosos que buscam construir bases de dados para os seus respectivos idiomas, 

como o espanhol, o japonês e o alemão, havendo, inclusive, um grupo de pesquisa sediado na 

Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que vem se engajando na construção 

de uma base de dados para o Português brasileiro, a chamada FrameNet Brasil 

(http://www.framenetbr.ufjf.br/). 

 

1.2.4 Um breve paralelo entre os conceitos de frame e esquema cognitivo 

 

Tomando por base a literatura disponível, o presente trabalho entende o conceito de 

frame como uma reformulação do conceito de esquema cognitivo. Assim como este último 

representou um grande avanço para os estudos e pesquisas ligados à leitura, constituindo-se 

como conceito fundamental para se compreender a leitura como um processo não só 

cognitivo, mas também interativo, partiu-se da hipótese de que o estudo e a aplicabilidade do 

conceito de frame também poderiam representar um grande avanço na compreensão do ato de 

ler, particularmente em contexto escolar, alvo imediato desta pesquisa.   

Um frame, conforme formulado por Fillmore (1982), é uma rede de conceitos que se 

inter-relacionam de tal forma que, no momento em que qualquer um deles é lançado em uma 

determinada porção de discurso, todos os outros são automaticamente disponibilizados. 

Conforme já visto, a noção de frame pode estar implícita em elementos da mais diversa 

ordem: um dia da semana, que é uma convenção do calendário cujo conceito só pode ser 

definido partindo dos seus frames subjacentes; um evento do dia a dia, como ir a um 

restaurante, evento este também conhecido como script, pois que é formado por uma série de 

subeventos; os modelos culturais a que se refere Kövecses (2006), dentre outros. O próprio 

Fillmore afirma verbalmente na sua definição que o termo frame abarca uma série de outras 

noções pré-existentes, que são as noções de esquema, script, cenário, andaime ideacional, 

modelo cognitivo e teoria popular (folk theory).  
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A partir dos estudos citados anteriormente, podemos chegar a algumas conclusões 

que nos permitem traçar um breve paralelo entre os conceitos de frame e esquema cognitivo, 

lembrando, conforme mencionado, que, na concepção fillmoriana, a noção de frame em si já 

abarca diversos outros construtos teóricos. Primeiramente, há de se considerar que sendo o 

esquema cognitivo muito mais específico e particular, variando de indivíduo para indivíduo, a 

variação/modificação de um simples esquema altera toda a rede de esquemas a que está 

interligado, rede essa denominada schemata, conforme visto. Ou seja, a alteração de um 

simples esquema implica toda uma reconfiguração mental do conhecimento prévio atribuído a 

determinado indivíduo.  

Num universo em que os frames contêm os esquemas, há de se considerar que, em 

geral, eles não são tão vulneráveis quanto os esquemas, suscetíveis de sofrer acréscimos, 

substituições, supressões ou deslocamentos a qualquer momento, conforme as experiências 

vivenciadas pelo indivíduo no contexto(s) sociocultural(s) de que faz parte. Uma das razões 

para o fato dos frames serem, na maioria das vezes, tidos como mais estáveis é que sua 

natureza é muito mais compartilhada frente a um determinado grupo social, que carrega 

determinados valores culturais. Contudo, vale ressaltar que, mesmo os frames compartilhados 

por um maior número de indivíduos também estão sujeitos a certa variação de indivíduo para 

indivíduo, dependendo da leitura que cada um faça da sua realidade. A essa altura, vale à pena 

destacar quatro características comuns aos frames e aos esquemas: 

 

a) Ambos dão nome a uma organização coerente da experiência humana; 

b)  Ambos giram em torno de certos constituintes básicos (core elements); 

c) Ambos são em parte cognitivos, enquanto construtos mentais peculiares a cada        
indivíduo, em parte modelos culturais predominantes em determinada 
cultura/sociedade; 

d) Ambos ajudam a constituir o conhecimento compartilhado (shared knowledge)     
por um determinado grupo social ou cultural. 

 
 
 Como os dois últimos pontos (c, d) já foram brevemente abordados, ao que se pode 

chegar à conclusão de que ambos são em parte integrantes da rede de estruturas cognitivas 

individuais, em parte compartilhados social e culturalmente, resta tocar nos dois primeiros 

pontos (a, b). Anteriormente, definiu-se a noção de frame como um modelo cognitivo 

idealizado (MCI) e explicou-se que ele é definido como tal por não existir objetivamente no 

mundo. O MCI é um construto teórico que cuida de nomear as formas pelas quais se organiza 
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o pensamento humano, como, por exemplo, o pensamento prototípico. Conforme também já 

visto, há vários conceitos que só podem ser formulados em termos dos frames que os 

subjazem, conforme ocorre com o conceito de sexta-feira, que só pode ser formulado 

considerando basicamente os frames SEMANA DE TRABALHO e FIM DE SEMANA, 

constituídos a partir da convenção do ciclo de sete dias que marcam o final de uma semana e 

o início de outra. Em muitas culturas, o conceito de sexta-feira também pode ser definido 

considerando o frame SUPERSTIÇÃO.  

 Com os esquemas não é diferente. Eles tornam mais legível a configuração do 

pensamento, seja em uma perspectiva individual ou coletiva. Conforme já visto, os vários 

esquemas que se entrelaçam em nossa mente formam uma rede, comumente denominada 

schemata, rede essa que está o tempo todo armazenando conhecimentos novos e reformulando 

outros. Por isso mesmo, eles são tidos como econômicos e, teoricamente, impedem que a 

mente fique sobrecarregada. No entanto, assim como os frames, os esquemas também são 

idealizados, isto é, não existem objetivamente no mundo, sendo percebidos apenas na forma 

como são externados, ou seja, através da linguagem. Também não é difícil deduzir que quanto 

maior a semelhança entre os schemata de dois indivíduos, mais parecidas são as suas visões 

de mundo, na medida em que compartilham uma carga significativa de conhecimento prévio.  

 Por fim, também constitui semelhança notável o fato de tanto os frames, quanto os 

esquemas se estabelecerem e organizarem a partir de elementos nucleares ou constituintes 

básicos. Na Semântica de Frames, esses elementos são nomeados como core elements, que 

funcionam como sendo elos coesivos de elementos básicos ou ideias centrais. A base de dados 

da FrameNet, muito embora busque reunir especificamente os frames semânticos, pode 

auxiliar bastante na compreensão das partes integrantes de um frame. Além disso, a referida 

base de dados também representa um avanço para a operacionalização desse conceito, o que 

também pode se estender aos esquemas, que, seguindo a concepção de Fillmore, podem ser 

entendidos e reformulados sob o termo frame, que funciona, assim, como uma espécie de 

termo guarda-chuva. O frame PERDÃO (forgiveness) é definido na base de dados da 

FrameNet como: “Um JULGADOR abstém-se de impor ou exigir punição para um 

JULGADO que cometeu uma OFENSA”56. Os três termos em caixa-alta são os constituintes 

básicos do referido frame. Nesse caso, o frame PERDÃO é definido pela interligação entre 

três ideias básicas.  

                                                 
56  No original: A Judge refrains from imposing, or demanding a punishment for an Evaluee who has committed 

an Offense. Minha tradução.  
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 O que é comumente conhecido por “esquema cognitivo” assume papel semelhante, 

na medida em que, estabelecida uma ideia central, que pode ser comparada a uma célula, 

outros elementos a ela se inter-relacionam, formando uma rede de conceitos de estrutura 

semelhante à de um tecido celular, que equivaleria ao schemata. Para compreender melhor 

como os elementos de um esquema, e por semelhança, como os elementos de um frame se 

inter-relacionam, tomemos como exemplo o esquema de uma Face. Segundo Anderson (1977) 

“o esquema de uma Face representará o posicionamento espacial relativo dos olhos e do 

nariz” (p. 3)57. Mais adiante, ele afirma que “o Olho é um subesquema situado no esquema da 

Face; e que a Pupila, em contrapartida, é um subesquema do Olho” (p. 4)58.  

 O curioso a respeito tanto dos frames, quanto dos esquemas é que ambos podem 

descrever desde os elementos e fatos mais concretos até os mais abstratos e idealizados 

através do mesmo princípio organizacional: um elemento ou ideia nuclear em torno da qual 

irão girar outros elementos ou ideias que, por sua vez, também poderão funcionar como 

elementos ou ideias nucleares de outros tantos. Prova dessa semelhança é o exemplo do 

evento cotidiano “ir a um restaurante”, encontrado na literatura tanto sob o termo frame, mais 

precisamente script, pois que envolve uma série de subeventos, quanto sob o termo esquema. 

Por ser um evento altamente convencionalizado, ele já é parte do imaginário da maioria das 

culturas “civilizadas”, o que o tem tornado alvo de diversos estudos que buscam compreender 

a inter-relação entre a cognição humana e a linguagem, lembrando que o presente trabalho 

parte da concepção de que os frames são modelos guarda-chuva que abarcam diversos 

construtos teóricos, além dos esquemas e dos scripts. 

 

1.3 OS GÊNEROS DISCURSIVOS E SUA INSERÇÃO NO ENSINO DE LÍNGUAS 
 
 

 Já é quase um consenso entre os mais diversos pesquisadores que lidam com a área 

dos Estudos da Linguagem, e, sobretudo, entre aqueles que trabalham na ampla e 

multifacetada área da Linguística Aplicada59, a questão da funcionalidade dos gêneros 

                                                 
57  No original: A Face schema will represent the relative spatial positioning of the eyes and nose, for instance. 

Minha tradução. 
58  No original: “[…] Eye is a subschema embedded in the Face schema; and that Pupil, in turn, is a subschema 

of Eye. Minha tradução. 
59  Signorini (1998, apud ROJO, 2008) enfatiza que o trabalho do linguista aplicado hoje é essencialmente um 

trabalho transdisciplinar, pois que objetiva, acima de tudo, o que ela vai chamar de construção de 
“conhecimento situado” (p. 74), com “foco na atividade das pessoas nas práticas discursivas [...] em que 
agem” (ibid.). Sendo assim, a Linguística Aplicada (LA) passa a ser concebida como geradora do seu próprio 
arcabouço teórico-metodológico que, embora não prescinda das contribuições das disciplinas de referência, 
não coincide nem se limita a elas. A autora também cita o exemplo da “privação linguística e cultural sofrida 
pela população brasileira” (p. 75, grifo da autora), que é um exemplo típico de um objeto de investigação 
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discursivos como ferramentas pedagógicas indispensáveis ao trabalho em sala de aula, 

particularmente na sala de aula de línguas. Do mesmo modo, as abordagens metodológicas do 

ensino de língua materna ou estrangeira têm sido comumente associadas, quando não 

integradas, ao trabalho com os gêneros. É o que Rojo (2008) vai demonstrar ao fazer um 

levantamento dos princípios e objetivos gerais de vários referenciais curriculares na Europa e 

nas Américas. Ela enfatiza que, mesmo quando os gêneros não são explicitamente colocados 

como objetos de ensino, como nos casos do currículo brasileiro para o Ensino Fundamental e 

do currículo genebrino para as escolas primária e secundária, “[todos] os referenciais enfocam 

a linguagem e a língua em uso, por meio de práticas situadas para a cidadania, o que por si só 

já convoca as noções de texto, gênero e discurso” (p. 77, grifo da autora). Essa é a primeira 

motivação da presente pesquisa em ter optado pelo trabalho com os gêneros discursivos como 

uma das bases da sua proposta.  

 Ao contrário do que muitos poderiam pensar, longe de serem manifestações 

puramente formais e funcionais da língua, os gêneros discursivos materializam formas e 

estilos de vida. Bazerman (1997) define os gêneros como “frames para a vida social” (frames 

for social action), ambientes de aprendizado e locais onde o significado é construído. Ainda 

segundo o autor, “os gêneros são locais familiares onde vamos criar ação comunicativa 

inteligível entre cada um de nós e os guias que usamos para explorar os que não nos são 

familiares” (p. 19, minha tradução)60. E ele vai mais longe, afirmando que os gêneros 

integrantes do nosso repertório formam os nossos hábitos discursivos e cognitivos. É nesse 

sentido que o autor refere-se aos gêneros como elementos dotados de “vida”, psicológica, 

cognitiva, discursiva, social e cultural. A partir dessa visão, a escolha dos gêneros discursivos 

que irão encabeçar uma estratégia pedagógica envolvendo o estímulo ao acionamento de 

frames ganha um sentido especial, na medida em que os próprios gêneros podem ser vistos 

como frames, tanto no aspecto cognitivo, quanto no aspecto sociocultural. E talvez, não por 

acaso, tanto os gêneros, quanto os frames têm, ao mesmo tempo, um aspecto convencional e 

uma propensão à inovação e à mudança conforme vão surgindo e desenvolvendo-se na vida 

de uma sociedade.  

 Bhatia (2004), em seu livro Worlds of written discourse: a genre-based view, toma 

os gêneros como meios para visualizar o discurso, sobretudo escrito, e coloca que “a análise 

                                                                                                                                                         
transdisciplinar, pois que assumido a partir de um ponto de vista próprio e gerado no próprio contexto social 
e discursivo que lhe dá origem. Fonte original: SIGNORINI, I. Do residual, ao múltiplo e ao complexo: o 
objeto da pesquisa em linguística aplicada. In: SIGNORINI, I.; CAVALCANTI, M. C. (orgs.). Linguística 
aplicada e transdisciplinaridade. Campinas: Mercado de Letras, 1998, p. 99-110.    

60  No original: Genres are the familiar places we go to create intelligible communicative action with each other 
and the guideposts we use to explore the unfamiliar. Minha tradução. 
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de gênero é o estudo de um comportamento linguístico situado em contextos acadêmicos e 

profissionais institucionalizados, enquanto definidos em termos da tipificação de ação 

retórica” (p. 22)61. No entanto, um dos problemas discutidos no livro é que a visão clara e 

autêntica dos gêneros fica, por vezes, comprometida por um excesso de institucionalização, 

em especial aquela imposta pelo meio acadêmico. O autor constata também que eles só são 

dotados de significação e existência de fato na realidade do discurso e não quando o que se 

busca é prescrever regras para o seu uso.  

 Os gêneros discursivos podem ser vistos e analisados sob múltiplos aspectos. Uma 

das visões mais afinadas com a da presente pesquisa é a sociocognitiva, cuja tônica é a do 

desenvolvimento dos gêneros e sua mudança através da apropriação de outras características e 

da mistura com outros gêneros. Dentre os propagadores dessa visão, está justamente Charles 

Bazerman, mencionado há pouco, aliás, um dos representantes da escola americana (como 

também o é Miller). A propósito, retomando Bazerman (1997), o autor diz que a Linguística 

Cognitiva representa um recurso em potencial para o estudo dos gêneros e isso justifica o fato 

do mesmo tê-los considerado como tipos de frames, uma vez que também se estruturam 

cognitivamente na mente dos indivíduos através de todo um contexto sociocultural que os 

constroem e modelam, levando-os a se desenvolverem dessa ou daquela maneira. O que, às 

vezes, dificulta-nos a enxergá-los como dessa maneira é o “excesso de institucionalização” a 

que se referiu Bhatia (2004).  

 Outra visão que não pode deixar de ser considerada como parte do arcabouço teórico 

do presente trabalho é a da abordagem sociodiscursiva dos gêneros, que conforme ressalta 

Rojo (2005), “diferentemente de posições estruturais ou textuais, [...] os gêneros e os 

textos/enunciados a eles pertencentes não podem ser compreendidos, produzidos ou 

conhecidos sem referência aos elementos de sua situação de produção” (p. 196). Assim, 

qualquer proposta de análise de gêneros que se diga sociodiscursiva tem necessariamente de 

considerar, em primeiro lugar, as condições concretas em que se dá a interação verbal que 

gera e, simultaneamente, abriga o gênero, para só então partir para uma análise dos gêneros 

propriamente ditos.  

 No tocante ao termo “gênero discursivo”, é de suma importância lembrar que ele foi 

empregado pela primeira vez por Bakhtin (1992) em seu livro Estética da criação verbal, 

onde o autor afirma, a respeito dos gêneros, que:  

 

                                                 
61  No original: Genre analysis is the study of situated linguistic behaviour in institucionalized academic or 

professional settings, whether defined in terms of typification of rhetorical action. Minha tradução.  
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[...] refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo não só 
por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos 
recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas acima de tudo, por sua 
construção composicional (BAKHTIN, 1992, p. 262). 
 
 

Com isto, quis Bakhtin dizer que os gêneros nascem das finalidades comunicativas dos grupos 

sociais nas respectivas esferas sociais em que esses grupos atuam – no meio educacional, 

religioso, científico etc. Essas esferas sociais, fontes de surgimento dos gêneros, também 

recebem o nome de domínios discursivos. Para fins elucidativos, é importante citar Rojo 

(2005), que esclarece a respeito da abordagem sociodiscursiva e do termo “gênero 

discursivo”: 

 
[...] a palavra gênero, antes qualificada de linguístico (que, nesse tema, opõe-se a 
literário ou poético) – isto é, expande para a vida o que antes restringia-se à arte [...] 
– equaciona-se a forma de discurso (social), forma da enunciação e subordina-se às 
formas da comunicação (verbal/socioideológica). Em primeiro lugar, gênero é 
forma (de discurso, de enunciação). Mais que isso, o grande corolário desses termos 
é tema ou a significação acrescida da ideologia e da valoração, único fim de um 
enunciado vivo. Por isso forma de discurso, de enunciação. E não forma de texto, de 
enunciado (p. 195, grifo da autora).  
 
 

 Também é importante ressaltar, em consonância com ambas as abordagens 

mencionadas que, uma vez criado o gênero, este tem uma vida mais ou menos estável, ou 

seja, ele é em parte convencional, em parte sujeito a constantes mudanças, conforme haja a 

mistura com outros gêneros e a mudança nos suportes que ele venha a ocupar, principalmente 

fruto das novas tecnologias. É o que observam Casagrande e Mesti (2012). Para ilustrar isso, 

elas afirmam que o gênero Carta, ao mudar seu suporte do papel para a internet, tendo em 

vista a maior agilidade na comunicação, passa a ser chamado de E-mail, enquanto que o 

gênero Bilhete, com a massificação do telefone celular e para obter maior agilidade na 

comunicação, passa a ser chamado de Torpedo. No entanto, as autoras ressalvam que o que 

define a mudança dos gêneros não é o processo de hibridização com outros gêneros e a 

mudança de suporte pura e simplesmente, mas a mudança nas necessidades comunicativas, 

considerando que são “a forma material das relações corriqueiras do dia a dia62” (p. 116).  

 Essa constatação de Casagrande e Mesti (ibid.) parece-nos vir ao encontro da 

perspectiva da "construção híbrida" de Bakhtin63 (1934-1935, apud. ROJO, 2005), que 

consiste em dois ou mais enunciados confundidos num só e, portanto, aparentemente 

                                                 
62  O termo “dia a dia” foi atualizado conforme o Novo Acordo Ortográfico em vigor no país desde 1º de janeiro 

de 2009.  
63  BAKHTIN, M. M. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. Trad.: BERNADINI, A. F. et 

al. 3. ed. São Paulo: Ed. Unesp/ Hucitec. 1993b [1934-1935].  
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pertencentes a um só falante. Também pode ser percebida uma estreita ligação com a 

"configuração híbrida" de Marcuschi64 (2002, apud. ROJO, 2005), definida pelo mesmo como 

sendo uma espécie de "intertextualidade intergêneros", quando um gênero assume formas 

e/ou funções de um ou mais gêneros. Na verdade, tanto a vertente sociodiscursiva, quanto a 

vertente dos gêneros textuais, seguida não só por Marcuschi, mas também por autores como 

Bronckart e Adam, fazem um dialogismo claro com as vozes bakhtinianas65. A diferença, 

conforme ressalta Rojo (2005), é que a perspectiva dos gêneros textuais vai se concentrar na 

materialidade linguística do texto e em seus aspectos contextuais, embora também não deixe 

de levar em consideração a dimensão discursiva da língua; já a perspectiva sociodiscursiva vai 

se preocupar, acima de tudo, com a busca da significação, do enunciado através dos indícios 

deixados pelas marcas linguísticas, o estilo e a forma composicional do texto. A meu ver, há 

uma sugestão implícita da autora de que a análise dos aspectos textuais propriamente ditos 

deve estar subordinada a uma análise de como o processo de significação configura-se 

naquele gênero.  

 No tocante ao trabalho pedagógico em sala de aula, vale mencionar a proposta de 

Paltridge (2001), que sugere um ensino centrado nos gêneros, com o objetivo principal de 

contemplar sob a ótica dos gêneros a dimensão pragmático-discursiva da língua, quase sempre 

relegada a um lugar de menor importância (quando não esquecida) pelos programas de curso, 

os materiais didáticos, assim como pelos professores de língua materna ou estrangeira. O 

autor também sugere um programa misto – “a mixed syllabus” – voltado à capacidade de 

explorar as convenções encontradas em gêneros recorrentes ou novos e, principalmente, de 

interagir com eles, com o fim último de atuar comunicativamente e discursivamente na língua. 

É importante ressalvar que, na concepção de Paltridge (ibid.), os gêneros, longe de serem 

padrões textuais, devem ser vistos como manifestações de determinadas comunidades 

discursivas, constituindo-se como fenômenos altamente flexíveis, mutáveis e sujeitos à 

integração com outros gêneros e não como entidades cristalizadas.  

 Também é importante lembrar que, conforme já dito, os próprios Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental sugerem indiretamente que o trabalho com 

textos deva ocorrer sob a ótica da teoria dos gêneros, embora, conforme também já observado, 

o documento não chegue a colocá-los como organizadores do currículo. 

                                                 
64  MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, A. P. et alii (orgs.). 

Gêneros textuais & ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002, p. 19-36.   
65  Rojo (2005) ressalta que o dialogismo de Bakhtin exerce uma espécie de força de atração/repulsão sobre 

diversos estudiosos, a qual se materializaria, sobretudo, na contraposição gêneros textuais/discursivos. 
Também observa que, no Brasil, o termo gêneros do discurso/discursivos é adotado apenas por aqueles que 
se filiam à teoria bakhtiniana. 
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1.3.1 As especificidades do gênero Cartum 

 

 No tocante especificamente ao trabalho com o gênero Cartum na sala de aula de 

língua estrangeira, pode-se considerar, em primeiro lugar, que a pouca informação verbal 

tornaria mais ágil o processo de leitura e interpretação por parte dos aprendizes. No entanto, 

essa é apenas uma razão superficial para a escolha dos mesmos para um trabalho em sala de 

aula voltado ao estímulo à ativação de frames e à compreensão de seu papel no ensino-

aprendizagem de língua estrangeira. Trata-se de um gênero em que o verbo e a imagem se 

apresentam não só de forma integrada, mas sincrética66, conforme ocorre com as notícias de 

jornal, alvo do trabalho de Gomes (2004).  

 Embora apresentem pouca materialidade linguística, são portadores de muita 

informatividade, tanto do ponto de vista das suas formas linguísticas, quanto dos seus 

elementos imagéticos, sendo necessário sincretizar ou, ao menos, integrar o verbo à imagem 

para que haja uma compreensão autêntica e um processo real de construção de sentido. 

Entretanto, é justamente a pouca materialidade linguística, mas a vasta possibilidade de 

construção de sentido por parte de quem lê através dos elementos verbais, visuais e da 

integração ou do sincretismo entre eles que faz com que os cartuns, assim também como as 

charges67, sejam gêneros bastante propícios à ativação do conhecimento prévio do leitor. Na 

tentativa de ler com maior profundidade e alcançar a crítica por detrás da forma descontraída 

e, muitas vezes, humorística apresentada pelo cartum, o leitor, nesse caso o aprendiz de língua 

estrangeira, vai se apoiar, principalmente, em seu conhecimento de mundo e no conhecimento 

que venha a compartilhar com o enunciador. Feres (2007), a partir de um estudo teórico-

aplicado sobre o gênero em questão, afirma:  

 
O cartum, de conteúdo crítico e/ou humorístico, ao abrigar textos formados por 
imagens e, às vezes, legendas (ou falas curtas das personagens retratadas), é um 
gênero sintético de elaboração complexa, apropriado, pois, para a análise da 
construção do sentido — e quanto mais sintético for o texto, mais investimento 
interpretativo exigirá para que lhe seja atribuído sentido (p. 1).  
 
 

 A autora faz um interessante estudo sobre as características linguístico-discursivas e 

o processo de construção de sentidos do gênero Cartum, tomando como focos principais 
                                                 
66  A concepção do verbo e da imagem como sincréticos no texto verbo-visual advém da Semiótica, a notar pelo 

trabalho de Gomes (2004). Já a Semiolinguística, acredita na integração dessas duas linguagens no texto, mas 
não chega a considerá-las como sendo sincréticas.  

67  Em inglês, as charges são denominadas political cartoons, isto é, são vistas como espécies de subgêneros dos 
cartuns, mas guardam as mesmas características do que chamamos de charge, isto é, fazem uma referência 
caricatural a questões da vida política de uma sociedade, muitas vezes com referência clara aos que estão no 
poder, podendo também contemplar o impacto social de determinados acontecimentos em voga na mídia.   
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textos de Quino (2003) e Laerte (2005) e, logo em seguida, considerando a sua abordagem em 

atividades didáticas voltadas ao ensino de língua materna. A autora ressalta que gêneros como 

cartuns, charges, tiras e quadrinhos têm sido encontrados com bastante frequência nos livros 

didáticos dos Ensinos Fundamental e Médio por sua capacidade de síntese aliada à 

profundidade dos sentidos que sugerem, possibilitando uma espécie de dinamização das 

estratégias de compreensão e interpretação de textos em contextos de ensino-aprendizagem de 

maneira geral, e, principalmente, em contextos de ensino de línguas. 

 Em trabalho semelhante ao de Feres (2007), Aragão (2008) faz um paralelo entre os 

cartuns e as charges68, dizendo que “o papel informativo e argumentativo desses textos 

contribui para a formação de um indivíduo crítico em relação à sociedade em que vive” (p. 

2975). Aragão ressalta “a amplitude de gêneros imagísticos que surgem atualmente na 

sociedade e a necessidade de estudos voltados para essas estruturas que normalmente 

congregam o verbo e a imagem” (ibid.). Embora a autora proceda à análise dos dois gêneros 

empregando os pressupostos da Análise Semiolinguística do Discurso, que não dialoga de 

imediato com o arcabouço teórico do presente trabalho, seu estudo mostra-se pertinente em 

muitos aspectos. No entanto, é necessário ressalvar que os corpora analisados em seu trabalho 

constituem-se de charges e cartuns encontrados no suporte jornal, o que não será o caso desta 

pesquisa, que fez toda a sua construção de corpora a partir de cartuns disponíveis na 

internet69. 

 Aragão (2008) faz um contraste interessante entre os cartuns e as charges, cujas 

características por ela enumeradas são de bastante interesse para a presente pesquisa. 

Baseando-se em autores mais diretamente envolvidos no estudo desses gêneros, inclusive no 

parecer de artistas renomados que trabalham em sua criação, a autora indica que a charge 

seria mais circunstancial do que o cartum, tanto é que “o desconhecimento do contexto social 

no momento da publicação da charge pode levar à incompreensão da mesma” (p. 2979). A 

autora afirma em seguida que, “com isso, nota-se uma outra característica da charge, a 

intertextualidade com os textos diários e, por conseguinte, com os fatos mais novos e 

importantes. [...] [Já o cartum] aborda fatos mais gerais, universais e relacionados ao 

comportamento de determinados grupos” (ibid.). Ou seja: não é preciso um conhecimento 

compartilhado tão específico para entender um cartum, já que ele trata de aspectos mais gerais 

                                                 
68 Feres (2007) também compara os dois gêneros em determinado trecho de seu artigo, ao dizer que 

“[d](D)iferente da charge, mais presa à atualidade dos acontecimentos (como as crônicas), o cartum retrata o 
homem e a sociedade, “apimentando” caricaturas; como um espelho de parque de diversões, distorce a 
imagem, evidenciando-lhe as características” (p. 1 e 2). 

69  De qualquer forma, não podemos afirmar que exista uma diferença significativa entre os cartuns encontrados 
nos jornais e os de suporte digital, uma vez que não dispomos de evidências suficientes para tal. 
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de um determinado grupo social ou cultura e, portanto, acessíveis ao conhecimento de mais 

pessoais. O Cartum não pressupõe fatos tão específicos e imediatos da realidade, conforme a 

Charge.  

 A partir da análise dos corpora da sua pesquisa, Aragão (2008) chegou à conclusão 

de que as charges buscam basicamente criticar, podendo ou não fazê-lo por um viés 

humorístico, enquanto que os cartuns não necessariamente objetivam a crítica e, quando 

criticam, o fazem de forma bem mais descontraída e sutil. Os cartuns, em geral, contentam-se 

apenas em provocar reflexões e questionamentos e em fazer rir. Tais objetivos e 

características dos dois gêneros refletem na forma como se apresentam, nos jogos de cores, 

nos aspectos caricaturais de suas personagens, na quantidade de informação verbal, enfim, na 

sua configuração. Ela também chama a atenção para o aspecto mais marcante comum a 

ambos: a intertextualidade, ou seja, eles necessariamente dialogam com outros textos, sejam 

de qual natureza forem, textos estes diluídos na realidade externa em que se encontram 

imersos os leitores, assim também como os aprendizes de línguas. Pode-se depreender daí que 

estes últimos, ao entrarem em contato com textos que dialogam com o seu repertório de 

leituras e o seu conhecimento de mundo, adquirem, por certo, maiores chances de avançar em 

seu processo de ensino-aprendizagem, em particular quando se trata de uma língua 

estrangeira, uma vez que esta se lhes torna mais acessível e familiar.  

 Por fim, reiteramos a hipótese de que o engajamento na leitura de cartuns poderá ser 

ainda mais facilitado se o leitor-aprendiz for estimulado direta ou indiretamente à instanciação 

de frames subjacentes. Isso porque um dos requisitos para a compreensão de textos do 

referido gênero é possuir de antemão o conhecimento de mundo necessário a sua 

compreensão ou, no caso do leitor-aprendiz, ser induzido a lançar mão desse conhecimento. E 

essa indução poderá dar-se direta ou indiretamente por parte do professor (com perguntas, 

exemplos, palavras, frases sugestivas etc.), através das atividades selecionadas/desenvolvidas 

por ele e do diálogo entre os próprios aprendizes, conforme será demonstrado na análise dos 

dados, alvo do terceiro capítulo.  
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2. DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA 
 
 
2.1 OS SUJEITOS E O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 O contexto específico investigado foi o de uma escola municipal localizada na cidade 

de Itaboraí/RJ, onde a língua estrangeira é ensinada principalmente pela ótica da leitura70, mas 

o livro didático adotado pela instituição, um dos dois únicos aprovados pelo PNLD 201171, 

também contempla atividades de fala e produção oral e escrita72. Os participantes da pesquisa 

consistiram em doze alunos, com faixa etária variando dos doze aos quinze anos, matriculados 

em turmas do sétimo ao nono ano do Ensino Fundamental. O 6º ano não foi contemplado, 

pois a maior parte dos alunos está tomando o seu primeiro contato com a língua inglesa, ao 

menos de forma sistematizada. Os sujeitos foram escolhidos considerando que tivessem níveis 

mais próximos possíveis quanto ao conhecimento da língua inglesa. Outro fator considerado 

na escolha dos sujeitos foi o seu grau de engajamento nas atividades realizadas em sala de 

aula até então em seu presente ano de escolaridade.  

 Contudo, não foi possível formar um grupo de sujeitos semelhantes quanto ao 

conhecimento de mundo, até porque são eles oriundos de realidades socioeconômicas 

distintas, considerando também a atual realidade social e econômica do município como um 

todo, marcado pela recente instalação do maior Complexo Petroquímico do estado do Rio de 

Janeiro – o COMPERJ. Tal fato tem trazido diversas consequências para a cidade, como o 

grande aumento populacional, a especulação imobiliária que muito encareceu os imóveis na 

região e a crescente instalação de empresas dos mais diversos setores, com o consequente 

aumento na oferta de mão de obra, que tem atraído migrantes de diversos lugares do país. No 

entanto, essas mudanças ainda não se fizeram acompanhar pela melhoria das condições 

infraestruturais da cidade e da vida da maior parte de seus habitantes, sobretudo da porção 

menos favorecida, considerando que, mesmo fazendo parte da Região Metropolitana do Rio 

                                                 
70  O que estou a chamar de ensino de língua estrangeira “pela ótica da leitura” corresponde ao que os PCN LE 

denominam foco em leitura, ao que usam a metáfora das lentes de uma câmera fotográfica. No entanto, esse 
tipo de abordagem não exclui atividades de produção escrita, fala e escuta; apenas dá maior ênfase ao 
exercício da leitura como prática fundamental a ser desenvolvida em língua inglesa, considerando 
principalmente a sua relevância social e as limitações encontradas na maioria das escolas regulares.   

71  O PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) 2011 aprovou duas coleções para o ensino de Língua 
Inglesa no segundo segmento do Ensino Fundamental. Uma é a coleção Links, da autoria de Denise Santos e 
Amadeu Marques, justamente a que foi adotada pela escola onde leciono e que serviu de contexto à pesquisa, 
e a outra é a coleção Keep in Mind, de Elizabeth Young Chin e Maria Lucia Zaorob. 

72  Conforme colocado no capítulo anterior, a perspectiva do letramento crítico propõe-se a diluir as fronteiras 
criadas pelo uso do termo “habilidades linguísticas”, afinando-se com uma visão integradora de linguagem e 
de conhecimento. 
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de Janeiro desde 1974, o município de Itaboraí já foi considerado de baixo índice de 

desenvolvimento humano municipal (IDHM)73 pelo censo de 1991 de acordo com dados do 

IBGE. Nos últimos dois sensos que ocorreram, respectivamente em 2000 e 2010, o padrão de 

classificação da cidade subiu para IDH considerado médio, mas ela continua aquém da maior 

parte dos vinte e dois municípios integrantes da região metropolitana.  

 Sendo assim, o contexto escolar em questão envolve realidades muito distintas, 

como: alunos advindos de outros estados ou cidades cujos pais vieram trabalhar em Itaboraí; 

alunos que vivem às margens da sociedade mais “desenvolvida”, e que, por isso, têm 

horizontes culturais muito restritos (há casos de alunos que nunca saíram do município); 

alunos oriundos de escolas particulares próximas, que se transferiram para a escola pública 

por diminuição da renda familiar, mas que permanecem com um acesso razoável a bens e 

serviços. Por fim, há aqueles que, embora desde sempre pertencentes à classe pobre 

trabalhadora da região, desfrutam de condições de vida satisfatórias, não só do ponto de vista 

socioeconômico, mas também cultural.  

 É importante ressaltar que eu mesma sou a professora das turmas a partir das quais 

foram selecionados os sujeitos investigados e que as perguntas motivadoras da pesquisa são 

oriundas, dentre outras fontes, das reflexões que pude tecer em torno da realidade observada e 

dos problemas já constatados não só no contexto específico onde atuo, mas também em outros 

contextos semelhantes onde já atuei ou de que vim a tomar conhecimento a partir do relato de 

outros educadores e pesquisadores.  

 

2.2  O INTERPRETATIVISMO NO UNIVERSO DA PESQUISA QUALITATIVA 

 

 A presente pesquisa partiu da hipótese de que o estímulo ao acionamento de frames 

seria uma ferramenta eficaz na leitura de cartuns em um contexto do ensino inglês como LE, 

tendo gerado cinco perguntas de pesquisa: 

 

1. De qual(s) forma(s) é possível tornar mais significativa a aprendizagem de leitura 
em LE? 

 
2. O estímulo ao acionamento de frames pode consistir em uma estratégia 

pedagógica significativa para a aprendizagem de leitura em LE? 

                                                 
73  O IDHM é a versão municipal do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que, por sua vez, é calculado 

com base em três indicadores – longevidade, educação e renda – os quais, em teoria, seriam os três aspectos 
mais importantes a serem observados para se ter uma visão geral da qualidade de vida dos habitantes de 
determinado local. 
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3. Que espécie de estratégia é mais adequada? A do estímulo direto ou a do estímulo 
indireto ao acionamento de frames? 
 

4. Quais tipos de atividades, estratégias e/ou recursos podem melhor atender à 
finalidade de estimular o acionamento de frames na leitura em LE? 
 

5. Em que medida a compreensão do gênero Cartum é mais dependente, em 
comparação com outros gêneros, do acionamento adequado de frames 
subjacentes? 

 
   
 Trata-se esta de uma pesquisa de cunho interpretativista e, consequentemente, de 

base qualitativa, ou seja, que se interessa por processos e significados e não por quantificação 

de dados. A esse respeito, Coimbra (2012) afirma: 

 
Às pesquisas de caráter interpretativista interessa o detalhamento de uma situação 
específica. Não se deve generalizar seus resultados, uma vez que os mesmos serão 
sempre parciais, na medida em que refletirão uma forma particular de interpretação 
de um fenômeno investigado em um contexto específico de pesquisa (p. 63). 
 
 

 Esse é o tipo de investigação que foge aos parâmetros da ciência tradicional. Como 

disse a autora, não há como generalizar os seus resultados, mas, ao mesmo tempo, ela 

possibilita o estudo aprofundado de fenômenos que não poderiam ser observados a partir do 

paradigma científico tradicional, aquele que evoca a imagem do cientista vestido em seu 

jaleco branco manipulando substâncias num laboratório repleto de complexos equipamentos, 

imagem esta muito bem lembrada por Nunan (1992), ao se referir às tradições de pesquisa em 

Linguística Aplicada (LA). Não que esse tipo de ciência tenha deixado de ter o seu lugar, mas 

no caso de pesquisas situadas, por exemplo, no campo na LA e voltadas a contextos 

pedagógicos, particularmente às salas de aula, a pesquisa qualitativa de cunho interpretativista 

é muito mais adequada e, por vezes, uma das únicas alternativas viáveis. 

 Outro ponto interessante em que toca Coimbra (2012) relativamente à pesquisa 

interpretativista é o seu caráter sócio-histórico, segundo o qual o fenômeno ou objeto alvo da 

investigação é considerado em seu contexto natural, isto é, o referido fenômeno ou objeto não 

é separado dos sentidos que lhes são atribuídos. O caráter sócio-histórico ou etnográfico a que 

se refere a autora vem ao encontro da visão de Nunan (1992), que defende o caráter relativo 

da verdade em relação ao contexto histórico em que os fenômenos são interpretados. Citando 

Chalmers74 (1990), o autor reforça o caráter mutável dos padrões de pesquisa em relação à 

prática, assim como a inutilidade da procura por uma metodologia supostamente universal, 
                                                 
74  CHALMERS, D. J. Syntatic transformations on distributed representations. Connection Science, 2, 1990, p. 

53-62.   
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uma vez que qualquer metodologia está sujeita ao contexto histórico em que é gerada e/ou 

empregada. 

 Contudo, embora a presente pesquisa siga o paradigma qualitativo e tenha um cunho 

interpretativista, conforme mencionado, a quantificação de dados também estará presente para 

facilitar a comparação do desempenho dos sujeitos investigados. Nesse sentido, convém 

mencionar Almeida (2009), segundo o qual, “na verdade, é um equívoco considerar que 

pesquisas interpretativistas [, portanto filiadas ao paradigma qualitativo,] jamais possam se 

utilizar de quantificação” (p. 88) e, citando Richards75 (2003), ele afirma que não devemos 

abrir mão da quantificação dos dados “nos casos em que sua utilização possa colaborar com o 

desenvolvimento de nossas inferências sobre a questão que norteia a pesquisa” (ibid.). Nesse 

sentido, volto a mencionar Nunan (1992), que, por sua vez, afirma ser a distinção pesquisa 

quantitativo-qualitativa ingênua, parcial e imbuída da ideia de que a pesquisa quantitativa 

seria objetiva e generalizável, enquanto que a pesquisa qualitativa seria subjetiva e a 

apreciação de seus resultados seria holística e não generalizável, quando, na verdade, não 

necessariamente é isso o que ocorre.  

 Citando Grotjahn76 (1987), Nunan (1992) também diz que, para se fazer uma análise 

dos diversos tipos de pesquisa, é preciso levar em conta o método de coleta de dados (de 

nossa parte diríamos, “de geração de dados”), a natureza desses dados e o tipo de análise feita 

a partir deles. Logo em seguida, apresenta a proposta de Grotjahn (1987) para classificar 

pesquisas, segundo a qual haveria as formas puras, divididas em dois paradigmas, e as formas 

mistas, divididas em seis paradigmas. Usando a dita classificação, enxergo minha pesquisa 

como em parte uma forma pura pertencente ao paradigma “exploratório-interpretativo” e, em 

parte, uma forma mista pertencente ao paradigma “experimental-qualitativo-interpretativo”, 

que, segundo ele, pode incluir pesquisas com um desenho experimental ou quase 

experimental. Afirmo que o seu processo de geração de dados tenha um desenho quase 

experimental porque, embora eu tenha dividido os sujeitos entre grupos experimentais e 

grupos de controle, todos eles atuaram nos dois grupos consecutivamente. Por fim, acrescento 

que a presente pesquisa estaria numa espécie de zona fronteiriça entre a pesquisa-ação e a 

prática exploratória, o que será objeto da subseção que se segue.  

 Independentemente das colocações de Nunan (1992) a partir da contribuição de 

outros autores, a concepção que permeia a discussão levantada por ele é a de que não se deve 

                                                 
75   RICHARDS, Keith. Qualitative inquiry in TESOL . Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003.  
76  GROTJAHN, R. On the methodological basis of introspective methods. In: FAERCH, C.; KASPER, G. 

(orgs.). Introspection in second language research. Clevedon Avon, England: Multilingual Matters, 1987.  
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rotular uma pesquisa, qualquer que seja ela, pois, mesmo que filiada a determinado modelo, 

sempre poderá, de alguma forma, envolver características de outro(s) modelo(s). É nesse 

sentido que procuramos não estabelecer classificações rígidas, embora seja inegável a 

necessidade de definir parâmetros e ressaltar as características predominantes. 

 

2.2.1 Prática exploratória ou pesquisa-ação? 

 

A presente investigação apresenta diversas características de uma pesquisa-ação, que, 

por sua vez, pressupõe a participação e a interferência direta do pesquisador e do grupo 

pesquisado ao longo de todas as suas etapas, conforme esclarece Gil (2009). Tanto a 

universidade a que está vinculada, quanto o ambiente escolar onde foi aplicada foram 

concebidos como campos de pesquisa e atuação colaborativas. Dessa forma, para a plena 

realização desta pesquisa, fez-se necessária a participação de todos os que estão direta ou 

indiretamente envolvidos, desde mim mesma – que tive a iniciativa de começá-la – os meus 

colegas da Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal Fluminense, o 

meu professor orientador e outros professores dessa e de outras instituições, pesquisadores em 

geral, até os sujeitos diretamente envolvidos na investigação e a própria comunidade escolar, 

comunidade esta formada por professores, equipes diretiva, pedagógica e de apoio e pais de 

alunos.  

Para melhor explicitar os pressupostos de uma pesquisa-ação, um dos vários tipos de 

pesquisa pertencentes ao paradigma qualitativo, é relevante lembrar o que diz Moita Lopes 

(1996) sobre a pesquisa-ação quando realizada pelo professor para pesquisar a sua própria 

sala de aula. Segundo ele, nesse tipo de pesquisa, “o professor deixa seu papel de cliente/ 

consumidor de pesquisa, realizada por pesquisadores externos, para assumir o papel de 

pesquisador envolvido com a investigação crítica de sua própria prática” (p. 89). O mesmo 

autor também aponta duas formas de conceber a pesquisa-ação: primeiro, como modo de 

produzir conhecimento em torno da sala de aula e segundo, como forma de promover avanço 

educacional, já que é movida pela reflexão crítica do professor em torno do seu trabalho. 

Além desses pressupostos do autor, é importante observar que o praticante desse tipo de 

pesquisa deve adentrar a fundo nas relações entre os sujeitos, investigando-as, pois ela 

pressupõe a proximidade e o envolvimento do pesquisador e dos sujeitos investigados em 

torno de um objetivo comum.  

Entretanto, há um fato que não me permite situar a presente investigação 

inteiramente no quadro de uma pesquisa-ação: o de esta última geralmente estar associada a 
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um problema, quase sempre de ordem prática, que o pesquisador se propõe a solucionar. A 

hipótese central de que o acionamento de frames teria um papel significativo na leitura de 

cartuns não partiu de um problema de leitura que tenha sido diagnosticado no contexto a que 

pertencem os sujeitos da pesquisa. Nossa principal intenção foi a de responder aos 

questionamentos que surgiram a partir do referido contexto, apontando para possíveis ações e, 

consequentemente, suscitando novas reflexões. E para que tais questionamentos fossem feitos, 

a ponto de indicar possíveis ações, foi necessária a realização de uma prática exploratória, 

que, por sua vez, surgiu em um contexto de ensino reflexivo.  

Allwright (2001) coloca o ensino reflexivo, a prática exploratória e a pesquisa-ação 

num continuum, associando-as respectivamente ao que ele chama de observação para a 

compreensão (contemplation for understanding), ação para a compreensão (action for 

understanding) e, por fim, ação para a mudança (action for change). A respeito do ensino 

reflexivo, afirma o autor: “a sua ideia principal [é] que ensinar, como outras profissões, não é 

somente uma forma de ação, mas também, e talvez mais ainda, uma maneira de pensar” (p. 

105, minha tradução)77. No lado oposto, estaria a pesquisa-ação, a respeito da qual o autor, 

citando Nunan78 (1989), afirma cuidar principalmente da solução de problemas e ser 

geralmente voltada à solução de um dado caso numa situação específica. Já a prática 

exploratória, ainda segundo Allwright (2001), pode ser colocada entre o ensino reflexivo e a 

pesquisa-ação, uma vez que envolveria a ação para a compreensão, ou seja, não se preocupa 

em encontrar soluções ou respostas imediatas para certos problemas, mas em buscar 

esclarecimentos para determinados questionamentos. Ao mesmo tempo, também não se limita 

à reflexão para a compreensão pura e simplesmente. Nas palavras do autor: 

 
A Prática Exploratória busca realizar ações para a compreensão. Ela não quer deixar 
os professores perdidos nas suas reflexões, mas também não quer que os professores 
sejam encorajados a tentar resolver os problemas antes de terem feito todo o possível 
para entendê-los (ALLWRIGHT, 2001, p. 105 e 106).79 
 
 

 Em outras palavras: a prática exploratória estaria situada no meio do caminho entre a 

reflexão e a prática ou, nos termos de Allwright, entre a reflexão para o entendimento, 

objetivo do ensino reflexivo, e a ação para a mudança, objetivo da pesquisa-ação. É nesse 

                                                 
77  No original: its central idea that teaching, like other professions, is not only a matter of acting but also, and 

perhaps more importantly, a matter of thinking. Minha tradução. 
78  Nunan, D. Understanding language classrooms: a guide for teacher-initiated action. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice-Hall, 1989. 
79  No original: Exploratory Practice focuses on taking action for understanding. It does not want to leave 

teachers lost in thought, but neither does it want teachers to be encouraged to try to solve problems before 
they have done as much as they can to understand them. Minha tradução.  
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sentido que a presente pesquisa também envolveria prática exploratória, uma vez que não tem 

a preocupação de necessariamente trazer soluções imediatas para determinados problemas de 

ordem prática observados em seu contexto, o que é geralmente atribuído à pesquisa-ação. Isso 

porque, conforme já colocado, a principal preocupação desta investigação é a de encontrar 

respostas para algumas das várias reflexões que tenho feito em torno do contexto de ensino 

onde atuo, apontando para possíveis ações que, por sua vez, irão gerar novas reflexões. 

 

2.2.2 Origem, princípios e aplicações da técnica Pensar Alto em Grupo   

 

A técnica de pesquisa Pensar Alto em Grupo (doravante PAG) consiste em pedir a 

um grupo de sujeitos – duas ou mais pessoas – que verbalize o seu pensamento em voz alta e 

em diálogo colaborativo para realizar determinada atividade que lhes é proposta, que pode ser 

a leitura de um texto, a resposta a uma pergunta reflexiva ou desafiadora, entre outras. Farias 

(2006), em sua dissertação de mestrado, aplicou essa técnica com vistas a investigar os efeitos 

de uma intervenção pedagógica que consistiu em levar os seus alunos à percepção de 

metáforas conceituais que subjaziam determinados textos em atividades de leitura em inglês 

como língua estrangeira. O fato de o seu trabalho ter sido uma pesquisa-ação que teve no 

PAG o seu principal método de geração de dados serviu de grande inspiração para a presente 

pesquisa. 

  O PAG é, na verdade, uma reformulação da técnica Pensar Alto, método 

introspectivo de pesquisa inicialmente desenvolvido no quadro das Teorias de Processamento 

da Informação e da Teoria de Solução de Problemas e, posteriormente consolidado 

teoricamente por Ericsson e Simon (1984[1993]), conforme nos informa Zanotto (no prelo). O 

Pensar Alto consiste em pedir ao sujeito pesquisado que manifeste individualmente e em voz 

alta o seu pensamento, sendo que na versão original desenvolvida por Ericsson e Simon 

(1984[1993]), a interferência do pesquisador não deveria ocorrer a não ser para lembrá-lo de 

que deveria verbalizar o que estava pensando, caso fizesse silêncio por tempo prolongado. 

Trata-se, conforme dito, de um método introspectivo, cujo objetivo é observar a continuidade 

do pensamento de determinado indivíduo em torno do objeto investigado, desvendando 

processos conscientes que poderiam responder a determinadas perguntas de pesquisa.  

 Por sua vez, Zanotto (1992; 1995) recriou a referida técnica, resultando no PAG, cuja 

principal diferença em relação à técnica anterior é que a manifestação do pensamento em voz 

alta ocorre de forma dialogada com outros indivíduos. Ambas as modalidades de investigação 
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favorecerem bastante a autoconscientização (consciousness raising)80 dos sujeitos 

investigados e, mesmo a versão individual, ainda é bastante usada em pesquisas ligadas ao 

ensino de língua e leitura, como informa Zanotto (no prelo). O curioso é que a autora chegou 

ao PAG através de uma experiência malsucedida com a aplicação do Pensar Alto (individual) 

em pesquisas que buscavam investigar a compreensão da linguagem metafórica por parte de 

professores:  

 
Embora nas pesquisas de leitura, o Pensar Alto tenha possibilitado capturar uma 
grande diversidade de processos conscientes que ocorrem durante a leitura (Pressley 
& Hilden, 2004:312), na minha pesquisa os resultados da utilização dessa técnica 
para pesquisar a compreensão da metáfora foram decepcionantes para mim e para os 
professores participantes. 
Foram frustrantes para mim porque não obtive dados relevantes de leituras, 
simplesmente porque os professores se sentiram constrangidos e não conseguiram 
propriamente interpretar as metáforas e, por isso, saíram da experiência com o 
sentimento de fracasso, se desqualificando como leitores de textos literários [...] 
(ZANOTTO, no prelo). 
 
 

 Conforme consta na citação, a experiência da pesquisadora com os referidos sujeitos, 

que eram nada menos do que professores de língua materna e de língua estrangeira, gerou a 

necessidade por parte da mesma de adaptar o Pensar Alto, de modo que os leitores a serem 

investigados “se sentissem mais à vontade para pensar” (ibid.). E os resultados do trabalho da 

pesquisadora, cujos sujeitos passaram pela experiência das duas técnicas, mostraram que, de 

fato, a leitura coletiva é bem mais produtiva, razão pela qual foi necessário que ela 

extrapolasse o quadro teórico do cognitivismo e partir para uma abordagem que considerasse 

o aspecto social. A construção teórica do PAG teve de lançar mão de uma série de 

questionamentos quanto aos padrões interacionais em sala de aula e a mediação do professor, 

ainda muito marcada pela concepção tradicional de leitura. Para que o método de fato 

funcionasse, era preciso colocar o leitor como protagonista, retirando do professor o papel de 

centralizador da autoridade interpretativa e controlador dos turnos de fala, conforme observa a 

pesquisadora. 

 Foi assim que o PAG elevou-se da condição de método de pesquisa pura e 

simplesmente para a de prática de letramento que, dependendo das atitudes do professor-

pesquisador, pode contribuir para a formação de leitores críticos e reflexivos. É importante 

destacar o caráter flexível do PAG, no sentido de que ele deve ser adaptado às questões de 

pesquisa e não o contrário, razão pela qual a sua prática toma características peculiares em 

                                                 
80  Counsciousness raising, termo amplamente empregado no campo da Linguística Aplicada ao Ensino de 

Línguas, é a atitude de tornar explícitos ao aprendiz os processos de aprendizagem que se espera que ele 
desenvolva.   
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diferentes pesquisas. No caso da pesquisa de Farias (2006), por exemplo, os sujeitos foram 

orientados a verbalizar o quanto fosse possível, deixando evidentes as suas dúvidas, segundo 

ela, com o objetivo de “permitir aos alunos um certo grau de desinibição e espontaneidade, 

minimizando o impacto de estarem sendo gravados” (p. 47).  

 No caso da presente, cuja questão central foi investigar o papel dos frames na leitura 

de cartuns, sobretudo na fase que antecede a leitura propriamente dita, foi necessário haver 

maior intervenção de minha parte. Com o objetivo de que tivessem, logo em seguida, uma 

compreensão coerente dos cartuns, procurei levá-los, direta ou indiretamente, ao acionamento 

dos frames mais pertinentes. Todavia, também não perdi de vista a liberdade dos participantes 

de acionarem frames não previstos por mim quando da preparação das tarefas de leitura, de 

modo a respeitar o protagonismo dos leitores/aprendizes.  

 

2.3 AS ETAPAS DO PROCESSO DE GERAÇÃO DOS DADOS 
 
 
 Optamos pelo termo “geração de dados” e não “coleta de dados”, conforme 

comumente é visto, não só considerando o fato de se tratar esta de uma pesquisa 

interpretativista, mas, principalmente, considerando o processo através do qual obtivemos os 

dados necessários à investigação das suas perguntas geradoras e hipóteses. O fato de ser a 

presente investigação um meio termo entre a prática exploratória, cujo objetivo central é o de 

provocar questionamentos, sem necessariamente obter respostas, e a pesquisa-ação, que se 

preocupa fundamentalmente com a solução de um ou mais problemas referentes ao contexto 

da pesquisa, tornaria incoerente a utilização de dados pré-definidos ou pontuais. Assim, 

embora o processo de geração de dados tenha partido de hipóteses pré-definidas, ele foi 

fortemente influenciado pelos questionamentos que foram surgindo no seu decorrer.  

 Conforme mencionado na seção 2.1, a geração dos dados ocorreu a partir da 

investigação de doze sujeitos, todos eles alunos meus matriculados no segundo segmento do 

Ensino Fundamental no ano de 2013 – ano em que efetivamente foram gerados os dados – em 

uma escola municipal localizada na cidade de Itaboraí/ RJ. Quatro deles vieram de uma turma 

de sétimo ano, quatro de uma turma de oitavo ano e outros quatro de uma turma de nono ano, 

último ano de escolaridade do Ensino Fundamental. Para facilitar o trabalho de análise, 

optamos por dividir o processo de geração de dados em quatro etapas: entrevista; atividades 

de pré-leitura (com o auxílio do PAG); atividades de leitura superficial e profunda; e 

atividades de pós-leitura. 
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2.3.1 Entrevista 

 

 O procedimento da entrevista em duplas (ver ANEXO 1) teve o objetivo de conhecer 

melhor os sujeitos a serem investigados quanto ao seu conhecimento de mundo, promover a 

sua familiarização com alguns aspectos teóricos e metodológicos da pesquisa, além de 

possibilitar uma interação inicial entre eles, mesmo considerando o fato de que a maioria já 

havia interagido em atividades de sala de aula e em conversas informais dentro e fora do 

espaço escolar. Contudo, é importante ressaltar que esse procedimento foi secundário, 

servindo apenas para refinar e dar maior confiabilidade aos dados que seriam gerados nas 

etapas posteriores. As perguntas elaboradas para a entrevista foram as seguintes: 

 

1. Para você, qual é a importância de estudar a Língua Inglesa? Desde quando você 
começou a estudá-la? Você já teve contato com ela fora da escola? 

 
2. Você costuma se deparar frequentemente com textos nessa língua? Em quais 

ocasiões? 
 
3. Qual é a importância do conhecimento prévio (anterior) para a compreensão dos: 

 
a) assuntos de um texto? 

 
b) aspectos sociais e culturais veiculados por esse texto? 

 
4. Você está acostumado a ler textos do gênero Cartum? Quais são as principais 

características de um cartum? 
 
 

A investigação do conhecimento de mundo dos participantes em questão esteve 

centrada em buscar o conhecimento e as crenças que traziam das suas vivências dentro e fora 

da escola sobre: o aprendizado da Língua Inglesa e sua importância e presença não só na vida 

do brasileiro, mas no contexto de um mundo em crescente processo de globalização; as ideias 

de texto e de leitura de maneira geral e a importância do conhecimento prévio para a 

compreensão de um texto; e, por fim, um dos principais objetos teóricos da pesquisa, que 

funcionou também como um objeto pedagógico: o gênero Cartum. Esse procedimento foi 

necessário para assegurar que o desempenho dos mesmos na tarefa de leitura que viria logo 

em seguida não fosse comprometido por falta de familiaridade com a proposta pedagógica 

que encabeçaria a geração dos dados.   

 No entanto, optei por não dar ciência integral aos sujeitos das demais etapas do 

processo de investigação pelas quais passariam e dos objetos teórico-pedagógicos que 
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interessariam especificamente à análise, pois julguei que esse tipo de conhecimento 

interessaria particularmente a mim na condição de docente-pesquisadora e não aos discentes-

sujeitos da investigação. Além disso, nesta e nas outras etapas que se seguiram, procurei 

deixá-los o mais à vontade possível quando à manifestação do seu pensamento, que, mesmo 

direcionada por questões/atividades norteadoras, deveria ocorrer de forma espontânea para 

que o seu conhecimento de mundo (nas dimensões cognitiva, social e cultural), assim como a 

sua capacidade de atuar linguística e discursivamente estivessem no centro das atenções da 

pesquisa.  

 

2.3.2 Atividades de pré-leitura: PAG 

 

 Tratou-se esta da principal etapa do processo de geração dos dados, por dois motivos. 

O primeiro é o de enxergarmos uma estreita relação entre o estímulo ao acionamento de 

frames e a fase de pré-leitura, cujo objetivo central é ativar o conhecimento prévio do 

leitor/aprendiz relativamente ao tópico e aos assuntos de um texto. Essa relação será mais bem 

explicitada na análise dos dados e discussão dos resultados. O segundo motivo é o de 

pretendermos demonstrar a importância crucial da pré-leitura e, conseguintemente, do 

levantamento de conhecimento prévio, para a compreensão de textos do gênero Cartum. Isso 

porque, conforme colocado na terceira seção do capítulo teórico, os cartuns sempre fazem 

referência – seja humorística, irônica, crítica etc. – a algum aspecto universal da vida humana 

ou de determinada cultura/sociedade.   

 As mesmas duplas de participantes que passaram pela etapa da entrevista foram 

mantidas nesta e em todas as etapas posteriores, para que pudessem ser aproveitadas a 

interatividade e a empatia desenvolvidas entre eles antes e ao longo da pesquisa. Cada par 

realizou duas tarefas e cada uma das tarefas teve de envolver necessariamente as fases de pré-

leitura, leitura e pós-leitura. O mesmo cartum que, na fase de pré-leitura, havia sido lido com 

estímulo direto ao acionamento de frames por uma das duplas também foi lido pela outra 

dupla do mesmo ano de escolaridade, mas com estímulo indireto. Passada a leitura do 

primeiro cartum, cada dupla recebeu uma nova tarefa de leitura de um segundo cartum, mas, 

dessa vez, com um estímulo diferente do inicial, ou seja, os que haviam passado inicialmente 

pela experiência do estímulo direto, passaram à experiência do estímulo indireto. Isso 

equivale a dizer que todas as duplas atuaram simultaneamente como grupo experimental e 

como grupo de controle. Tomemos como exemplo as atividades de pré-leitura realizadas pelo 

grupo de participantes matriculados no nono ano. Para facilitar a organização dos dados da 
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pesquisa, identificamos as duplas da seguinte forma: duplas A1 (Felipe e Lucas) e A2 (David 

e Marcos) são as do 7º ano de escolaridade; duplas B1 (Joana e Gustavo) e B2 (Alice e 

Lavínia) são as do 8º ano de escolaridade; duplas C1 (Laura e Fabiana) e C2 (Letícia e 

Jaqueline) são as do 9º ano de escolaridade.  

 

Dupla C1 – Com o auxílio da técnica de pesquisa/estratégia pedagógica Pensar Alto em 

Grupo (PAG), as participantes foram diretamente levadas por mim, docente-pesquisadora, a 

acionar os frames “entrevista de emprego” e “seleção de candidatos para vagas de emprego”, 

fundamentais para a realização da tarefa de leitura e compreensão do cartum constante no 

APÊNDICE 5. 

 

O que você sabe sobre entrevistas de emprego? Quais palavras, termos ou situações 
vêm a sua mente quando você pensa em uma entrevista de emprego? Quais são as 
exigências mais comuns das empresas em geral para contratar pessoas? Qual é o perfil 
exigido de um candidato a vendedor numa loja de roupas? A motorista de ônibus? A 
auxiliar de escritório? Os funcionários novos geralmente já começam em cargos altos? 
As empresas contratam pessoas fora do seu perfil? Justifique.  

 
 

Dupla C2 – Com o auxílio do PAG, as participantes foram estimuladas a acionar os mesmos 

frames da dupla anterior, mas com uma intervenção indireta da minha parte. Dessa vez, tive 

que lançar mão de perguntas e termos mais gerais. 

 

O que você sabe sobre entrevistas de emprego? As empresas contratam pessoas 
aleatoriamente? Por quê? 

 
 

 Em seguida, as duplas C1 e C2 receberam a tarefa de ler um segundo cartum (ver 

APÊNDICE 6), mas mudando, dessa vez, a natureza do estímulo recebido, ou seja, o par que 

havia recebido estímulo direto passou a receber estímulo indireto e vice-versa.  

 

Dupla C2 – Com o auxílio do PAG, as participantes foram diretamente levadas a acionar os 

frames “redes sociais” e “mercado de trabalho”. 

 

Leia a mensagem abaixo, atribuída ao artista Miguel Falabella, e depois responda 
oralmente as seguintes questões: 
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Figura 1 – Mensagem atribuída ao artista Miguel Falabella.  

Disponível em: <http://aumagic.blogspot.com.br/2013/04/rede-social-nao-e-lugar-para-desnudar.html>. Acesso 
em: 20 mar. 2013. 

 
  

Você tem perfil no Facebook? Em caso afirmativo, você se preocupa com o que 
escreve no Facebook? Há informações/opiniões que você prefere não postar? Você 
acha que as redes sociais, como o Facebook, possuem influência sobre o mercado de 
trabalho? Que palavras, termos ou situações (em inglês ou português) vêm à sua mente 
quando você pensa nisso? 

 
 
Dupla C1 – Também com o auxílio do PAG, as participantes foram levadas a acionar os 

mesmos frames da dupla anterior, sem estímulo direto da minha parte. 

 

Leia a mensagem abaixo, atribuída ao artista Miguel Falabella. Qual é a principal 
questão levantada por ele? Você já pensou a respeito disso? E sobre a questão da 
influência das redes sociais sobre o mercado de trabalho? Você acredita nela? 
 

 
Figura 1 – Mensagem atribuída ao artista Miguel Falabella.  

Disponível em: <http://aumagic.blogspot.com.br/2013/04/rede-social-nao-e-lugar-para-desnudar.html>. Acesso 
em: 20 mar. 2013. 
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 É importante observar que não houve a preocupação, sobretudo na fase de pré-

leitura, de se restringir aos frames semânticos disponíveis na base de dados da FrameNet, pois 

que, conforme colocado no capítulo teórico, estamos trabalhando aqui com o conceito mais 

amplo de frame, formulado pelo próprio Fillmore, que extrapola em muito a quantidade e 

qualidade dos frames reunidos na referida base, uma vez que o objetivo da FrameNet é 

formular conceitos para as palavras em termos dos seus frames subjacentes, enquanto que o 

objetivo da presente pesquisa é o de acessar o conhecimento de mundo do aprendiz, bem 

como estimular a ativação desse conhecimento, em favor de seu desenvolvimento como leitor 

perspicaz, crítico e reflexivo, capaz de se envolver em práticas de leitura e letramento nos 

âmbitos escolar e social. Notamos, contudo, uma estreita relação entre a ativação de frames e 

a percepção de itens lexicais. Trataremos dessa relação em maiores detalhes no terceiro 

capítulo. Deixemos claro, no entanto, que, embora os itens lexicais demonstrem ser de 

fundamental importância para o estímulo à ativação de frames como estratégia pedagógica, 

esta última pode lançar mão de qualquer modalidade de linguagem, considerando também que 

os cartuns quase sempre envolvem duas modalidades de linguagem: a palavra escrita e a 

imagem. No caso dos cartuns digitais, chegam a envolver também elementos sonoros e efeitos 

de animação.  

 Optei por colocar todos os enunciados em português no intuito de possibilitar aos 

sujeitos uma maior independência na realização das tarefas, minimizando, assim, a 

necessidade de interferência da minha parte. Embora eu concorde que, conforme o aprendiz 

vai adquirindo maior autonomia em seu processo de aprendizagem de LE, ele vai passando a 

ter menor necessidade de se respaldar na língua materna, esbarrei na questão das limitações 

encontradas pelo ensino de língua estrangeira no contexto da maioria das escolas públicas 

regulares, aliás, colocada pelos próprios PCN LE. 

 

2.3.3  Atividades de leitura superficial e profunda 

 

 Logo em seguida, iniciou-se a fase da leitura propriamente dita, cuja separação das 

fases de pré-leitura e pós-leitura é, na verdade, apenas uma simplificação para facilitar o 

entendimento das diversas etapas que ocorrem ao longo do processo de leitura. Essa fase que, 

por sua vez, pode se subdividir em leitura superficial e profunda, não lançou mão do PAG. 

Consistiu em um conjunto de questões que deveriam ser respondidas por escrito com o 

objetivo de checar a compreensão dos sujeitos, uma vez realizada a pré-leitura. A respeito 

desse instrumento de geração de dados, partimos do pressuposto de que a maior ou menor 
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eficácia dos acionamentos direto ou indireto de frames se refletiria na qualidade das respostas 

(ver ANEXO 6) referentes às questões de compreensão geral e detalhada dos cartuns (ver 

também APÊNDICE 5). Seguem abaixo as questões propostas ao nono ano (duplas C1 e C2).  

 

Dupla C1 – Após a atividade de pré-leitura com estímulo direto ao acionamento de frames, 

foi pedido às participantes que respondessem as seguintes questões por escrito referentes ao 

cartum abaixo: 

 

 
Figura 2 – Primeiro cartum apresentado às duplas do nono ano como proposta de leitura. Disponível em: 

<http://www.cartoonstock.com/cartoonview.asp?catref=dro0764>. Acesso em: 12 fev. 2013. 
 
 

1. Qual é o assunto principal do cartum? 
 

2. Qual é a principal crítica  veiculada pelo cartum? Quais elementos verbais e/ou 
visuais o auxiliaram a chegar a essa conclusão? 

 
3. Qual é o sentido produzido pela palavra “now” na passagem “Very impressive 

educational background... now let’s discuss WHO  you know”? E quanto à 
palavra “who” ? Por que ela está em caixa alta? 

 
 
Dupla C2 – Depois de realizada a atividade de pré-leitura com estímulo indireto  ao 

acionamento de frames, foi solicitado às participantes que respondessem por escrito as 
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mesmas questões acima. 

 Agora seguem as atividades de leitura superficial e profunda referentes ao segundo 

cartum, atividades estas que, conforme se deu na etapa anterior, foram as mesmas para as 

duplas C1 e C2. 

 

 
Figura 3 – Segundo cartum apresentado às duplas do nono ano como proposta de leitura. Disponível em: 

<http://www.cartoonstock.com/newscartoons/cartoonists/kki/lowres/kkin233l.jpg>. Acesso em: 20 mar. 2013. 
 

 
1. Qual é a principal questão levantada pelo cartum? 

 
2. O empresário demonstra interesse em contratar o candidato? Quais elementos 

verbais e/ou visuais o auxiliaram a chegar a essa conclusão? 
 

3. Os verbos destacados na passagem “So I looked at your Facebook page... oh 
man... there’s no way you’re getting this job” estão em quais tempos verbais? 
Qual é o significado de cada um deles na referida passagem? 

 
a) “I looked at” (to look):  
 
b) “there’s” (to be):  
 
c) “you’re getting” (to get):  

 
4. O que ocorreu primeiro? O empresário verificou o perfil do candidato no 

facebook? Ou, antes disso, ele já havia chegado à conclusão de que o candidato 
não teria como conseguir o emprego? Qual o significado que essa ordem dos 
acontecimentos produz? 
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É importante lembrar mais uma vez que a única atividade que variou entre as duplas 

foi a de pré-leitura, onde se concentrou o grande diferencial da pesquisa, uma vez que seu 

objetivo principal foi o de investigar o papel dos frames na leitura de cartuns em um contexto 

de ensino/aprendizagem de LE. Tal investigação desdobrou-se nas relações acionamento de 

frames/atividades de pré-leitura e acionamento de frames/compreensão de cartuns, conforme 

será mais bem explicitado na análise dos dados. 

 

2.3.4  Atividades de pós-leitura 

 

 Considerando os fins a que se presta a presente pesquisa, as atividades de pós-leitura 

tiveram a mesma finalidade no processo investigativo que as atividades de leitura 

propriamente dita: o de dar maior segurança à análise dos dados através da observação da 

qualidade das respostas dos sujeitos (constantes no ANEXO 9). Conforme dito no capítulo 

teórico, segundo os PCN LE, é na fase da pós-leitura que ocorre a ligação entre os dois 

mundos, o do autor e o do aluno, que, por sua vez, pode fazer uma espécie de transferência 

para a sua realidade de tudo o que pôde inferir ao longo da leitura do texto em questão.  

 Voltando a citar o exemplo das duplas do nono ano (C1 e C2), a primeira atividade 

de pós-leitura, a mesma para as duas duplas independentemente do tipo de estímulo recebido 

na fase de pré-leitura, foi a que se segue abaixo: 

 

Se você fosse entrevistar vários candidatos para assumir uma vaga de emprego, 
quais critérios você seguiria para avaliá-los? Você acharia justo excluir um 
candidato por ele não conhecer ninguém dentro da empresa? Justifique. 

 
 

Já na segunda tarefa, a atividade de pós-leitura foi a seguinte: 

 

Você é a favor ou contra o uso de informações contidas em redes sociais pelas 
empresas para verificarem o perfil dos seus candidatos? Quais são as vantagens ou 
desvantagens que esse uso pode trazer? 

 
 
 Algumas duplas preferiram realizar a atividade de pós-leitura por escrito, outras o 

fizeram oralmente, ao que tiveram de ser gravadas. No entanto, conforme dito, o objetivo, 

tanto das atividades de leitura propriamente dita e de pós-leitura, foi apenas o de corroborar os 

resultados alcançados na pré-leitura, possibilitando uma maior consistência à análise dos 

dados e à discussão dos resultados.   
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3. ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Conforme esclarecido no capítulo metodológico, o processo de geração dos dados 

lançou mão de quatro instrumentos distintos:  

 

a) Entrevista com cada uma das duplas para conhecer o perfil dos sujeitos quanto a 
alguns dos pressupostos envolvidos na pesquisa, instrumento este que teve papel 
secundário no processo de geração dos dados; 
 

b) Atividades de pré-leitura em duplas direcionadas pela técnica Pensar Alto em 
Grupo, atividades estas que foram as principais fontes de geração de dados, uma 
vez que a fase de pré-leitura é onde deve se concentrar, com maior ênfase, a 
estratégia do estímulo ao acionamento de frames, que objetiva, sobretudo, a 
ativação de conhecimento prévio; 

 
c) Questões de leitura propriamente ditas, que foram respondidas, todas elas, por 

escrito pelos leitores-aprendizes; 
 

d) Questões de pós-leitura, algumas respondidas oralmente, outras por escrito.  

  

Foi através da apreciação e do cruzamento dos dados gerados a partir desses quatro 

instrumentos de pesquisa, propostos a um grupo de doze sujeitos/participantes, quatro do 7º 

ano, quatro do 8º ano e quatro do 9º ano de escolaridade, todos oriundos de um mesmo 

contexto de ensino de inglês como LE, que podemos chegar a algumas conclusões em torno 

dos questionamentos advindos da problematização inicial da pesquisa. Para facilitar a 

compreensão desse processo de análise, optei por tomar as próprias perguntas de pesquisa 

como parâmetros norteadores, até mesmo para não resvalar em análises de aspectos 

irrelevantes. As referidas perguntas de pesquisa, que introduzem as seções próximas, haviam 

inicialmente dado lugar às hipóteses de que: 

 

1. Os frames exerceriam um papel fundamental nos processos de construção do 
significado e produção de sentidos envolvidos na leitura, sobretudo de textos que 
pressuponham um alto grau de conhecimento compartilhado, tais como os cartuns; 
  

2. A estratégia pedagógica do estímulo ao acionamento de frames poderia contribuir 
significativamente para o aprimoramento da capacidade cognitiva e do nível 
linguístico e discursivo do educando, na medida em que o levaria a lançar mão de 
seu conhecimento de mundo, enriquecendo-o; 
 

3. O emprego de atividades pedagógicas de leitura que estimulem direta ou 
indiretamente o acionamento de frames favoreceria, de forma significativa, o 
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desenvolvimento da habilidade de leitura em L2, consistindo o trabalho com 
cartuns em uma alternativa favorável à concretização desse processo; 
 

4. O estímulo direto ao acionamento de frames seria mais eficiente como estratégia 
de ensino-aprendizagem de leitura em LE do que o estímulo indireto. 

 
 

Essas foram as hipóteses com que inicialmente trabalhei no início da pesquisa e que 

foram verificadas, conforme será demonstrado, através de uma análise que toma como 

parâmetros norteadores as próprias perguntas de pesquisa que lhes deram origem. Por 

“estímulo direto ao acionamento de frames”, eu entendo a intervenção direta do docente na 

evocação dos frames subjacentes a determinado texto, situação etc. através de 

perguntas/expressões instigadoras, recursos visuais, audiovisuais, digitais etc. diretamente 

associados aos frames cujo acionamento se pretende estimular. Por “estímulo indireto”, eu 

entendo um tipo semelhante de intervenção, mas que não forneça pistas diretas para o 

acionamento dos frames subjacentes à compreensão do texto em questão. A minha hipótese 

inicial era de que uma intervenção direta seria mais eficiente, mas, conforme será 

demonstrado a seguir, quando o aprendiz dispõe do conhecimento de mundo necessário, o 

estímulo indireto pode ser tão eficiente quanto ou, até mesmo, mais adequado, uma vez que é 

menos cerceador e concede maior autonomia ao aprendiz no processo de desenvolvimento da 

sua competência leitora.    

Por fim, é de fundamental importância adiantar alguns dados a respeito do perfil dos 

aprendizes, que pôde ser mais bem analisado a partir do instrumento entrevista, através do 

qual tive a informação de que, com exceção de Letícia, que já estuda inglês há um ano num 

curso de idiomas, e de Fabiana, que chegou a estudar durante um mês em curso semelhante, o 

único contato sistematizado com a língua inglesa que os sujeitos tiveram até hoje ocorreu na 

escola. Entretanto, é importante ressaltar que a maioria dos participantes já teve breves 

vivências da língua inglesa em passeios turísticos, idas a shoppings, viagens (um deles 

chegou, inclusive, a ir à Europa), acessos à internet, enfim, outras formas que não o contato 

sistematizado na escola ou num instituto de línguas. Eles reconheceram unanimemente a 

importância de estudar inglês, embora a maior parte tenha associado essa importância a fins 

profissionais ou a possíveis viagens ao exterior, o que configura uma visão limitada própria da 

sociedade de consumo. Vale lembrar que, por razões éticas, todos os nomes atribuídos aos 

sujeitos/participantes da pesquisa são fictícios. 

Quando perguntados sobre a importância do conhecimento prévio necessário à 

compreensão de um texto, a grande maioria o associou ao conhecimento sistêmico. Por esse 
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motivo, procurei demonstrá-los, com breves exemplos e explicações, a importância 

fundamental que também possuem os conhecimentos de mundo e textual na compreensão dos 

aspectos socioculturais (que chamei de “assuntos” para facilitar seu entendimento) e formais 

de um texto. No tocante especificamente às características do gênero Cartum, a maioria deles 

tinha apenas uma noção imprecisa ou um conhecimento superficial e, quase sempre, 

atribuíam-lhe características das HQs. 

 

3.1 DE QUAL(S) FORMA(S) É POSSÍVEL TORNAR MAIS SIGNIFICATIVA A 
APRENDIZAGEM DE LEITURA EM LE? 

 

A sociocognição é um caminho possível para tornar mais significativa a 

aprendizagem de leitura em LE, uma vez que aponta para uma valorização tanto dos aspectos 

cognitivos, individuais da construção do conhecimento, quanto dos seus aspectos 

compartilhados, pertencentes ao âmbito sociocultural e, portanto, à dimensão coletiva. A 

materialização dessa concepção sob a forma de estratégias de ensino-aprendizagem deve 

ocorrer a partir de uma investigação do respectivo contexto em suas peculiaridades e 

necessidades diversas, à semelhança do trabalho investigativo aqui exposto.  

De fato, há diversas formas de tornar mais significativo o processo de ensino-

aprendizagem de LE, mas, qualquer que seja ela, não se pode deixar de levar em conta o 

conhecimento de mundo do aprendiz, que, em certa medida, reflete a sua realidade 

psicológica, familiar e sociocultural, construindo a sua forma de ver a vida e a sua atitude 

perante o outro. Quando não buscamos conhecer o grupo de alunos com que estamos lidando, 

tanto em seus aspectos coletivos, quanto individuais, nosso trabalho com o ensino de línguas 

estrangeiras corre o risco de passar despercebido pelos aprendizes, ainda mais considerando 

as limitações já envolvidas na maioria dos contextos de ensino de LE nas escolas públicas 

regulares brasileiras.   

Assim, é necessário não só investigar o conhecimento de mundo dos aprendizes, 

mas, principalmente, possibilitar aos mesmos os meios de expandi-lo através da língua 

estrangeira, nosso principal instrumento discursivo de atuação em sala de aula, podendo 

lançar mão da língua materna quando for necessário. Isso se aplica ao processo de 

ensino/aprendizagem de línguas de maneira geral, mas, por uma necessidade de delimitação, 

optei por sugerir estratégias específicas para o ensino de leitura, estratégias que se propõem, 

particularmente, a aprimorar o letramento do aprendiz no tocante à leitura de cartuns.    
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3.2 O ESTÍMULO AO ACIONAMENTO DE FRAMES PODE CONSISTIR EM UMA 
ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA SIGNIFICATIVA PARA A APRENDIZAGEM DE 
LEITURA EM LE? 

 
 

A estratégia do estímulo ao acionamento de frames vai pouco a pouco 

desenvolvendo o conhecimento de mundo do aprendiz, assim como a sua autonomia para 

lançar mão desse conhecimento na medida de suas necessidades. Foi observada uma grande 

diferença na qualidade do desempenho dos sujeitos-aprendizes do sétimo ano em comparação 

com os do nono ano, independentemente do tipo de estímulo, direto ou indireto, dado por 

mim docente-pesquisadora. Quando abordei o frame “entrevista de emprego”, tive uma 

surpresa com o conhecimento de mundo que os sujeitos do nono ano demonstraram ter a 

respeito do assunto. As quatro meninas entre catorze e quinze anos que formaram as duplas 

C1 e C2 participaram ativamente de todo o processo de geração de dados relacionado ao 

primeiro cartum, desde a pré-leitura até as questões de pós-leitura, embora eu tenha percebido 

a dupla C1 ligeiramente mais motivada do que a dupla C2.  

Nesse caso, eu consegui de fato atuar como moderadora das atividades. O fato de as 

tarefas terem sido propostas para realização em conjunto levou as alunas a se sentirem mais 

confiantes e a não terem grandes dificuldades para chegar a respostas satisfatórias e, algumas 

vezes, até acima do esperado. Além disso, embora os frames “entrevista de emprego”, 

“mercado de trabalho”, “qualificação profissional” e outros semelhantes aparentemente não 

pertencessem à realidade imediata de duas delas (as outras duas já atuam em empregos de 

meio expediente), as mesmas já tinham algum conhecimento formado a respeito, que traziam 

de familiares, dos meios de comunicação de massa e de outros jovens que já haviam 

ingressado no mercado de trabalho. Por fim, o fato de estarem no último ano do Ensino 

Fundamental e, portanto, de terem um conhecimento sistêmico e textual mais bem 

desenvolvido, foi decisivo para que elas tivessem maior autonomia nas tarefas, minimizando, 

em muitos momentos, a necessidade de intervenções mais diretas da minha parte. 

 

29. Quais são as exigências mais comuns das empresas em geral pra contratar pessoas? 
Geralmente, o que as empresas esperam do candidato a uma vaga?   

30. Uma pessoa organizada, que se porte bem, se vista bem, de acordo com a ocasião, que 
fale bem, que... que ele veja que está adepta... 

31. É... que ele veja que tem experiência com aquele meio, aquele... aquela forma de 
trabalhar.  

32. Que tenha o conhecimento, tenha antecedentes, tenha... que já... que já conheça aquilo 
pra poder fazer.  

33. Que tenha uma certa experiência. 



82 
 

As falas destacadas no trecho acima são das participantes Fabiana e Laura (ver 

ANEXO 6), da dupla C1, quando expostas à estratégia do estímulo direto. A partir das duas 

perguntas lançadas por mim, elas foram desenvolvendo colaborativamente as suas colocações, 

em consonância com os pressupostos do PAG colocados em Zanotto (no prelo). Os termos 

sublinhados, embora não expressassem precisamente o que as participantes pretendiam dizer, 

podem ser compreendidos respectivamente como “apta” e “experiência”. Nesse caso, o 

conhecimento sistêmico das mesmas sobre sua própria língua materna81 esteve aquém do seu 

conhecimento de mundo sobre processos seletivos para emprego, que já estava um pouco à 

frente. Mesmo assim, através de uma leitura atenta, é perfeitamente possível entender a que 

elas se referiam. Observemos agora esse outro trecho (ver ANEXO 6), também referente ao 

cartum sobre entrevistas de emprego: 

 

13. As empresas contratam pessoas aleatoriamente, ou seja, qualquer pessoa vem e ela 
contrata?  

14.  Não! (Juntas)  
15.  Eles vão conversar com a pessoa primeiro, entrevistar, ver o que sabe fazer... 
16.  Saber qual a experiência. 
17.  O que mais?  
18.  Como a pessoa se comporta também... 
 

Mesmo considerando que a estratégia empregada dessa vez foi a do estímulo 

indireto, a dupla C2, Letícia e Márcia, teve uma participação tão boa nesse trecho quanto a 

dupla C1 em relação ao trecho anterior, apenas com a diferença de que foram mais concisas. 

Ambas as duplas tocaram na questão da valorização da experiência do candidato na área a que 

concorre: “que já conheça aquilo pra poder fazer” (dupla C1); “Saber qual a experiência” 

(dupla C2). Ambas também tocaram na importância de ter um comportamento adequado para 

a ocasião – “que se porte bem” (dupla C1); “Como a pessoa se comporta” (dupla C2) e, 

embora a segunda dupla não tenha falado diretamente sobre a questão da aparência física, 

pode considerar-se que ela esteja implícita na questão do comportamento.   

O fato de as formas direta e indireta de estimular a ativação de conhecimento prévio 

não terem apresentado uma diferença significativa nesse caso não desqualifica o estímulo ao 

acionamento de frames como estratégia significativa para o ensino-aprendizagem de leitura. 

Muito pelo contrário: foi a partir desse estímulo que as participantes encontraram ocasião de 

expressar seu conhecimento de mundo a respeito das questões levantadas e de desenvolvê-lo a 

                                                 
81  Esse é um exemplo de como atividades de língua estrangeira podem contribuir para aumentar o grau de 

proficiência na própria língua materna, que na educação básica, ainda está em fase de aprendizagem.  
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partir da interação comigo e seus respectivos pares. No entanto, segundo demonstram os 

dados, não necessariamente esse estímulo precisa ser direto. Ele pode ocorrer simplesmente 

através de atividades que reforcem o conhecimento de mundo do aprendiz e sua habilidade de 

lançar mão desse conhecimento em favor do seu processo de aprendizagem.  

Contudo, quando for usada a estratégia do estímulo direto, há de se ter o cuidado 

para não perder a clareza entre os frames evocados e o conhecimento de mundo subjacente à 

compreensão do texto em questão, sob pena de a estratégia perder o seu foco, desvirtuando o 

aprendiz dos assuntos mais diretamente envolvidos no texto, assuntos estes cuja compreensão 

é decisiva para uma leitura bem sucedida. É o que se pode ver no trecho a seguir: 

 

25. Então, olha só! É... Como eu falei: black and white, black e white é só uma oposição 
que vocês podem... vocês podem aplicar a outras coisas, não necessariamente diferença 
de cor, de raça, de nada... Então, pensem no geral, não é? A questão da paz no mundo, 
as diferenças culturais entre os países, de comportamento... O que que vocês podem se 
lembrar a respeito disso, que vocês tenham ouvido nos jornais, lido em alguma 
revista...? É... Ou lido em algum texto no colégio mesmo? 

26.   Eu não sei nada não. 
27.   Ou frases, ditados populares que as pessoas dizem por aí...?  
28.   Eu não me lembro de nada não.  
29. Por exemplo, tem um ditado que diz... é... “quem se mistura com porcos, farelos come”. 

É um ditado popular, né? Então! Isso é uma maneira simbólica de dizer o quê? Várias 
coisas... Quem se mistura com companhias erradas, acaba aprendendo o que não presta, 
né, acaba absorvendo coisas erradas... Um exemplo! O que vocês podem se lembrar que 
tem a ver com essa questão da diferença, da oposição? “Eu sou o certinho, você é o 
errado”. A questão de que ele é o bandido e eu sou o cidadão de bem, né. 

30.   Um se acha melhor do que o outro. 
31. A questão da corrupção, a questão da corrupção dos... Será que só os políticos são 

corruptos ou o povo acaba sendo corrupto também, muitas vezes? 
32.   O povo também. 
33.   Também. É... 
34.   Por quê? 
35.   Vender seu voto não é legal. 

 

Através da estratégia do estímulo direto, minha intenção inicial era levar as 

participantes da dupla B2 a acionarem frames ligados especificamente às questões da 

diversidade cultural, religiosa, social, racial, entre outras. Entretanto, quando toquei na 

questão da corrupção, comumente associada aos frames de política, participação popular, 

eleição, entre outros, não consegui mais, conforme se pode ver na transcrição completa 

(ANEXO 5), retomar os aspectos socioculturais que realmente interessavam à leitura do 

cartum em questão. É certo que o baixo desempenho da dupla B2 na atividade de pré-leitura 
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deveu-se basicamente à falta de motivação das participantes para realizar as atividades, mas o 

direcionamento correto por parte do docente pode, por vezes, tirar os aprendizes da posição de 

acomodação, fazendo com que se sintam desafiados. Nessa mesma atividade de pré-leitura, 

em um trecho anterior, uma das participantes havia dito a seguinte frase: “Ficam separando 

por classe, assim... Eu acho que é isso.”. Nesse caso, eu poderia ter aproveitado a deixa da 

fala da participante para conduzir a dupla a um melhor engajamento no acionamento dos 

frames pretendidos, mas não fui sagaz o suficiente no momento exato em que a minha 

intervenção fazia-se necessária. E, de fato, a dupla possuía condições intelectuais para tal.  

Com o objetivo de fornecer um panorama geral do desempenho das duplas de 

aprendizes, considerando os principais critérios de observação adotados para analisar os dados 

gerados, organizei minhas constatações no quadro a seguir, que tomou como base os 

parâmetros “alto”, “médio” e “baixo” de classificação, considerando também os níveis 

intermediários entre eles, que chamei de “baixo tendendo para médio” e “médio tendendo 

para alto”. 

 

Quadro 1 – Comparação do desempenho das duplas nas tarefas de leitura a partir das estratégias do estímulo 
direto e indireto ao acionamento de frames.   
 
           Sujeitos 

Critérios 
de observação 

DUPLA 

A1 

DUPLA  

A2 

DUPLA 

B1 

DUPLA  

B2 

DUPLA 

C1 

DUPLA 

C2 

 
Conhecimento 
prévio82 
 

 
Médio. 
  

 
Médio por 
parte de 
David e 
baixo por 
parte de 
Marcos. 
 

 
Médio. 

 
Médio. 

 
Alto . 

 
Alto . 

 
Motivação em 
participar das 
atividades  

 
Média. 

 
Média por 
parte de 
David e 
baixa por 
parte de 
Marcos.  

 
Média 
tendendo 
para alta.  

 
Baixa, 
sobretudo 
por parte 
de Lavínia. 

 
Média, 
tendendo 
para alta 
nas tarefas 
referentes a 
ambos os 
cartuns. 
  

 
Média, em 
relação ao 
primeiro 
cartum e 
baixa, em 
relação ao 
segundo.  
 
 

                                                 
82  O critério “conhecimento prévio” foi observado durante as atividades de pré-leitura, cuja finalidade é 

justamente motivar o aluno à ativação de todo conhecimento que for pertinente ao tópico do texto que virá 
em seguida. O mesmo vale para os critérios “capacidade de acionar frames através de estímulo direto” e 
“capacidade de acionar frames através de estímulo indireto”, que também foram observados basicamente na 
fase de pré-leitura.   
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Capacidade de 
acionar frames 
através de 
estímulo 
direto 
 

 
Média 
tendendo 
para alta. 

 
Alta  por 
parte de 
David. 
Quanto a 
Marcos, 
não houve 
como 
avaliar se 
estava 
acionando 
frames 
pertinentes. 
 

 
Média 
tendendo 
para alta.  

 
A pouca 
disposição 
da dupla 
em 
participar 
fez com 
que eu 
tivesse que 
intervir 
mais do 
que 
deveria. 

 
Alta . 
Acionaram 
muitos 
frames e 
elementos 
de frame. 

 
Média. 
Poderia ter 
sido alta 
caso o 
tema em 
questão 
tivesse 
motivado 
as alunas. 

 
Capacidade de 
acionar frames 
através de 
estímulo 
indireto 
 

 
Baixa 
tendendo 
para 
média. 
Acionaram 
poucos 
frames e 
elementos 
de frame, 
mas tudo 
que 
acionaram 
foi 
pertinente. 
 

 
Média por 
parte de 
David e 
baixa por 
parte de 
Marcos. 

 
Média 
tendendo 
para alta.  

 
Baixa 
tendendo 
para 
média. 
Acionaram 
os 
elementos 
de frame 
corretos, 
mas a 
dupla 
estava 
pouco 
disposta. 

 
Média 
tendendo 
para alta. 
Acionaram 
os frames 
corretos, 
mas, quase 
sempre 
ficavam 
aguardando 
as minhas 
perguntas e 
colocações.  

 
Média 
tendendo 
para alta. 
Seus 
frames 
eram 
corretos, 
mas, quase 
sempre, 
esperavam 
pelas 
minhas 
perguntas. 

 
Capacidade de 
abstração e 
compreensão 
da linguagem 
metafórica 
 

 

Baixa. 

 
Média, 
sobretudo 
por parte de 
David. 

 
Média 
tendendo 
para alta.  

 

Média. 

 

Média. 

 

Alta . 

 
Autonomia de 
aprendizagem
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Baixa. 

 
Média por 
parte de 
David e 
baixa por 
parte de 
Marcos. 
 

 

Média.  

 

Média. 

 

Alta . 

 

Alta . 

  
 

                                                 
83  Para considerar os aprendizes/participantes mais ou menos autônomos, levei em conta basicamente três 

fatores: o seu grau de conhecimento de mundo, sistêmico e textual em relação à língua estrangeira e seus 
saberes socioculturais de maneira geral; a sua capacidade de empregar estratégias de leitura ao se deparar 
com um texto na LE; e, por fim, o seu comportamento ao longo de toda a tarefa de leitura, se demonstravam 
maior ou menor segurança, espírito de iniciativa etc.. Vale lembrar que, na condição de professora dos 
mesmos, eu já havia tido a oportunidade de observá-los em outras ocasiões, não somente no momento da 
pesquisa.   
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É necessário observar, no entanto, que os referidos parâmetros de classificação são 

relativos à faixa de escolaridade dos participantes da pesquisa. Caso os mesmos estivessem no 

Ensino Médio, por exemplo, o nível de exigência para se considerar o seu desempenho “alto”, 

“médio” ou “baixo” quanto aos referidos critérios seria certamente maior.  

 

3.3 QUE ESPÉCIE DE ESTRATÉGIA É MAIS ADEQUADA? A DO ESTÍMULO 
DIRETO OU A DO ESTÍMULO INDIRETO AO ACIONAMENTO DE FRAMES? 
 
 

Os resultados da pesquisa demonstram que não há como dizer que um tipo de 

estratégia seja mais eficaz que o outro. Há aprendizes que, por terem um conhecimento de 

mundo mais amplo e diversificado, um melhor nível de conhecimento sistêmico ou ambos, 

podem ter um melhor desempenho nas atividades de leitura em LE sem uma intervenção 

direta por parte do professor, ou seja, podem desfrutar de maior liberdade para acionar os seus 

frames. Foi o caso da dupla C2, ao fazer a pré-leitura do cartum sobre entrevistas de 

emprego. Mesmo sem uma intervenção direta da minha parte, conseguiram, em pouco tempo 

de gravação, acionar vários elementos associados ao frame “entrevista de emprego”, além de 

outros frames interligados à compreensão do cartum, como “mercado de trabalho”, 

“experiência profissional”, “critérios de seleção de candidatos” etc., conforme pode ser 

observado no trecho a seguir (ver ANEXO 6):  

 

7. Eu sei que eles conversam com a pessoa pra saber se tem capacidade de fazer aquele 
emprego, então... 

8. Tem capacidade de? 
9. Trabalhar naquele local.  
10. De assumir aquele emprego, né!  

 

Entretanto, na maioria dos casos, a estratégia do estímulo direto demonstra ser mais 

adequada para os aprendizes iniciantes, em geral ainda muito dependentes das orientações e 

informações do professor, a quem, por sua vez, não cabe o papel de entregar as respostas, até 

porque, dificilmente haverá uma possibilidade única de resposta. Ao docente, cabe o papel de 

levar o aluno a atingir os níveis de compreensão leitora esperados para o seu estágio de 

aprendizagem, através de técnicas de elicitação (do inglês elicitation), recursos variados 

(conforme haja necessidade), atividades que incentivem a interação entre os aprendizes, de 

maneira que os mesmos possam ir pouco a pouco adquirindo maior autonomia no 

desenvolvimento de sua competência leitora, como pode ser observado em (ver ANEXO 3): 
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132. Vocês já se consultaram? Vocês dois...? (Silêncio) Não, né? E como foi a experiência da 
pessoa que você conhece, David? (Silêncio) Como foi a experiência dela? 

133. É... Pelo que eu conheço da pessoa, ela foi boa. Pelo que eu conheço, ela era 
bastante... vamos dizer assim... reprimida, oprimida, vamos dizer assim, e depois 
que ela se consultou com o psicólogo, ela falou que se sentiu mais livre de ter uma 
pessoa pra conversar, um profissional.  

134. Ela se soltou, né? 
135. Isso! 
136. Ela... ela se tornou uma pessoa um pouco mais extrovertida, né...  

 

As falas destacadas no trecho do PAG realizado com a dupla A2 (David e Marcos), 

durante a atividade de pré-leitura do cartum sobre os diferentes tipos de personalidade, 

demonstram que David correspondeu bem ao processo de instanciação do frame “consulta ao 

psicólogo”, que ressurgiria mais tarde nas questões de leitura e compreensão propriamente 

ditas. Os alunos foram incentivados à instanciação desse frame no intuito de que fizessem 

uma reflexão mais aprofundada sobre a questão dos variados tipos personalidade. Contudo, 

não se pode deixar de considerar que o aprendiz em questão tinha um nível de conhecimento 

prévio e um grau de autonomia consideravelmente mais elevado do que todos os demais 

participantes do sétimo ano, o que respondeu em grande parte pelo seu bom desempenho na 

atividade. Já no caso dos participantes Felipe e Lucas (dupla A1) e Marcos (dupla A2), foi 

notável a dificuldade de acionar frames sem uma intervenção mais direta de minha parte. É 

como pode ser observado no trecho a seguir (ANEXO 3): 

 

23. Ah, entendi! Você não tem muita convivência com ela. Certo. E você, Lucas? Você 
conhece alguém que já tenha ido a um psicólogo?  

24. Por enquanto não.  
25. Nem ninguém da sua família... um coleguinha seu, um amigo...? Até da escola mesmo...? 

As escolas agora têm psicólogo... 
26. Meu colega já foi.  
27. Ah, seu colega já foi? E você notou alguma diferença, assim, que ele mudou em algum 

sentido? 
28. Não porque ele era bagunceiro e ficou mais bagunceiro ainda. 
29. Ah é?  
30. Então a personalidade dele... Ele é... indisciplinado!  
31. Uhum. 
32. E ele continuou indisciplinado, permaneceu com a mesma personalidade, não é? Então o 

psicólogo não mudou a personalidade dele? Certo?  
33. Uhum.  
34. Mas será que ele não se tornou uma pessoa melhor?  
35. Acho que sim.  
36. Você acha que sim? Como?  
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37. Que... ele não fazia o dever, rabiscava a prova todinha... Depois disso, passou a fazer 
o dever, a tirar nota boa... mas na sala não mudou nada. 

38. Uhum... Então ele apresentou mudanças para melhor... Certo! Vamos agora à leitura do 
cartum.  

 

Os trechos destacados são as falas do aluno Lucas, com quem eu estava usando a 

estratégia do estímulo indireto para a ativação do seu conhecimento prévio sobre as questões 

das diferentes personalidades, idas ao psicólogo, mudanças de personalidade etc. Trata-se de 

um aluno com níveis de conhecimento de mundo e sistêmico satisfatórios para o seu estágio 

de aprendizagem e que, geralmente, apresenta boa motivação para realizar as atividades 

propostas em sala de aula. Entretanto, é notável a dificuldade que ele demonstrou para expor o 

conhecimento prévio que de fato tinha sobre a experiência da ida ao psicólogo. Caso eu não 

tivesse insistido – “Nem ninguém da sua família... um coleguinha seu, um amigo...? Até 

da escola mesmo...? As escolas agora têm psicólogo...”  – ele provavelmente não teria 

mencionado a experiência do seu colega. É necessário lembrar, conforme dito no início do 

parágrafo que, nesse momento, estava sendo adotada a estratégia do estímulo indireto. 

Anteriormente às perguntas sobre a ida ao psicólogo, eu não havia feito perguntas específicas 

sobre as personalidades de Felipe e Lucas (dupla A1) e sobre o seu comportamento em 

diferentes ocasiões, conforme havia sido feito no caso de David e Marcos (dupla A2), com 

quem usei a estratégia do estímulo direto. Assim, é bem provável que uma intervenção mais 

direta da minha parte no caso dessa dupla tivesse surtido melhor efeito, considerando a pouca 

autonomia ainda apresentada pelos alunos, a notar pelas respostas curtas de Lucas (aliás, não 

muito diferentes das de Felipe), ficando quase sempre à espera das minhas perguntas e 

colocações. O nível de interação entre os mesmos também foi baixo: quase sempre esperavam 

que eu me direcionasse a um ou a outro, o que também vale para a dupla David e Marcos. 

O estímulo direto ao acionamento de frames também tem bastante funcionalidade 

nos casos em que o conhecimento de mundo do aprendiz não estiver à altura do texto 

proposto. Mesmo com os conhecimentos sistêmico e textual razoavelmente bem 

desenvolvidos e com certa autonomia em seu processo de ensino-aprendizagem, a falta do 

conhecimento de mundo necessário pode tornar-se uma grande barreira à compreensão do 

texto, podendo, até mesmo, inviabilizá-la.   
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3.4 QUAIS TIPOS DE ATIVIDADES, ESTRATÉGIAS E/OU RECURSOS PODEM 
MELHOR ATENDER À FINALIDADE DE ESTIMULAR O ACIONAMENTO DE 
FRAMES NA LEITURA EM LE? 
 
 

O acionamento de frames deve ser estimulado principalmente nas atividades de pré-

leitura, pois essa fase é destinada justamente ao levantamento do conhecimento prévio do 

aprendiz. E essas atividades podem consistir na realização de perguntas sobre determinado 

tópico que se quer antecipar, na exibição de um vídeo ou imagem ligado ao tema que se 

pretende abordar, num breve debate sobre os assuntos ligados ao texto proposto, entre outras 

atividades adequadas ao contexto de determinada tarefa de leitura.  

A estreita relação entre a fase de pré-leitura e a estratégia do estímulo direto/indireto 

ao acionamento de frames também se deve ao fato de que, nesse momento, o aprendiz pode 

dispor de maior liberdade para acionar os frames subjacentes à compreensão de um dado 

texto, no caso da presente pesquisa, de um cartum. Não deve haver a preocupação de cobrar 

do aluno respostas pontuais ou de levá-lo a uma reflexão detalhada sobre determinado 

assunto. Por outro lado, também não seria muito conveniente por parte do professor 

interromper o fluxo da leitura, na fase da leitura propriamente dita, para lembrar os aprendizes 

sobre o conhecimento de mundo necessário à compreensão de determinado texto. O objetivo é 

justamente o de preparar o aprendiz na fase de pré-leitura para que ele possa desfrutar de 

maior autonomia nas demais etapas do processo.  

Conforme mencionado na seção anterior, a elicitação é um recurso fundamental a ser 

empregado pelo professor, até mesmo para que seja tirado dos seus ombros o peso de 

“explicar” constantemente ao aluno o que ele deve fazer em determinados momentos da 

tarefa. O aprendiz torna-se responsável pelo seu próprio desempenho, enquanto que o docente 

vai atuando como mediador e facilitador de todo o processo. Assim, para empregar as 

estratégias do estímulo direto ou indireto ao acionamento de frames, não há como abrir mão 

do recurso da elicitação. Este último possibilita ao docente provocar reflexões ao invés de 

preocupar-se em necessariamente obter respostas, considerando que o principal objetivo da 

fase de pré-leitura é apenas o de estimular a ativação do conhecimento prévio do aprendiz em 

torno do texto a ser lido. Só para ilustrar com um exemplo (APÊNDICE 4):  

 

Pré-leitura com estímulo direto ao acionamento de frames – Dupla B2 
 
O cantor Michael Jackson, o famoso Rei do Pop, compôs uma canção intitulada Black or 
white, cuja mensagem principal é que as diferenças entre os seres humanos não devem ser 
motivo de discórdia ou desunião. O que a oposição black X white traz a sua mente? Quais 
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palavras, termos, fatos ou situações (em inglês ou português) você pode citar que estejam 
ligados a essa oposição? 

 
Pré-leitura sem estímulo direto ao acionamento de frames – Dupla B1 
 
O cantor Michael Jackson, o famoso Rei do Pop, compôs uma canção intitulada Black or 
white, cuja mensagem principal é que as diferenças entre os seres humanos não devem ser 
motivo de discórdia ou desunião. O que você pensa a respeito?  
 
 
Mesmo considerando o fato de eu ter “dado”84 algumas informações iniciais às 

participantes, dizendo, por exemplo, que o cantor Michael Jackson era conhecido como “Rei 

do Pop”, procurei estimular, através das perguntas que vieram logo a seguir, a contribuição e 

a participação direta das mesmas para que, de fato, pudessem acionar todo o conhecimento de 

mundo suficiente à compreensão do texto a ser lido em seguida. Além disso, longe de lançar 

mão exclusivamente de perguntas (que podem ser de variadas funções discursivas, como, por 

exemplo, as perguntas retóricas) a estratégia do estímulo direto/indireto ao acionamento de 

frames também pode utilizar-se de assertivas, negações, exclamações, entre outros tipos de 

frases, assim como de outras modalidades de linguagem, tais como imagens, elementos 

sonoros e de animação, linguagem gestual, entre outras.    

Pude observar também uma estreita relação entre o acionamento de frames e o uso de 

itens lexicais, pois, quase sempre, essa era a maneira mais rápida e viável de estimular os 

aprendizes a ativar os seus frames, motivo pelo qual todas as atividades de pré-leitura 

elaboradas para a pesquisa envolveram um uso significativo de itens lexicais, tais como 

frases, nomes, palavras-chave, entre outros. Note-se o caso da pré-leitura referente ao cartum 

que mostra um homem treinando cumprimentos ao espelho sem demonstrar qualquer 

entusiasmo. Os greetings “Hello!”, “ Good morning!”, “ Good afternoon!”, “ Good evening!”, 

“Good night!”, “ Goodbye!” e “Thank you!” foram imediatamente acionados quando eu 

solicitei à dupla A1 que dissesse termos em inglês que costumam ser usados para 

cumprimentar as pessoas, termos estes que remetem ao frame “regras de polidez” ou 

conforme se queira nomeá-lo. Por sua vez, o referido frame foi acionado a partir do momento 

em que usei as expressões “ser bem-educado”, “bom relacionamento”, “ser polido”, entre 

outras, conforme pode ser observado na transcrição a seguir (ver ANEXO 2):   

 

                                                 
84  As informações sobre o cantor Michael Jackson e sua famosa canção que precederam as perguntas sobre a 

oposição black X white tiveram como objetivo despertar os aprendizes para um conhecimento compartilhado 
por um grande número de pessoas e, muito provavelmente, por eles também. Nesse sentido, não houve 
propriamente um fornecimento de dados sobre o artista em questão, mas apenas uma tentativa de estimular a 
ativação do conhecimento prévio dos participantes.  
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1. Gravando! É... Bem...  Independente de vocês olharem o texto como um todo, ser bem-
educado é importante para ter um bom relacionamento com as pessoas a sua volta, não 
é verdade? Ser bem-educado, ser polido, não é? Vocês costumam ser bem-educados 
com as pessoas?  

2. É... Eu costumo ser educado com elas porque eu também quero que elas tenham educação 
comigo. 

3. Sim, então você é bem-educado com elas porque você quer que elas sejam educadas com 
você. E você, Felipe? 

4. Também. É... Eu costumo ser bem-educado com as pessoas para que elas também sejam 
bem-educadas com a gente. 
 

Os termos em destaque foram de fundamental importância para a instanciação dos 

frames em questão. É interessante observar a visão reduzida que, muitas das vezes, nós, os 

próprios professores, repassamos aos alunos, talvez porque seja mais cômodo. Assim, chamo 

a atenção para a visão reduzida do que seja “educação” implícita ao longo de toda a tarefa de 

leitura desse cartum, como se a educação estivesse reduzida ao hábito de seguir regras de 

polidez ou “ficar quieto na sala de aula”, como diriam os alunos. Aliás, a ligação entre o 

frame “comportamento social adequado” e o fato de estar calmo ou aparentemente quieto 

seria um bom tema para estimular a reflexão dos aprendizes ou, até mesmo, para pesquisas 

que se proponham a investigar os frames subjacentes no discurso.   

  

3.5 EM QUE MEDIDA A COMPREENSÃO DO GÊNERO CARTUM É MAIS 
DEPENDENTE, EM COMPARAÇÃO COM OUTROS GÊNEROS, DO 
ACIONAMENTO ADEQUADO DE FRAMES SUBJACENTES? 

 

A compreensão do gênero Cartum está estreitamente relacionada aos aspectos 

socioculturais imbricados com a língua-alvo, tanto que há vários casos de cartuns que são 

compreendidos no contexto de determinada cultura ou sociedade, mas que não fazem sentido 

em outras, pois, quase sempre, criticam ou fazem humor a partir de aspectos pertinentes a 

determinados grupos sociais, que, por sua vez, compartilham valores culturais específicos. 

Alie-se a isso o fato de, em geral, o gênero discursivo em questão apresentar pouca 

materialidade linguística, o que, em muitos casos, aumenta a necessidade por parte do leitor 

de apoiar-se em seu próprio conhecimento de mundo para compreendê-lo e fazer a sua 

interpretação.    

A compreensão dos cartuns por parte dos sujeitos envolvidos seria certamente 

dificultada, caso não tivesse sido empregada a estratégia do estímulo à instanciação de frames 

subjacentes, como pode ser observado no caso do cartum com a imagem dos pinguins 

(APÊNDICE 4). A tendência observada desde a pré-leitura era que o mesmo fosse 
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interpretado o mais próximo possível do sentido literal, ou seja, que os sujeitos entendessem o 

cartum apenas como se tratando de um pai ensinando a seu filho que a vida não se limita a 

realidade imediata e aparente (“In time, son, you’ll realise life isn’t just black and white.”). 

Entretanto, ambas as duplas envolvidas – B1, com estímulo indireto, e B2, com estímulo 

direto – foram levadas desde o início à instanciação de frames como “diferenças culturais”, 

“desigualdade social”, “preconceito” (social, racial, religioso etc.). Tal estratégia 

proporcionou-lhes melhores condições para chegar a uma compreensão mais aprofundada do 

cartum, embora a dupla B1 tenha se saído significativamente melhor na tarefa do que a outra 

dupla, mesmo não tendo passado pela estratégia do estímulo direto.  

A discrepância no desempenho das duas duplas com relação à leitura desse cartum 

justifica-se, principalmente, pela pouca disposição observada na dupla B2 em participar da 

tarefa, a notar pelo momento da pré-leitura em que eu intervim várias vezes na vã tentativa de 

dar maior segurança aos participantes, acabando por falar proporcionalmente muito mais do 

que os próprios, o que não era o objetivo da atividade. Essa baixa motivação já vinha sendo 

notada desde o primeiro cartum, sobre a questão da “cultura da culpa”. Portanto, isso 

provavelmente não se deveu a um problema na escolha dos cartuns. A baixa qualidade da 

participação da dupla B2 ao longo do processo refletiu-se, principalmente, nas questões de 

pós-leitura referentes ao segundo cartum (ver ANEXO 9), em que as duas duplas deram as 

seguintes respostas:  

 

 
QUESTÃO 1: E você? Como enxerga a vida? Você acredita haver outras formas de 
ver o mundo? Quais? 

 
 
“Com bastante preconceito, e também 
com momentos de felicidade e sofrimento... 
e nós achamos que a vida tem que ser 
assim.” 

 
“Nós vemos a vida como uma lição de moral, 
como não é exatamente como imaginaríamos 
que fosse. Acredito que possa haver 
mudanças com pessoas sem preconceitos, 
mais humildes, mais sinceras e com amor no 
coração e seriedade.” 
 

 

A primeira resposta, a da dupla B2, demonstra que a mesma não adentrou a fundo 

nas questões envolvidas no texto, principalmente porque se portou de maneira passiva na fase 

de pré-leitura, conforme já observado, não demonstrando disposição em refletir sobre os 

temas sugeridos por mim por melhor que fosse o seu conhecimento de mundo em torno 

destes, como no caso da aluna Alice, e por mais que eu tentasse conduzir as integrantes a 
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essas reflexões. Alie-se a isso o fato de terem apresentado dificuldade de se expressar na 

própria língua materna, principalmente em relação ao termo “preconceito”, usado 

erroneamente pelas participantes. A dupla B1 também apresentou certa dificuldade de se 

expressar em sua resposta por escrito, mas, nem por isso, caiu em contradição. 

Também é importante destacar a natureza essencialmente metafórica do gênero em 

questão, cuja compreensão quase sempre não pode prescindir de uma abstração para bem 

além do sentido literal. O exercício de abstração partindo do nível mais literal para o nível 

mais metafórico teve de estar presente ao longo das tarefas de leitura, para que, de fato, os 

aprendizes pudessem ser levados à compreensão dos cartuns. Com relação a isso, observemos 

as respostas de A2 (quando exposta à estratégia do estímulo direto) e A1 (quando exposta à 

estratégia do estímulo indireto) à terceira questão de leitura e compreensão de texto referente 

ao cartum sobre os diferentes tipos de personalidade (ver ANEXO 8): 

 

 
QUESTÃO 3: Como pensaram as personagens em cada uma das situações retratadas 
no cartum? Como a forma de pensar de cada uma delas está relacionada a sua forma 
de ver a vida? 
 
 
 
Marcos: “1º – Pensou em palavras boas, 
praticando uma boa ação no copo. 2º – 
ele pensa em palavras negativas para o 
copo. 3ª – é que ele odeia copo sujo, então 
ele reclama”.  
 
David: “1º quadro: A personagem transmite 
estar vendo a vida positivamente. 2º 
quadro: A personagem transmite a 
negatividade na face. 3º quadro: A 
personagem demonstra ser obsessiva por 
algo e compulsiva por comida. Esta cena 
mostra ele abrindo o armário”. 
 

 
Felipe: “Que cada um tem um jeito de 
pensar. Um está com o copo cheio, um 
quase vazio e o outro está sujo”.  
 
 
 
Lucas: “Que um tem seu jeito de pensar, 
que o copo está cheio e vazio e não está 
limpo”.  

 

Esse é um exemplo típico da dificuldade de abstração que podem apresentar os 

aprendizes na leitura de um texto. A primeira coluna contém as respostas da dupla A2, 

enquanto que a segunda contém as da dupla A1. A propósito, o aluno Marcos teve 

dificuldade de perceber que as diferentes formas de enxergar o copo em questão era apenas 

uma representação figurada das diferentes formas de pensar dos indivíduos. Já o aluno David, 

embora tenha conseguido abstrair para além das diferentes maneiras de enxergar o copo, 
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associou o fato de a personagem estar abrindo o armário ao de que ela seria “compulsiva por 

comida”, quando, na verdade, não há nenhum indício claro a respeito disso no cartum. De 

qualquer forma, é fato que a resposta de David alcançou um nível de abstração bem melhor do 

que a de Marcos, dentre outros motivos, porque o segundo tem alguns anos a mais que o 

primeiro e, embora, em vários casos, isso não signifique necessariamente uma vantagem, o 

aluno David85 demonstra ter maturidade cognitiva e conhecimento de mundo 

consideravelmente maior do que Marcos. No caso dos participantes Felipe e Lucas (dupla 

A1), foi observado um grau de dificuldade semelhante ao deste último, mas é perceptível 

pelas suas respostas que ambos tinham consciência de que a mensagem transmitida pelo 

cartum possuía um caráter essencialmente metafórico. Entretanto, seja pela dificuldade de 

abstração ou pelo pouco domínio da própria língua materna, os membros da dupla A1 não 

conseguiram, em suas respostas, fazer uma associação precisa entre a forma como as 

personagens enxergaram os copos e a sua forma de enxergar a vida. 

 

3.6 DISCUSSÃO GERAL DOS RESULTADOS 

  

No geral, as hipóteses previstas na fase de problematização da pesquisa – portanto 

anteriormente à geração dos dados – foram confirmadas, com exceção dos fatos de que:  

 

1. O estímulo direto ao acionamento de frames não necessariamente é mais eficiente 
como estratégia de ensino-aprendizagem de leitura em LE do que o estímulo 
indireto. A adequação das estratégias direta ou indireta vai depender dos 
conhecimentos de mundo, sistêmico e textual do aprendiz, principalmente com 
relação ao texto a ser lido, assim como dos seus graus de motivação e autonomia. 

 

2. Atividades que estimulem o acionamento de frames no processo de construção de 
sentidos envolvido na leitura, sobretudo de textos que pressuponham um alto grau 
de conhecimento compartilhado, tais como os cartuns, são de fato significativas, 
mas devem também estimular a percepção da linguagem figurada, sobretudo 
metafórica86, na maioria dos casos. Isso porque os referidos gêneros discursivos 
valem-se, as mais das vezes, de elementos simbólicos, ironias e/ou frases de duplo 
sentido para produzir as suas críticas, reflexões e/ou efeitos de humor. 
 
 

                                                 
85  David é um caso de distorção idade/série, mas o seu desempenho supera o dos outros colegas que estão na 

idade estimada para o 7º ano de escolaridade.  
86  A linguagem metafórica a que me refiro vai além da metáfora em seu sentido mais restrito. Abrange também 

a metáfora conceitual a que se referem Lakoff e Johnson (1980), que subjaz à linguagem.  
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Quando os sujeitos não estavam devidamente engajados, as atividades de pré-leitura 

assemelhavam-se a entrevistas, pois o fluxo do PAG precisava ser interrompido a todo 

instante pelas minhas intervenções, sob pena de não poder prosseguir com a atividade. 

Observei que, quase sempre, isso acontecia pela pouca disposição dos sujeitos em realizar a 

atividade ou pela falta de conhecimento de mundo necessário para a ativação dos frames 

esperados e de outros frames que pudessem ser pertinentes, independentemente da estratégia 

empregada. Some-se a isso a dificuldade de interação observada, sobretudo, nos pares do 

sétimo ano, o que aponta para a necessidade de se planejar tarefas e/ou estratégias que, de 

fato, obriguem os aprendizes a interagirem, adquirindo o hábito do diálogo colaborativo.  

Essa e outras questões nos permitem vislumbrar uma definição para o papel 

específico dos estímulos direto e indireto ao acionamento de frames no respectivo contexto da 

pesquisa, ao que pude concluir que cada tipo de estratégia tem o seu lugar, de acordo com o 

perfil dos aprendizes. Quanto mais autônomos em seu processo de aprendizagem e quanto 

maior o seu conhecimento de mundo com respeito ao assunto de um determinado texto, 

menor se torna a necessidade de uma intervenção mais diretamente voltada ao acionamento 

dos frames subjacentes durante a fase de pré-leitura. Por outro lado, quando os aprendizes 

ainda não dominam certas estratégias de leitura e apresentam conhecimento de mundo e 

sistêmico insuficientes para a compreensão do texto, torna-se necessária uma intervenção 

mais direta, embora não necessariamente essa intervenção tenha que ocorrer através do 

estímulo ao acionamento de frames. Vale lembrar que a presente pesquisa não prescreve, 

apenas propõe estratégias que possam explorar melhor o potencial dos aprendizes de LE para 

que, considerando os seus variados perfis, particularmente quanto aos seus níveis de 

aprendizagem, possam eles efetivamente desenvolver a sua competência leitora. 

Em muitos trechos do PAG, a minha intervenção docente foi fundamental para que 

os sujeitos acionassem os elementos de frame corretos, como no caso da dupla B1 quando 

exposta à estratégia do estímulo direto ao acionamento de frames. A dupla conseguiu elencar 

vários elementos ligados ao frame “cultura da culpa”, como “responsabilidade X falta de 

responsabilidade”, “mentira”, “falsidade”, “calúnia”, mas, para que eles associassem a 

expressão ao Brasil, foi necessário que eu lhes perguntasse diretamente sobre lugares em que 

poderiam pensar. No caso dos elementos “calúnia”, “difamação” e “mal-entendido”, também 

associados ao frame “cultura da culpa”, os sujeitos os acionaram espontaneamente a partir de 

frases em discurso direto ou exemplos ilustrativos. Assim que eu identificava a que elementos 

especificamente os participantes se referiam, entrava com um item lexical para nomeá-los, a 

não ser quando não se fazia necessário. Quando a aluna Joana, por exemplo, disse em 
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discurso direto “‘Você fez isso!’/‘Não! Você!’”, eu imediatamente associei as suas frases em 

discurso direto ao termo “calúnia”, mas não cheguei a mencioná-lo porque os participantes já 

haviam dito termos como “mentira” e “um culpando o outro”. Já quando a mesma mencionou 

o exemplo de “uma pessoa não falar mais com a outra porque está achando que ele falou 

alguma coisa e, mesmo que a pessoa tenha falado, não deixa a pessoa se desculpar...”, eu 

entrei, logo em seguida, com o termo “mal-entendido” para nomear a situação a que ela se 

referia. 

A necessidade de atribuir nomes, termos, palavras e expressões de maneira geral aos 

frames acionados e aos elementos que dele fazem parte leva-nos a outra importante 

conclusão: o fato de todo frame ligar-se imediatamente a determinados itens lexicais, o que 

conduz à necessidade de fazer uso destes para mais facilmente evocá-los, ou seja, trazê-los à 

tona, estimular a sua percepção. No entanto, também é possível evocar frames através da 

descrição de situações que os exemplifiquem, gestos, imagens, entre outros recursos. 

Exemplos disso são certos cartuns que não contêm qualquer informação verbal, mas, em 

compensação, veiculam bastante informatividade por meio de suas imagens. Eles também 

evocam frames; apenas não se utilizam da linguagem verbal.  

O fato de que a maioria dos sujeitos envolvidos quase sempre reduzia a ideia da 

leitura de um texto ao entendimento dos seus elementos sistêmicos, conforme se podia 

perceber pelas respostas das entrevistas, trouxe à tona a grande necessidade de também 

estimular o acionamento de frames por meio da linguagem figurada. Isso porque, conforme 

sugerido anteriormente, a maioria dos problemas de compreensão dos cartuns esteve ligada à 

dificuldade dos aprendizes em perceber a linguagem figurada, sobretudo a linguagem 

metafórica, embora vários outros fatores também tenham concorrido para a dificuldade de 

compreensão dos cartuns. Nesse tocante, tornam-se interessantes estudos como os de Vereza 

(2013), que, por sua vez, investigou o papel dos frames online e off-line na instanciação de 

metáforas no discurso, obviamente com as devidas adaptações para um contexto de ensino.  

Nas considerações finais que se seguem são apresentadas as conclusões gerais da 

pesquisa, assim como as suas principais limitações e sugestões para futuras pesquisas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Duas perguntas recorrentes que eu ouvia quando falava sobre o meu projeto de 

pesquisa a outros colegas pesquisadores em contextos formais ou informais eram: “De qual 

conceito de frame eu estava partindo?”; “Com quais frames eu iria trabalhar?”. Em resposta à 

primeira pergunta, eu dizia que estava partindo de uma concepção mais ampla de frame, 

baseando-me, principalmente, no conceito formulado por Fillmore (1982). Quando me 

perguntavam se isso significava que eu estava trabalhando com os frames da base de dados da 

FrameNet, eu respondia que aqueles eram os frames semânticos e que eu havia optado por 

não me restringir a eles para não cercear as leituras dos alunos, que certamente dariam 

margem a vários outros frames não previstos por mim e meu orientador. Além disso, a 

vantagem de se partir de uma concepção mais ampla de frame em pesquisas que levem em 

consideração as diversas formas de conhecimento de mundo armazenadas por um indivíduo 

inserido em um determinado contexto sociocultural é que, por si só, ele já seria uma espécie 

de termo guarda-chuva que abarcaria uma série de outros modelos cognitivos, tais como os 

próprios esquemas.  

Muitos também podem ter se perguntado por qual motivo eu não teria usado o termo 

“letramento” ao invés de “leitura”.  Conforme explicitado no capítulo teórico, quando falamos 

em leitura hoje, dificilmente estamos falando da concepção de leitura como um movimento 

linear e limitado a textos verbais, como se supunha há décadas atrás. Em geral, o termo 

“leitura” implica, na atualidade, a capacidade de entender a linguagem em suas variadas 

modalidades, enquanto que o termo “letramento” tem uma acepção ainda mais ampla, 

podendo se estender também à capacidade de manipular e produzir linguagens. Portanto, a 

escolha de investigar o papel dos frames no ensino-aprendizagem de LE pela ótica da leitura 

teve o objetivo de delimitar a pesquisa, viabilizando o seu processo de geração de dados, uma 

vez consideradas as limitações encontradas no contexto de sua aplicação e as próprias 

restrições de tempo atreladas a qualquer pesquisa. 

As principais limitações da pesquisa estiveram ligadas de fato ao seu contexto de 

aplicação, marcado por calendários, avaliações, fechamento de notas, carência de espaços 

físicos adequados e turmas com elevado quantitativo, embora eu deva reconhecer que, tendo 

em vista a realidade de outras escolas públicas regulares brasileiras, a unidade escolar onde 

atuo tem um quantitativo relativamente reduzido (a maioria das turmas tem pouco menos de 

trinta alunos por sala de aula). Nem por isso, deixam de existir diversas outras limitações, 

como carga horária de duas horas/aula semanais para o ensino de língua estrangeira, falta de 
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recursos tecnológicos suficientes (como computadores e equipamentos de som e de data-show 

em número insuficiente e limitações no acesso à internet) escassez de profissionais 

qualificados para fornecer suporte, entre outros problemas. 

Nesse sentido, ficaria difícil, senão inviável, trabalhar, por exemplo, com as charges 

digitais, pois que elas iriam requerer um número suficiente de computadores, ambiente 

acústico adequado (ou, ao menos, headphones em todos os computadores) e bom acesso à 

internet. A qualidade das gravações na fase da pré-leitura foi, em parte, comprometida pela 

falta de espaços físicos disponíveis e com acústica adequada. Na maior parte dos casos, tive 

que levar os participantes para outros espaços que não o da sala de aula, pois o barulho 

advindo dos demais alunos somado à acústica inadequada do ambiente não permitiria a 

realização de uma gravação audível. Essa não era a minha intenção inicial porque eu pretendia 

que as atividades desenvolvidas para a pesquisa integrassem as atividades pedagógicas 

rotineiras. Mesmo assim, a maior parte das tarefas de leitura empregadas na pesquisa foi 

levada, poucos dias depois, para a sala de aula e compartilhada com os demais alunos não 

envolvidos diretamente no processo investigativo.  

Ainda a respeito das limitações da pesquisa, pude notar, principalmente após ouvir e 

transcrever as gravações, que algumas duplas não chegaram aos níveis de compreensão e 

interpretação esperados por falta de um direcionamento adequado de minha parte, que, em 

alguns momentos, acabei intervindo mais do que o necessário, comprometendo, assim, o 

diálogo colaborativo e o protagonismo dos sujeitos, pressupostos do PAG. De outras vezes, 

talvez por falta de uma prática maior com esse tipo de estratégia, deixei de aproveitar falas 

significativas dos aprendizes, falas estas que poderiam dar margem ao acionamento de frames 

ou elementos de frame relevantes. Também tive a impressão que muitos pareciam ficar na 

expectativa de que eu perguntasse ou comentasse algo, motivo pelo qual algumas transcrições 

assemelharam-se a entrevistas, quando as entrevistas já haviam sido realizadas na primeira 

etapa do processo de geração de dados.  

É interessante notar também que, enquanto alguns aprendizes pareciam preocupados 

em “acertar” as respostas, outros pareciam simplesmente estar aproveitando a oportunidade 

para colocar os seus pontos de vista e questionar livremente os assuntos colocados. No 

entanto, a espontaneidade foi uma constante nas falas dos sujeitos. Em alguns casos, cheguei à 

conclusão de que haveria a necessidade de um levantamento prévio dos frames que de fato 

poderiam auxiliá-los na leitura dos cartuns. É certo que alguns sujeitos não tiveram o 

desempenho esperado simplesmente porque não estavam dispostos a realizar as atividades, 

seja por baixa motivação, por falta de costume de se expressar através do Pensar Alto em 
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Grupo ou, até mesmo, pela sensação de estar sendo observado e gravado, por mais à vontade 

que eu tenha procurado deixá-los.  

Para futuras pesquisas, sugiro trabalhos que se proponham a investigar o papel dos 

frames com relação a outros gêneros discursivos, tais como pequenos contos, notícias, 

propagandas e, notadamente, com relação aos gêneros digitais, tais como mensagens ou perfis 

das redes sociais, sites em geral, vídeos da internet, e-mails, podcasts etc., conforme os 

respectivos contextos de pesquisa o permitam. Também vejo a possibilidade de se trabalhar 

com a adaptação ou o desenvolvimento de material didático, seja em forma de atividades 

avulsas, seja em forma de coletâneas de atividades que estimulem o enriquecimento do 

conhecimento prévio do aprendiz, principalmente através do uso de gêneros discursivos 

variados e condizentes com as suas necessidades. Outro tipo de pesquisa que vejo como 

possível e desejável é usar cartuns sem qualquer informação verbal para estimular a produção 

escrita. Nesse caso, o Cartum, que poderia estar associado a um gênero discursivo qualquer, 

funcionaria como estímulo para os aprendizes acionarem frames sobre determinados temas 

que se pretendesse levá-los a abordar em uma produção escrita.    

Sugiro também que se pense em outras maneiras de conduzir as estratégias de 

estímulo direto/indireto ao acionamento de frames e é aí que entra o papel crucial do 

professor, ao mostrar ao aluno que ele é capaz e que, mesmo quando não disponha de 

conhecimento de mundo ou, até mesmo, sistêmico ou textual suficientes para compreender 

determinado texto, pode expandir o conhecimento que já possui através de atividades que 

estimulem o desenvolvimento do seu nível de letramento e da interação com outros 

aprendizes. Outra possibilidade de estudo que espero seja suscitada pela pesquisa é a de 

investigar, pela ótica dos frames, os discursos e valores subjacentes na relação professor-

aluno, à semelhança do trabalho de Miranda e Bernardo (2013), e nas relações que são 

construídas na comunidade escolar de maneira geral, marcadas por posturas recorrentes por 

parte dos diversos atores envolvidos.     

De modo geral, acreditamos que a pesquisa tenha cumprido o seu objetivo principal: 

o de investigar o papel dos frames na leitura de cartuns em um contexto de ensino-

aprendizagem de LE, tendo os frames se constituído em caminhos para a ativação do 

conhecimento de mundo do aprendiz relativamente aos aspectos socioculturais necessários à 

compreensão de textos pertencentes ao referido gênero discursivo. Para além disso, a pesquisa 

também pôde adentrar nas particularidades da relação aluno/aluno e aluno/professor e da 

postura de ambos durante as atividades rotineiras de sala de aula, muitas vezes marcadas pela 

passividade do aluno perante uma suposta autoridade interpretativa por parte do professor. 
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Essa realidade é fruto não só da visão reduzida do ensino ainda arraigada nos âmbitos escolar 

e sociocultural, mas também e, eu diria principalmente, fruto das diversas limitações 

encontradas na maioria desses contextos, as quais em muito retardam a concretização de uma 

real mudança de mentalidade.  
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APÊNDICE 1 
Atividades do 7º ano: primeiro cartum 

 
 
Pré-leitura com estímulo direto ao acionamento de frames – Dupla A1 
 
Ser bem educado é importante para ter um bom relacionamento com as pessoas a sua volta. 
Você costuma ser bem-educado com as pessoas? Quais palavras ou termos em inglês você 
pode usar para cumprimentar as pessoas? Quais expressões corporais você pode fazer? Em 
quais situações é fundamental dizer expressões de polidez e/ou agir com gentileza?  
 
Pré-leitura com estímulo indireto ao acionamento de frames – Dupla A2 
 
Observe a frase abaixo. No que você pensa quando a lê? 

 
Figura 4 – Imagem integrante das atividades de pré-leitura propostas às duplas do sétimo ano referentes ao 

primeiro cartum. Disponível em: <http://blog.wikimapa.org.br/?tag=cidade-de-deus-2>. Acesso em: 5 mai. 2013 
 

 
Leitura propriamente dita (comum às duplas A1 e A2) 
 
Observe agora o seguinte cartum. Ele está relacionado ao que diz a frase acima? Como? 
 

 
 

Figura 5 – Primeiro cartum apresentando às duplas do sétimo ano como proposta de leitura. Disponível em: 
<http://www.cartoonstock.com/newscartoons/cartoonists/mba/lowres/mban546l.jpg>. Acesso em: 5 mai. 2013. 

 
 

1. Qual é a ideia principal  do texto? 
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2. Bob faz uma série de cumprimentos diante do espelho. Cite cada uma das expressões 
de polidez usadas por ele: 
 

3. Bob parece estar dirigindo esses cumprimentos a uma pessoa imaginária. Com qual 
objetivo ele faz isso?  
 

4. Ele não faz os cumprimentos de modo sincero. Quais palavras e/ou imagens mostram 
isso? 

 
 
Pós-leitura (comum às duplas A1 e A2) 
 

Você acha certo fazer cumprimentos mesmo quando não seja de modo sincero? As 
pessoas que você conhece costumam agir assim? Quais as características do 
comportamento de um indivíduo que esteja cumprimentando alguém só para parecer 
bem-educado? 
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APÊNDICE 2 
Atividades do 7º ano: segundo cartum 

 
 
Pré-leitura com estímulo direto ao acionamento de frames – Dupla A2 
 
Quais as características do seu comportamento? Como você costuma se comportar nos 
seguintes lugares e situações? 
 
Em casa/ Na escola/ Ao receber um elogio dos pais/ Ao receber um elogio do professor(a)/ 
Ao receber um elogio dos amigos/ Na sua festa de aniversário/ Num passeio com a família/ 
Num passeio com os amigos/ Ao fazer uma prova/ Ao tomar vacina/ Ao ser ameaçado por um 
cachorro 
 
O que você sabe sobre os diferentes tipos de personalidade? Você já se consultou ou conhece 
alguém que já tenha se consultado com um psicólogo antes? Como foi a experiência? 
 
 
Pré-leitura com estímulo indireto ao acionamento de frames – Dupla A1 
 
O que você sabe sobre os diferentes tipos de personalidade? Você já se consultou com um 
psicólogo ou conhece alguém que já tenha se consultado? Como foi a experiência? 
 

 
Figura 6 – Segundo cartum apresentando às duplas do sétimo ano como proposta de leitura. Disponível em: 
<http://www.cartoonstock.com/newscartoons/cartoonists/pro/lowres/pron154l.jpg>. Acesso em: 5 mai. 2013. 

 
 
Leitura propriamente dita (comum às duplas A1 e A2) 
 
 

1. Qual é a ideia principal  do texto? 
 

2. Retire do texto (do jeito que está, em inglês) os três tipos de personalidade 
retratados: 
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3. Como pensaram as personagens em cada uma das situações retratadas no cartum? 
Como a forma de pensar de cada uma delas está relacionada a sua forma de ver a 
vida? 

 
 
Pós-leitura (comum às duplas A1 e A2) 
 

Qual é o seu tipo de personalidade? Há alguma coisa na sua personalidade que você 
gostaria de mudar? Você acha que, para ter uma boa autoestima, é preciso estar 
satisfeito com a sua personalidade? Justifique. 
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APÊNDICE 3 
Atividades do 8º ano: primeiro cartum 

 
 
Pré-leitura com estímulo direto ao acionamento de frames – Dupla B1 
 
Você já ouviu falar em "cultura da culpa" ("blame culture")? A que você acha que essa 
expressão se refere? Que outras palavras ou expressões, em português ou em inglês, vêm a 
sua mente a partir desse termo? 
 
Pré-leitura com estímulo indireto ao acionamento de frames – Dupla B2 
 
Você já ouviu falar em "cultura da culpa" ("blame culture")? A que você acha que essa 
expressão se refere?  
 
 
Leitura propriamente dita (comum às duplas B1 e B2) 

 
Figura 7 – Primeiro cartum apresentando às duplas do oitavo ano como proposta de leitura. Disponível em: 

<http://www.cartoonstock.com/newscartoons/cartoonists/for/thumbs/forn399t.jpg>. Acesso em: 20 mar. 2013. 
 
 

1. Qual é a ideia principal  do cartum?  
 

2. Qual padrão de comportamento é alvo da crítica do cartum? Quais elementos 
verbais e/ou visuais o auxiliaram a chegar a essa conclusão? 

 
3. A quais elementos se referem (ou podem estar se referindo) os pronomes destacados 

na frase “Who is responsible for this?”? E quanto aos pronomes “him” e “her”? 
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Pós-leitura (comum às duplas B1 e B2)  

 
Em sua opinião, a crítica veiculada pelo cartum está presente na cultura brasileira? 
Em qual(s) situação(s)? Você já identificou esse tipo de comportamento em você? 
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APÊNDICE 4 
Atividades do 8º ano: segundo cartum 

 
 
Pré-leitura com estímulo direto ao acionamento de frames – Dupla B2 
 
O cantor Michael Jackson, o famoso Rei do Pop, compôs uma canção intitulada Black or 
white, cuja mensagem principal é que as diferenças entre os seres humanos não devem ser 
motivo de discórdia ou desunião. O que a oposição black X white traz a sua mente? Quais 
palavras, termos, fatos ou situações (em inglês ou português) você pode citar que estejam 
ligados a essa oposição? 
 
Pré-leitura sem estímulo direto ao acionamento de frames – Dupla B1 
 
O cantor Michael Jackson, o famoso Rei do Pop, compôs uma canção intitulada Black or 
white, cuja mensagem principal é que as diferenças entre os seres humanos não devem ser 
motivo de discórdia ou desunião. O que você pensa a respeito?  
 
 

1.  
 

Figura 8 – Imagem integrante das atividades de pré-leitura propostas às duplas do oitavo ano referentes ao 
segundo cartum. Disponível em: <http://eil.com/images/main/Michael+Jackson+-+Black+Or+White+-
+DualDisc-349826.jpg>. Acesso em: 15 jun. 2013. 
 
 
 

Leitura propriamente dita (comum às duplas B1 e B2) 
 
 

1. Feita uma leitura inicial, escreva, com as suas palavras, a ideia principal do texto 
abaixo: 
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Figura 9 – Segundo cartum apresentando às duplas do oitavo ano como proposta de leitura. Disponível em: 
<http://www.cartoonstock.com/newscartoons/cartoonists/mtu/lowres/mtun898l.jpg>. Acesso em: 20 mar. 2013. 

 
 

2. Quais são as palavras-chave da legenda, que fica logo abaixo da imagem?  
 

3. Segundo o que você pode perceber, qual é a ligação entre essas palavras-chave e a 
imagem?  

 
4. A passagem “In time, son, you’ll  realise life isn’t  just black and white” está dividida 

em dois tempos verbais. Quais são eles? Qual é o significado que cada um desses 
tempos verbais produz? 
 

 

Pós-leitura (comum às duplas B1 e B2) 
 

• E você? Como enxerga a vida? Você acredita haver outras formas de ver o mundo? 
Quais? 

 
• Agora, tente colocar-se no lugar do outro. Imagine como você enxergaria o mundo 

nas seguintes condições: 
 

a) Você é analfabeto e sofre com a seca no sertão nordestino:  
 
b) Você é um empresário rico e bem-sucedido, dono de uma rede de supermercados:  
 
c) Você é um biólogo que estuda a vida marinha e, por isso, viaja para diversos lugares 
do mundo:  
 
d) Você e sua família são japoneses, trabalham como vendedores no Japão e juntos 
conseguem ter um padrão médio de vida:  
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APÊNDICE 5 
Atividades do 9º ano: primeiro cartum 

 
 
Pré-leitura com estímulo direto ao acionamento de frames – Dupla C1  

 
O que você sabe sobre entrevistas de emprego? Quais palavras, termos ou situações vêm a 
sua mente quando você pensa em uma entrevista de emprego? Quais são as exigências mais 
comuns das empresas para contratar pessoas? Qual é o perfil exigido de um candidato a 
vendedor numa loja de roupas? A motorista de ônibus? A auxiliar de escritório? Os 
funcionários novos geralmente já começam em cargos altos? As empresas contratam pessoas 
fora do seu perfil? Justifique.  
 
Pré-leitura com estímulo indireto ao acionamento de frames – Dupla C2 
 
O que você sabe sobre entrevistas de emprego? As empresas contratam pessoas 
aleatoriamente? Justifique. 
 
 
Leitura propriamente dita (comum às duplas C1 e C2) 
 

 
 

Figura 2 – Primeiro cartum apresentado às duplas do nono ano como proposta de leitura. Disponível em: 
<http://www.cartoonstock.com/cartoonview.asp?catref=dro0764>. Acesso em: 12 fev. 2013. 

 
 

1. Qual é o assunto principal do texto acima? 
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2. Qual é a principal crítica  veiculada pelo cartum? Quais elementos verbais e/ou 
visuais o ajudaram a chegar a essa conclusão? 

 
3. Qual é o significado produzido pela palavra “now”  na passagem “Very impressive 

educational background... now let’s discuss WHO  you know”? E quanto à palavra 
“who” ? Por que ela está em caixa alta?  

 
 
Pós-leitura (comum às duplas C1 e C2) 
 

Se você fosse entrevistar vários candidatos para assumir uma vaga de emprego, quais 
critérios você seguiria para avaliá-los? Você acharia justo excluir um candidato por 
ele não conhecer ninguém dentro da empresa? Justifique. 
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APÊNDICE 6 
Atividades do 9º ano: segundo cartum 

 
Pré-leitura com estímulo direto ao acionamento de frames – Dupla C2   
 
Leia a mensagem abaixo, atribuída ao artista Miguel Falabella, e depois responda oralmente 
as seguintes questões: 

 
Figura 1 – Mensagem atribuída ao artista Miguel Falabella. Disponível em: 

<http://aumagic.blogspot.com.br/2013/04/rede-social-nao-e-lugar-para-desnudar.html>. Acesso em: 20 mar. 
2013. 

 
Você tem perfil no Facebook? Em caso afirmativo, você se preocupa com o que escreve no 
Facebook? Há informações ou opiniões que você prefere não postar? Você acha que as redes 
sociais possuem influência sobre o mercado de trabalho? Que palavras, termos ou situações 
(em inglês ou português) vêm a sua mente quando você pensa nisso? 
 
Pré-leitura com estímulo indireto ao acionamento de frames – Dupla C1 
 
Leia a mensagem abaixo, atribuída ao artista Miguel Falabella. Qual é a principal questão 
levantada por ele? Você já pensou a respeito disso? E sobre a questão da influência das redes 
sociais sobre o mercado de trabalho? Você acredita nela? 
 

 
Figura 1 – Mensagem atribuída ao artista Miguel Falabella. Disponível em: 

<http://aumagic.blogspot.com.br/2013/04/rede-social-nao-e-lugar-para-desnudar.html>. Acesso em: 20 mar. 
2013. 
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Leitura propriamente dita (comum às duplas C1 e C2) 
 
 

 
Figura 3 – Segundo cartum apresentado às duplas do nono ano como proposta de leitura. Disponível em: 

<http://www.cartoonstock.com/newscartoons/cartoonists/kki/lowres/kkin233l.jpg>. Acesso em: 20 mar. 2013. 
 
 

1. Qual é a principal questão levantada pelo texto acima? 
 

2. O empresário demonstra interesse em contratar o candidato? Quais elementos 
verbais e/ou visuais o auxiliaram a chegar a essa conclusão? 

 
3. Os verbos destacados na passagem “So I looked at your Facebook page... oh man... 

there’s no way you’re getting this job!” estão em quais tempos verbais? Qual é o 
significado de cada um deles na referida passagem? 

 
4. O que ocorreu primeiro? O empresário verificou o perfil do candidato no 

Facebook? O empresário decidiu não contratar o candidato? Qual é o significado 
que essa ordem dos acontecimentos produz? 

 
 
Pós-leitura (comum às duplas C1 e C2) 
 

Você é a favor ou contra o acesso às redes sociais por parte das empresas para 
auxiliar a traçar o perfil dos seus candidatos? Quais são as vantagens ou desvantagens 
que isso pode trazer? 
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ANEXO 1 
 
Quadro 2 – Distribuição comparativa das respostas da entrevista. 
 

 
QUESTÕES COMUNS AO 7º, 8º E 9º ANOS DE ESCOLARIDADE 

 
 
QUESTÃO 1: Para você, qual é a importância de estudar a Língua Inglesa? Desde quando 
você começou a estudá-la? Você já teve contato com ela fora da escola? 
 
DUPLA A1: Felipe e Lucas DUPLA A2: David e Marcos 
 
Segundo a dupla, o inglês é importante para se 
comunicar de maneira geral, para o futuro 
profissional e para o caso de viagens ao 
exterior. Ambos começaram a estudar a língua 
a partir do 6º ano de escolaridade, mas nunca 
tiveram contato com ela fora da escola. 
Embora jamais tenham viajado para fora do 
país, Felipe diz já ter ouvido estrangeiros 
conversando em passeios turísticos, shoppings 
etc. Lucas, às vezes, acompanha a madrinha 
em algumas de suas viagens a trabalho. Ela é 
fluente em inglês e trabalha como guia 
turística. 
 

 
A entrevista com essa dupla foi realizada sem 
gravação. Tanto Marcos, quanto David 
demonstraram ter consciência dessa realidade, 
sendo que David possui um conhecimento de 
mundo mais vasto a respeito da importância de 
estudar inglês na atualidade. 

DUPLA B1: Joana e Gustavo DUPLA B2: Alice e Lavínia  
 
Segundo eles, ter o conhecimento de outras 
línguas, assim também como da língua 
portuguesa, é importante para se preparar para 
o mercado de trabalho e em viagens ao 
exterior. Ambos começaram a estudar inglês a 
partir do 6º ano de escolaridade, mas nunca 
tiveram a oportunidade de estudar o idioma em 
outros contextos. Gustavo já teve contato com 
o inglês em uma viagem à Europa e Joana 
chegou a se comunicar com alguns turistas, ao 
ouvi-los conversar em inglês no Jardim 
Botânico.  

 
A dupla disse ser importante, dependendo da 
profissão que se vai seguir e no caso de viagens 
para outros países, pois a língua inglesa é a 
mais usada no exterior, embora também esteja 
presente no Brasil em menor grau. Alice 
começou a estudar o idioma desde o 6º ano de 
escolaridade e Lavínia, desde o 7º. Nenhuma 
das duas chegou a estudá-lo fora do contexto 
escolar.  

DUPLA C1: Laura e Fabiana DUPLA C2: Letícia e Márcia 
 
Segundo a dupla, estudar inglês é importante 
para o futuro profissional, sobretudo em 
profissões que precisem dele, e no caso de ir 
viajar para o exterior. Tanto Fabiana, quanto 
Laura começaram a estudar inglês a partir do 
1º ano de escolaridade. Laura nunca fez 
nenhum curso de idiomas, mas disse ter 
vontade. Fabiana chegou a estudar um mês 
num curso de idiomas, mas o pai cancelou a 
sua matrícula.  

 
A dupla referiu-se ao inglês hoje como sendo 
uma língua “universal”. As alunas disseram ser 
importante para o mercado de trabalho e para 
viajar ou estudar no exterior. Letícia estuda 
inglês na escola desde o 1º ano de escolaridade, 
mas já está matriculada num curso de idiomas 
há um ano. Márcia, desde o 4º ano de 
escolaridade e, embora nunca tenha tido a 
oportunidade de estudar num curso de idiomas, 
disse ter vontade. 
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QUESTÃO 2: Você costuma se deparar frequentemente com textos nessa língua? Em quais 
ocasiões? 
 
DUPLA A1: Felipe e Lucas DUPLA A2: David e Marcos 
 
Afirmaram eventualmente encontrar textos em 
inglês fora do contexto escolar em canções, 
programas televisivos e na internet, 
principalmente em sites americanos.  
 

  
IDEM à dupla A1. 

DUPLA B1: Joana e Gustavo DUPLA B2: Alice e Lavínia 
 
Gustavo já chegou a ler alguns textos em 
inglês fora do contexto escolar em uma viagem 
ao exterior. Joana diz só ter começado a se 
deparar com textos em inglês na escola, em 
especial no presente ano da entrevista, 2013. 
No dia a dia em geral, eles dizem não se 
deparar com textos em inglês com muita 
frequência, mas, às vezes, os encontram na 
internet, nos shoppings, nas estampas de 
camisa, nos outdoors etc. 
  

 
Segundo as alunas, o idioma está presente na 
linguagem que falamos no dia a dia e em 
muitas das canções que ouvimos. Quanto aos 
textos escritos, ambas dizem não vê-los com 
muita frequência fora da escola, mas os 
encontram, às vezes, em marcas de roupas, 
shoppings, sites e nas redes sociais.  

DUPLA C1: Laura e Fabiana DUPLA C2: Letícia e Márcia 
 
IDEM à dupla B2.  
 

 
IDEM à dupla B2.  

 
QUESTÃO 3: Qual é a importância do conhecimento prévio (anterior) para a compreensão 
dos: 

a) assuntos de um texto? 
 
b) aspectos sociais e culturais veiculados por esse texto? 

 
DUPLA A1: Felipe e Lucas DUPLA A2: David e Marcos 
 
Ambos concordaram que, quando já temos 
conhecimento anterior sobre os assuntos de um 
texto, fica mais fácil lê-lo. Lucas se equivocou 
quanto à segunda pergunta e disse que é 
importante entender os aspectos socioculturais 
para ajudarmos os estrangeiros quando os 
vemos em situação difícil. Felipe disse que é 
importante o conhecimento dos aspectos 
socioculturais para acessarmos sites e 
entendermos jogos em inglês.  
 

 
Embora houvessem tido dificuldade para 
entender o que seja conhecimento prévio e 
aspectos socioculturais, reconheceram a 
importância de ter alguma bagagem anterior 
para compreender melhor os textos.  

DUPLA B1: Joana e Gustavo DUPLA B2: Alice e Lavínia 
 
A dupla atribuiu maior importância ao 
conhecimento sistêmico para entender os 
assuntos de um texto, tais como conjugações 
verbais e itens lexicais. No entanto, reconheceu 

 
Segundo elas, o seu conhecimento prévio vai 
auxiliando-o a desenvolver o aprendizado ao 
longo da vida. Ambas reconhecem a 
importância de ter um conhecimento anterior 
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que, quando se tem conhecimento prévio sobre 
os aspectos socioculturais, a capacidade de 
compreensão aumenta.  

sobre os gêneros discursivos diversos 
(propagandas, contos, reportagens) e aspectos 
socioculturais, embora só tenham conseguido 
perceber isso com a minha ajuda. 
  

DUPLA C1: Laura e Fabiana DUPLA C2: Letícia e Márcia 
 
IDEM à dupla B1. 
 

 
IDEM à dupla B1.  

 
QUESTÃO 4: Você está acostumado a ler textos do gênero Cartum? Quais são as 
principais características de um cartum? 
 
DUPLA A1: Felipe e Lucas DUPLA A2: David e Marcos 
 
Ambos disseram não ter conhecimento prévio 
do que seja um cartum, mas se mostraram 
dispostos a conhecer. No entanto, Felipe 
parecia saber que os cartuns envolvem pouca 
informação verbal. 
 

 
David diz já ter visto cartuns e conseguiu 
elencar algumas das características, como a 
presença de imagens e o humor. Já Marcos, 
não se manifestou a respeito do assunto.  

DUPLA B1: Joana e Gustavo DUPLA B2: Alice e Lavínia 
 
Joana disse já estar acostumada a ler cartuns e 
Gustavo disse que já leu textos desse gênero 
porque sua mãe trazia muitos livros com 
cartuns para ele ler. Embora tenham 
confundido as características do cartum com as 
de outros gêneros, conseguiram mencionar 
algumas de suas características, como as 
imagens impactantes e, às vezes, os jogos de 
cores e a semelhança com as HQs.  

 
As duas disseram não estarem muito 
acostumadas a ler cartuns. Lavínia disse já ter 
visto textos desse gênero nas tarefas da escola 
e num livro que ela estava lendo. Como 
características do Cartum, a dupla identificou 
imagens e balões de fala. No entanto, outras 
características, como o humor, não lhes foram 
estranhas quando comentei. A visão que ambas 
demonstraram ter do Cartum está muito ligada 
à escola. Segundo elas, ele facilita o 
entendimento de determinados assuntos.  
  

DUPLA C1: Laura e Fabiana DUPLA C2: Letícia e Márcia 
 
A dupla imediatamente associou o gênero 
Cartum ao desenho animado e às HQs, mas a 
partir do meu esclarecimento, conseguiram 
visualizar o gênero Cartum propriamente dito. 
Dentre suas características, Fabiana e Laura 
conseguiram elencar a brevidade e o humor.    
 

 
Letícia e Márcia disseram não ter muito 
contato com cartuns, mas afirmaram já terem 
encontrado o referido gênero em jornais e no 
que chamaram de “quadrinhos”.  
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ANEXO 2 
Transcrição das falas das duplas A1 e A2: primeiro cartum 

 
Dupla A1: Felipe e Lucas// Com estímulo direto ao acionamento de frames  

1. Gravando! É... Bem...  Independente de vocês olharem o texto como um todo, ser bem-
educado é importante para ter um bom relacionamento com as pessoas a sua volta, não é 
verdade? Ser bem-educado, ser polido, não é? Vocês costumam ser bem-educados com as 
pessoas?  

2. É... Eu costumo ser educado com elas porque eu também quero que elas tenham educação 
comigo. 

3. Sim, então você é bem-educado com elas porque você quer que elas sejam educadas com 
você. E você, Felipe? 

4. Também. É... Eu costumo ser bem-educado com as pessoas para que elas também sejam 
bem-educadas com a gente. 

5. Certo! É... Quais palavras ou termos em inglês vocês costumam usar para... é... 
cumprimentar as pessoas? Quais vocês conseguem lembrar primeiro? 

6. Hello! Good night! 
7. Good morning! Good afternoon! 
8. É... Goodbye! 
9. Hello! 
10. Esse Felipe já falou no começo. O que mais? 
11. Good evening! 
12. Thank you! 
13. Anything else? Mais alguma expressão?  
14. Não. 
15. Acho que não... 
16. Certo. Então, quando vocês são educados com as pessoas, como que vocês se comportam? 

O que vocês fazem para que vocês... de forma que vocês... é... sejam educados? Quais 
gestos vocês fazem com o corpo, a forma de olhar, não é, além... além de falar? 

17. É... Bom, é... Ajudando as pessoas, não fazendo besteira na sala de aula, ficar quieto 
porque o comportamento da gente pode nos ajudar no final do ano também. Sim. E aí, 
Felipe? O que você faz, é..., digamos assim, o que você faz para demonstrar a sua 
educação? De que forma você se comporta? 

18. É... Não sei... É... Ficando na minha, quieto... 
19. Mas só na sala de aula? E em outros lugares? 
20. Também tem as casas das pessoas que a gente não conhece... 
21. Também tem a história que, quando você não conhece, você precisa ser bem educado, né. 

Na casa da gente também... 
22. E em casa também. Na casa de vocês também, não é? 
23. Uhum... 
24. É... Certo! Então, eu queria saber, assim... Além disso, em quais outras situações vocês 

veem a necessidade de ter educação no sentido de polidez e gentileza? 
(A gravação parou aqui porque a bateria do aparelho mp4 descarregou).  

Dupla A2: David e Marcos//Com estímulo indireto ao acionamento de frames 

Como a bateria do aparelho mp4 descarregou, não houve gravação, mas a técnica do PAG 
foi realizada mesmo assim. 
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ANEXO 3 
Transcrição das falas das duplas A2 e A1: segundo cartum 

 
Dupla A2: David e Marcos//Com estímulo direto ao acionamento de frames  

1. Quais as características do seu comportamento? É para vocês pensarem e externarem. 
2. Uhum... 
3. Então, olha só: quais as características do comportamento de vocês? Como você... vocês 

costumam se comportar e determinadas situações? Quais são as principais características 
de vocês? 

4. É... Necessariamente, eu tento me comportar o máximo possível. É... 
5. O máximo? 
6. O máximo possível. 
7. Da melhor maneira possível? 
8. Isso. Tanto por fora, como por dentro. É... Minha mãe... a gente é uma família humilde, 

mas graças a Deus... (Uma pequena pausa) Minha família é uma família humilde, mas, 
mesmo assim, minha mãe me deu bastante educação. É... Eu sei a hora de falar, eu sei a 
hora de... ficar quieto, eu sei a hora de me comportar. Então, eu sei me comportar em 
devidas situações. 

9. Sim. De forma adequada para cada situação? 
10.  Isso. 
11.  E você, Marcos? Quais são as principais características do seu comportamento? (Marcos 

fica em silêncio) Como que você se comporta, assim, no dia a dia, com as pessoas... (Ele 
hesita) Não precisa ficar com vergonha não. (Ele permanece em silêncio) Não tem muito o 
que pensar. É só como que você se comporta. Entendeu? Não tem resposta certa e resposta 
errada. Como você se comporta?   

12.  Ah, eu me comporto... (Hesita e faz silêncio novamente)  
13.  Você fala muito? Você é tímido?  
14.  Ah, eu não... Eu não falo muito não.  
15.  Você não costuma falar muito, né?  
16.  Não.  
17.  Você... você tem muitos amigos, poucos...? 
18.  Muitos.  
19.  Bem... E o que mais você pode falar sobre o seu comportamento? Dependendo da 

situação, quando você está num passeio, quando você está em casa, na escola... (O 
participante hesita novamente) É o mesmo comportamento? Você se comporta da mesma 
forma quando você está em casa e quando você está... é... na escola?  

20.  Não sei.  
21.  Não lembra?  
22.  Acho que não. 
23.  Tá! Então vou fazer vocês pensarem. David e Marcos, é para os dois a pergunta! Como 

vocês se comportam quando estão em casa? 
24.  Em casa? É... Geralmente eu fico sozinho em casa, então minha mãe sai para trabalhar de 

manhã, chega lá para as sete, oito. Eu me comporto... assisto televisão o dia inteiro... 
25.  Então você não tem muito com quem conversar em casa? 
26.  Não.  
27.  É... E na escola?  
28.  Na escola... é... eu me comporto bem.  
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29.  Eu me comporto bem. (Marcos dá a mesma resposta que David)   
30.  Mas como que você é na escola? Você é muito falante, você... 
31.  É... Geralmente sim.  
32.  Uhum. E você, Marcos?  
33.  É... (Faz uma longa pausa) Seu comportamento é o mesmo, igual em casa e na escola? 
34.  É.  
35.  Ah, então tá bom! É... E ao receber um elogio dos pais de vocês, quando alguém elogia 

vocês? 
36.  Ah, você se sente bem, você se sente... capaz de fazer aquilo e ir mais, vamos dizer assim, 

avante, mais além. Se você receber um elogio porque você fez uma coisa pequena, você 
pode fazer uma coisa grande e receber mais elogios.  

37.  Sim. Então você se sente desafiado, né? 
38.  Isso. 
39.  A fazer mais... mais coisas! E você Marcos? Quando alguém te elogia, quando seus pais te 

elogiam? (Ele hesita) Seu pai ou sua mãe. (Faz silêncio e demonstra insegurança) Sabe o 
que é elogio, né? (O participante faz que sim) Então! (Ele continua em silêncio) Como que 
você se sente por dentro e como você se comporta? (Faz longo silêncio) Por que ficou com 
vergonha? Pode falar! (Novamente, silêncio prolongado) Nunca ninguém te elogiou? Sua 
professora, seus pais, um amigo...? 

40.  Meus pais.  
41.  Então! É isso o que eu perguntei. Como que você se sente, você se comporta quando você 

recebe um elogio dos seus pais, quando eles te elogiam?  
42.  Ah, quando os meus pais me elogiam, eu me sinto... é... (Demonstra acanhamento)  
43.  Você gosta?  
44.  É! Eu me sinto bem.  
45.  Isso, mas você só gosta ou você faz alguma coisa pra... pra corresponder a isso...? (O 

menino permanece em silêncio) Você guarda pra você. É isso?  
46.  Sim.  
47.  Entendi. Mas você fica feliz? (Ele faz que sim) Tá! E... ao receber um elogio dos amigos? 

Como que você se sente, David? Como que você se sente, Marcos?  
48.  Eu me sinto bem.  
49.  Você se sente... 
50.  Me sinto... vamos dizer assim... privilegiado.  
51.  Ah, privilegiado! E você se sente igual quando você recebe um elogio dos seus pais?  
52.  Não! É diferente.  
53.  O que que é diferente?  
54.  Eu acho que o elogio de um pai e de uma mãe é diferente de um amigo. É... um exemplo... 

seus pais, eles te amam, mas... eles querem ver o seu bem. (Alguém de fora da conversa 
interrompe) Então eles te elogiam quando você faz aquela coisa... quando você se esforça 
pra fazer...  

55.  Certo. E dos seus amigos...  
56.  Também! 
57.  Mas você se sente mais feliz quando os seus amigos te elogiam ou quando os seus pais te 

elogiam?  
58.  Meus pais.  
59.  Ah, tá! Você gosta mais quando vem dos seus pais, né? E seu professor? Quando um 

professor seu te elogia?  
60.  Às vezes eu me sinto... um máximo!  
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61.  Ah, tá! Você se sente um máximo em termos de inteligência. 
62.  Isso. Entre os alunos.  
63.  E se o elogio for assim... de comportamento?  
64.  Ah, eu me sinto bem.  
65.  Também, né! Mas você gosta mais quando é alguma coisa relacionada a sua inteligência?  
66.  Isso.  
67.  E você, Marcos? Como você se sente quando o seu professor te elogia? Elogia o seu 

desempenho numa prova ou num trabalho...?  
68.  Ah, eu me sinto bem. Eu me sinto... (Alguém interrompe. Logo depois, o aluno demonstra 

dificuldade para responder)  
69.  Ô Marcos! Como você se sente quando o seu professor te elogia, que você foi muito bem 

num trabalho, numa prova... ou então, se você acertou uma resposta a uma pergunta que ele 
fez pra turma...? Sei lá! Como que você se sente se o professor te... te elogia? (Ele faz 
longa pausa) Não te ocorre nada por enquanto... mas você gosta.... Como vocês se 
comportam quando vocês estão numa festa de aniversário?  

70.  Depende... Depende de como você está, onde você está e com quem você está. 
71.  Então... numa festa de aniversário sua, quando é sua? 
72.  Eu me comporto... no caso, eu estaria feliz... ao redor dos meus amigos.  
73.  E você? Uma festa de aniversário pra você, sua?  
74.  (Hesitante) Eu me sinto... Eu me sinto bem.  
75.  Você se sente bem...? 
76.  E feliz. 
77.  E você fala com todo mundo ou você fica envergonhado? 
78.  Não. Eu falo só com algumas pessoas, assim...  
79.  Fala só com algumas pessoas...? Certo. E você, David? 
80.  Bem... Eu estaria bastante alegre. É... conversando com todos, se fazendo presente, vamos 

dizer, fazendo a recepção da casa. 
81.  Entendi. Um anfitrião, né? E num passeio com a família? 
82.  Depende do local, se o ambiente é aberto... Existem casos e há casos. 
83.  Sim. Então, se for um passeio a uma praia, por exemplo, com sua família? 
84.  Ali, na praia, cada um... vamos dizer assim... cada um no seu local. Então, com a minha 

família assim, não tem porque eu ficar tímido, triste. Então... eu ficaria feliz me 
comportando educadamente com cada um.   

85.  E num passeio com a sua família a um shopping? 
86.  Acho que a gente tem que ter postura. A gente tá ali no meio da sociedade e a gente tem 

que se comportar como... “educadamente” é a palavra.  
87.  E você, Marcos? Como você se sentiria num passeio com a sua família num... por 

exemplo... num cinema? 
88.  Cinema? 
89.  É, com a sua mãe, sua tia... não sei. 
90.  É... Ali eu tinha que... me comportar. Assim... dentro de um cinema? 
91.  Isso. Se você estivesse dentro de um cinema? 
92.  Eu tinha que me comportar.  
93.  Sim, ficar quietinho, mas você ia ficar, assim... empolgado com o filme... se fosse um 

filme que você gostasse? 
94.  É! Eu ia ficar empolgado, mas não ficaria... 
95.  E você se sente... eufórico? (Ele demonstra dúvida) Emocionado, todo animado em estar 

vendo o filme? 
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96.  Muito, muito assim, não.  
97.  Não, né? Mais ou menos?  
98.  É. 
99.  Então tá! E ao fazer uma prova? Como você se sentiria ao fazer uma prova, uma prova 

qualquer? 
100. Eu ficaria meio nervoso. 
101. Nervoso... Mas você iria estar confiante de que você iria se dar bem nessa prova ou você 

pensaria “não, acho que eu vou tirar nota baixa”?  
102. Às vezes eu penso assim.  
103. Às vezes, né? E você, David? Você está sempre confiante quando você pega numa 

prova...? 
104. Não. Na prova, eu estaria meio ansioso e nervoso e um pouco desconfiado.  
105. Um pouquinho desconfiado se você iria se dar bem...?  
106. Isso.  
107. Uhum... E ao tomar uma vacina? 
108. Nossa! Acho meio... complicado, né, você tomar uma vacina.  
109. Mas você estaria nervoso... com medo...?  
110. Nervoso. 
111. Você teria medo? 
112. Não é o caso de ter medo, mas nervoso.  
113. Uhum... E você, Marcos? 
114. Eu? 
115. Ao tomar uma vacina? 
116. Eu ficaria... quando chegasse a hora eu ficaria meio nervoso e... só um pouco de medo.  
117. Um pouco de medo...? Entendi. E... ao ser ameaçado por um cachorro? 
118. Nossa! Eu ia dar um grito. (Risos) 
119. Ficariam com medo? 
120. Sim. Medo.  
121. Eu ia sair correndo! (Risos) 
122. Entendi. Então tá! O que vocês sabem sobre os diferentes tipos de personalidade, né, as 

várias personalidades? 
123. No meu caso, eu tenho um gênio forte.  
124. Uhum... 
125. Se eu falar sim é sim. Eu tenho uma personalidade, vamos dizer, bastante... rígida.  
126. Uhum... Tem que ser o que você... acredita?  
127. Isso!  
128. Mas o que você sabe a respeito de outros tipos de personalidade? 
129. Eu conheço várias pessoas e as pessoas que eu conheço cada uma tem um gênio diferente. 

Tem umas que são mais mansas, outras que são mais quietas, outras que são mais falantes, 
agitadas, nervosas também... 

130. E você? O que você sabe, Marcos, sobre as várias personalidades? (Marcos hesita) 
Rapidinho! Vocês já se consultaram ou vocês conhecem alguém que já se consultou com 
um psicólogo? Algum colega ou alguém da família...? 

131. Eu conheço! 
132. Vocês já se consultaram? Vocês dois...? (Silêncio) Não, né? E como foi a experiência da 

pessoa que você conhece, David? (Silêncio) Como foi a experiência dela? 
133. É... Pelo que eu conheço da pessoa, ela foi boa. Pelo que eu conheço, ela era bastante... 

vamos dizer assim... reprimida, oprimida, vamos dizer assim, e depois que ela se consultou 
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com o psicólogo, ela falou que se sentiu mais livre de ter uma pessoa pra conversar, um 
profissional. 

134. Ela se soltou, né?  
135. Isso! 
136. Ela... ela se tornou uma pessoa um pouco mais extrovertida, né? E você, Marcos? Como 

foi a experiência da pessoa que você... Você disse que conhece alguém que já se consultou. 
Como que essa pessoa mudou... como que foi a experiência dessa pessoa? 

137. Ela mudou porque ela...  
138. Fala mais alto!  
139. É... Porque ela era meio... meio... assim... 
140. Meio o quê? (O aluno hesita) Ela tinha medo das coisas? Ela ficava nervosa?  
141. É! Ficava nervosa com as... com as coisas... assim. Aí... 
142. Tinha medo de fazer prova?  
143. É! 
144. Insegura. Ela era uma pessoa insegura!  
145. É! 
146. E depois? Como que ela ficou?  
147. Aí ela ficou mais... mais... mais confiante. 

 
Dupla A1: Felipe e Lucas//Com estímulo indireto ao acionamento de frames 

1. O que vocês sabem sobre os diferentes tipos de personalidade?  
2. (Com ar de certeza) Cada um tem seu jeito.  
3. Certo! Cada um tem seu jeito de ser, né ? 
4. Uhum. 
5. E você? O que você sabe sobre as várias personalidades?  
6. Que... todos são diferentes, ninguém é igual. Cada um tem uma opinião sobre as coisas.  
7. Uhum. O que mais? 
8. Cada um tem uma maneira de existir. (Silêncio prolongado) 
9. Pode falar! 
10. Tem... um jeito de pensar, de falar. 
11. Certo! Então, você já se consultou com um psicólogo ou você conhece alguém que já tenha 

se consultado? Vocês conhecem... vocês já se consultaram com um psicólogo?  
12. Não. 
13. Você já?   
14. Não. 
15. Certo. Vocês conhecem alguém que já foi a um psicólogo? 
16. Minha avó. 
17. Sua avó? Como foi a experiência dela?  
18. Eu não sei não. Ela só me disse que ela tinha ido ao psicólogo. 
19. Ela te disse que ela tinha isso a um psicólogo... Mas, assim, você observou uma mudança 

no comportamento dela depois que ela foi ao psicólogo?  
20. Não.  
21. Não? 
22. Não notei muito não. É porque... eu quase não convivo com a minha avó. 
23. Ah, entendi! Você não tem muita convivência com ela. Certo. E você, Lucas? Você 

conhece alguém que já tenha ido a um psicólogo?  
24. Por enquanto não.  
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25. Nem ninguém da sua família... um coleguinha seu, um amigo...? Até da escola mesmo...? 
As escolas agora têm psicólogo... 

26. Meu colega já foi.  
27. Ah, seu colega já foi? E você notou alguma diferença, assim, que ele mudou em algum 

sentido? 
28. Não porque ele era bagunceiro e ficou mais bagunceiro ainda. 
29. Ah é?  
30. Então a personalidade dele... Ele é... indisciplinado!  
31. Uhum. 
32. E ele continuou indisciplinado, permaneceu com a mesma personalidade, não é? Então o 

psicólogo não mudou a personalidade dele? Certo?  
33. Uhum.  
34. Mas será que ele não se tornou uma pessoa melhor?  
35. Acho que sim.  
36. Você acha que sim? Como?  
37. Que... ele não fazia o dever, rabiscava a prova todinha... Depois disso, passou a fazer o 

dever, a tirar nota boa... mas na sala não mudou nada. 
38. Uhum... Então ele apresentou mudanças para melhor... Certo! Vamos agora à leitura do 

cartum.  
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ANEXO 4 
Transcrição das falas das duplas B1 e B2: primeiro cartum 

 
Dupla B1: Joana e Gustavo//Com estímulo direto ao acionamento de frames 

1. Vocês já ouviram falar na expressão “cultura da culpa”?  
2. Não.  
3. Eu nunca ouvi, mas dá pra entender o que que é.  
4. Dá para entender pelo cartum? 
5. Dá sim! 
6. Pelo menos alguma coisa...! 
7. Um culpando o outro. “Você é o culpado!”. “Você é o culpado!”. Entendeu? 
8. Então, veja bem, esse termo que está entre parênteses é a versão em inglês do termo 

“cultura da culpa”. Certo? 
9. Uhum... 
10. Que em inglês se diz “blame culture”, ok? Blame culture. Certo! Então, a que você acha 

que essa expressão se refere? Você já respondeu, né? A questão de...  
11. Da culpa.  
12. É... E você? A que você acha que essa expressão, “cultura da culpa”, se refere?  
13. Não sei. 
14. Você não tem ideia? O que seria uma “cultura da culpa”?  
15. Um culpando o outro! 
16. Sim. E... agora eu quero saber de vocês o seguinte: quais palavras ou expressões vêm a sua 

mente a partir desse termo, vêm à cabeça de vocês?  
17. Nesse quadrinho, responsabilidade.  
18. Procura responder sem prestar tanta atenção no quadrinho. Quais palavras ou expressões 

que vocês conseguem lembrar ligadas ao termo “cultura da culpa”?  
19. Mentira! É... um mentir para o outro, um culpar o outro, tipo: “Você fez isso!”. “Não”. 

“Você!”. Um culpando o outro, um jogando a culpa pra cima do outro. Isso é uma forma de 
estar um culpando o outro.  

20. Uhum... E... só essas expressões ou mais palavras que vocês conseguem pensar? Pode ser 
em inglês ou português.  

21. Ai... 
22. Se vocês lembrarem... (Eles hesitam) Podem dizer! É só soltar a imaginação. Palavras que 

vocês conseguem se lembrar que são ligadas a isso.  
23. Falsidade.  
24. O que mais? Podem falar! Expressões, palavras... até nomes de lugares... Tudo, tudo o que 

vocês acham que cabe dentro dessa questão da “cultura da culpa”. (Demonstram 
insegurança) Não tem avaliação! É só uma pesquisa.  

25. Um julgando o outro. 
26. Uhum... E aí? Lugares que vocês podem pensar que têm isso... 
27. O Brasil! 
28. Só no Brasil? 
29. Pra mim, a Índia. A Índia também tem isso. Se você casar com ele, você ganha isso. Só 

casa com a minha filha se tiver riquezas... 
30. É, mas isso aí não tem muita ligação com o que estamos debatendo. O que mais de 

interessante que vocês podem se lembrar? Vocês falaram muito bem, mas vocês se 
lembram de mais alguma coisa? Vocês conseguem se lembrar de mais...? (Eles ficam em 



129 
 

silêncio) Não precisa se prender a isso aqui. Baseiem-se no que vocês conhecem, no que 
vocês trazem de conhecimento.  

31. Uma pessoa não falar com a outra porque está achando que ela falou alguma coisa e, 
mesmo que ela tenha falado, não deixa a pessoa se desculpar... 

32. Mal-entendido. 
33. E a pessoa se sente culpada... O que que aconteceu com aquela pessoa? Como que eu vou 

me redimir e ficar perto dela outra vez? A gente fica com sentimento de culpa... (Gustavo 
concorda) pensando que é por causa da gente, da gente que fez alguma coisa... 

34. E será que é bom isso? Será que é um comportamento bom? O que está ligado à “cultura da 
culpa”? É mais fácil você assumir a sua responsabilidade ou você culpar o outro?  

35. Assumir responsabilidade porque... 
36. Não... 
37. É mais fácil! O que é mais fácil? 
38. É... Culpar o outro! 
39. E tem a ver com o quê então?  
40. Acho que com a nossa responsabilidade mesmo.  
41. Isso é um pouco de comodismo?  
42. Eu acho que sim. 
43. É sim!  
44. Tem a ver com comodismo também, né?  
45. É... 
46. Certo! Então... Perfeito! Vamos para a leitura e compreensão do cartum.  
 
 

Dupla B2: Alice e Lavínia//Com estímulo indireto ao acionamento de frames 

1. Antes de vocês buscarem o entendimento do cartum em si, eu quero saber se vocês já 
ouviram falar em “cultura da culpa”. 

2. Não. 
3. Não? Vocês nunca ouviram dizer sobre isso? 
4. Não. 
5. É... Em inglês é blame culture, tá, como está aqui. Blame, culpa e culture é uma palavra 

transparente. Então... certo! Se vocês nunca ouviram falar sobre isso, a que vocês acham, 
então, a que vocês acham que essa expressão se refere? Vocês não têm nem ideia? 

6. À responsabilidade.  
7. É... Só que procura não se prender ao que está aqui. Então, você acha que se refere à 

responsabilidade... 
8. Culpa, de estar um culpando o outro... 
9. Sim, mas algo vem à mente de vocês? Algo, assim, ligado a... A que vocês acham que se 

refere essa expressão: “a cultura da culpa”? (Os sujeitos hesitam...) Vocês não têm ideia 
mesmo, né? Vocês já ouviram falar sobre isso em algum lugar? 

10. Acho que não.  
11. Eu também. 
12. Certo. É... Muito bem! Então, concentrem-se aqui no cartum! Eu quero então que vocês 

leiam esse cartum, procurem entender os termos, tá? São palavras que nós já vimos, todas 
elas. Só “blame” que não, mas eu estou esclarecendo para vocês agora e esses termos 
“him”, “her” são pronomes que a gente viu. Lembram? São os pronomes objetivos, não é 
isso? Ao invés de dizer he/she a gente diz him/her para se referir aos objetos. Tá bom? 
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Então, por exemplo, se você diz “dar a alguém”, “give him”, você não vai dizer “give he”. 
“Give him” porque é “dar a ele”, o “ele” aí é um objeto, por isso que são pronomes 
objetivos. Bem... Eu quero aqui que vocês observem esse cartum e me deem as respostas, 
tá, em português mesmo porque é uma leitura instrumental. É... enfim... por escrito. E eu 
vou dar um tempinho pra vocês fazerem isso.  

 (Os sujeitos ficam em silêncio)  
13. Observem tudo. As palavras que vocês já conhecem... que vocês já viram... e também, 

claro, as imagens... Na leitura tudo conta... Nada está aqui por um acaso.  
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ANEXO 5 
Transcrição das falas das duplas B2 e B1: segundo cartum 

 

Dupla B2: Alice e Lavínia//Com estímulo direto ao acionamento de frames  

1. O cantor Michael Jackson, o famoso Rei do Pop, compôs uma canção intitulada Black or 
White, tá, cuja mensagem principal é que as diferenças entre os seres humanos não devem 
ser motivo de discórdia ou desunião. O fato de você ser diferente de mim não quer dizer 
que nós temos que discutir ou sermos inimigos, né. Black, vocês sabem, preto, white, 
branco, tá, mas isso aqui é uma simbologia. Pode querer dizer preto ou branco, questão de 
raça, de diferença religiosa, de países diferentes... Mil coisas, né, uma maneira figurativa de 
dizer. É... E o Michael Jackson, como todos sabem, ele era negro, né, quer dizer, ele era da 
raça negra, mas, segundo ele mesmo, depois que adquiriu uma doença que despigmentou a 
maior parte da sua pele... fez duas cirurgias plásticas e ficou branco de vez... branco igual à 
cera, mas continuou com os olhos pretos, a sobrancelha preta, mas o cabelo preto e liso 
parece que era peruca. Enfim, ele sofreu uma série de... Então... assim... é como se ele 
fosse branco e negro ao mesmo tempo.  

2. Ele é negro por dentro e branco por fora.  
3. Ele como que representa essa coisa das diferenças, né, da simbologia, enfim, o que a 

oposição black versus white traz à sua mente, à cabeça de vocês? O que vocês pensam 
quando vocês lembram dessa oposição? E quais palavras, termos, assim, expressões, fatos 
ou situações que vocês podem citar que estejam ligadas a essa oposição, black or white, né, 
preto ou branco? Quais fatos, assim, situações, né, do planeta, da vida, da sociedade, 
situações do dia a dia, palavras, expressões que vocês podem se lembrar? Ou até frases...?  

4. Preconceito... 
5. Ah, sei lá! Não aparece mais nada. 
6. É mais preconceito, né, porque... 
7. Assim, um fato ligado ao nosso país ou a outros países que vocês tenham ouvido falar nos 

jornais... 
8. Ah, tem aquele negócio também de... preto é pobre, branco é rico. 
9. É... (A outra participante concorda) 
10. Ficam separando por classe, assim... Eu acho que é isso.  
11. Você acha isso ruim, muito triste, né? Mais o quê? Só essa diferença de brancos e negros 

que vocês lembram ou tem outras diferenças também, até porque o nosso país é tanta 
mistura que tem pessoas que não são nem brancas e nem negras. E aí?  

12. É... 
13. Não é? Então é difícil. Às vezes a pessoa é branca por fora, mas por dentro, assim, 

geneticamente, ela tem uma descendência negra até muito grande. 
14. É... 
15. Então não dá pra dizer muito, né... Enfim, todos nós, não todos, mas a maioria, com as suas 

exceções, aqui no Brasil são misturados.  
16. É... 
17. Não é? E em relação a fatos no mundo, a questão da paz no mundo...? O que vocês podem 

se lembrar? 
18. Fatos, pessoas? 
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19. Fatos são o quê? São situações que são verdadeiras e você não pode mudar o fato de que 
elas existem ou ocorreram. É um fato. (Ambas ficam em silêncio) Por exemplo... no 
Nordeste, o índice de morte por fome é grande. Isso é um fato.  

20. É... 
21. Entendeu? Você pode até mudar, mas, por enquanto isso é um fato. A questão das 

diferenças culturais, de comportamento... O que vocês podem se lembrar a respeito disso? 
22. Ah, sei lá. 
23. Não tá entendendo? 
24. Não. 
25. Então, olha só! É... Como eu falei: black and white, black e white é só uma oposição que 

vocês podem... vocês podem aplicar a outras coisas, não necessariamente diferença de cor, 
de raça, de nada... Então, pensem no geral, não é? A questão da paz no mundo, as 
diferenças culturais entre os países, de comportamento... O que que vocês podem se 
lembrar a respeito disso, que vocês tenham ouvido nos jornais, lido em alguma revista...? 
É... Ou lido em algum texto no colégio mesmo? 

26. Eu não sei nada não. 
27. Ou frases, ditados populares que as pessoas dizem por aí...?  
28. Eu não me lembro de nada não.  
29. Por exemplo, tem um ditado que diz... é... “quem se mistura com porcos, farelos come”. É 

um ditado popular, né? Então! Isso é uma maneira simbólica de dizer o quê? Várias 
coisas... Quem se mistura com companhias erradas, acaba aprendendo o que não presta, né, 
acaba absorvendo coisas erradas... Um exemplo! O que vocês podem se lembrar que tem a 
ver com essa questão da diferença, da oposição? “Eu sou o certinho, você é o errado”. A 
questão de que ele é o bandido e eu sou o cidadão de bem, né. 

30. Um se acha melhor do que o outro. 
31. A questão da corrupção, a questão da corrupção dos... Será que só os políticos são 

corruptos ou o povo acaba sendo corrupto também, muitas vezes? 
32. O povo também. 
33. Também. É... 
34. Por quê? 
35. Vender seu voto não é legal. 
36. Como? Vender o voto, né? 
37. Uhum... 
38. Vender o voto não é legal e o que mais que o povo faz que acaba sendo errado também, da 

mesma forma que muitos políticos? 
39. Ah, sei lá! Eles, tipo... 
40. Será que cada um está fazendo a sua parte? 
41. Não! 
42. É... Não.  
43. É a mesma coisa: “Não joga lixo no chão!” e a gente vai lá e joga lixo no chão.  
44. É... 
45. Não é legal.  
46. É isso aí.   
47. Pois é! Então não dá para a gente colocar assim: “Nós somos um povo inocente, 

coitadinho...” 
48. É... 
49. E os políticos são maus... 
50. Porque do mesmo jeito que... os políticos não colaboram, o povo também não. 
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51. E há políticos que colaboram, né. 
52. É! Mas são poucos! 
53. É... Não são todos. 
54. É... O povo também! 
55. Bem poucos! 
56. E também é fácil a gente criticar aqui e não estar lá com os encargos que eles estão 

também, a responsabilidade que eles têm... 
57. Aí não fazem e criticam... 
58. É. E não querem também ficar à frente. Deixa pra eles...! 
59. É! 
60. Não é? O trabalho é pra eles! 
61. É... 
62. Então... enfim, mais alguma coisa a respeito das diferenças sociais, que acontecem no 

nosso país, a respeito das diferenças culturais mesmo...? 
63. Uhum... 
64. Por exemplo, você, na sua casa foi ensinado a se comportar de determinada forma, a outra 

colega tem outros valores, no mesmo país, numa mesma sociedade... E aí? (Os sujeitos 
demonstram não terem mais nada em mente) 

65. Eu acho que não vem mais nada. 
66. Bom, então... ok! Então, agora, eu vou agora pedir pra vocês responderem juntas, chegarem 

a um consenso para responder essas questões.    
 
 

Dupla B1: Joana e Gustavo//Com estímulo indireto ao acionamento de frames  

1. Observem aqui essa imagem! O cantor Michael Jackson, o famoso Rei do Pop, compôs 
uma canção intitulada Black or White. É o nome da canção. O que significa “black or 
white”?  

2. É preto e branco. 
3. É... No caso, “or” seria “ou”, tá. Então: preto ou branco. Seria isso. Preto... 
4. Black. 
5. Vocês têm que abstrair porque isso aqui não trata só a respeito de raça, tá. Não se limita a 

isso. 
6. Uhum... 
7. Tem que... é... Bem, então ele compôs essa canção, cuja mensagem principal é que as 

diferenças entre os seres humanos não devem ser motivo de discórdia ou desunião. As 
diferenças de quê? De tudo, de... 

8. De cor... 
9. Religião... 
10. Um discrimina o outro. 
11. Isso! Então, essas diferenças não devem ser motivo de... de discórdia, de guerras, brigas... 

Enfim, o que você pensa a respeito disso? 
12. O mundo vai melhorar. Vai melhorar? 
13. Não sei. O que você pensa? O que vem a sua mente quando você pensa...? 
14. Que devemos respeitar um ao outro, né, como o outro é e não ficar discriminando o outro 

por causa de cor... 
15. Desrespeitando, né? 
16. É... 
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17. Uhum. Certo. 
18. Para mim, isso traz muita discórdia, né, por causa da... Independente da sua cor ou religião, 

nós devemos tratar um igual ao outro, independente disso. Então, nós devemos tratar o ser 
humano com igualdade, não desigualdade.  

19. Sim, mas será que a questão é só cor e religião ou tem mais alguma...? 
20. Não. Tem a cultura, tem... a maneira de se vestir ou de falar também... (Alguém bate na 

porta e interrompe) Bom... Como eu falei, que... que independente da cor, da religião, o 
modo de se vestir... É... também isso influi, mas também devemos... tratar com igualdade 
cada ser. 

21. Uhum... 
22. Independente se é deficiente. “Não vou ajudar essa pessoa por causa que ela tem um 

problema de visão”. Isso... gera uma desigualdade na humanidade. 
23. Uhum... 
24. Então, isso influi também, mas devemos tratar com igualdade, independente de qualquer 

coisa, todo ser humano.  
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ANEXO 6 
Transcrição das falas das duplas C1 e C2: primeiro cartum 

 

Dupla C1: Fabiana e Laura//Com estímulo direto ao acionamento de frames 

1. Então, em primeiro lugar, né, o que vocês sabem, o que vocês duas sabem sobre entrevistas 
de emprego?  

2. Bom, a gente... quando a gente vai pra uma entrevista de emprego tem que se comportar, 
tem que... ir com uma roupa adequada... 

3. Saber falar, se portar bem no local...  
4. Diante do... do empregador, né, mostrar respeito, mostrar... suas qualidades... 
5. Quase sempre nem é o empregador. É o funcionário do empregador que está responsável 

por fazer a seleção, não é? 
6. Uhum. 
7. Se portar bem... Só.  
8. Vocês se lembram de mais alguma coisa?  
9. Não... 
10. A respeito do assunto?  
 (As meninas hesitam)  
11. Falar com linguagem formal... não usar gírias... 
12. Uhum. 
13. Pode prejudicar na vaga, pra ganhar a vaga. Só isso! 
14. Certo! E quais palavras, termos ou situações vêm à mente de vocês quando vocês pensam 

numa entrevista de emprego?  
15. Eu acho que tem que se portar bem. 
16. Certo. E, assim, termos, frases, palavras, situações que vêm a sua cabeça quando você 

pensa numa entrevista de emprego?  
17. Ah, sempre quando entrar falar “Bom dia”, ter educação... 
18. Que tipo de educação?  
19. Ué! Falar “bom dia”, “obrigada”... 
20. Então, usar os termos de polidez, né?  
21. É. (Faz silêncio) Só!  
22. Ser mais educado com a pessoa que vai entrevistar você... 
23. Ser cordial, né?  
24. Isso.  
25. Você consegue pensar em mais uma palavra, frase ou situação que esteja ligada a isso?  
26. Não. (Juntas)  
27. Por enquanto não, né?  
28. Não. 
29. Quais são as exigências mais comuns das empresas em geral pra contratar pessoas? 

Geralmente, o que as empresas esperam do candidato a uma vaga?   
30. Uma pessoa organizada, que se porte bem, se vista bem, de acordo com a ocasião, que fale 

bem, que... que ele veja que está adepta... 
31. É... que ele veja que tem experiência com aquele meio, aquele... aquela forma de trabalhar.  
32. Que tenha o conhecimento, tenha antecedentes, tenha... que já... que já conheça aquilo pra 

poder fazer.  
33. Que tenha uma certa experiência. 
34. E... qual é o perfil exigido de um candidato a vendedor numa loja de roupas, por exemplo?  
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35. Que fale bem, que seja simpática, esteja sempre sorrindo pra tratar bem as pessoas, 
perguntar se elas precisam de ajuda... 

36. “Perfil” vocês sabem, né?  
37. Uhum. 
38. O conjunto das qualidades pessoais e profissionais do candidato. 
39. Uma pessoa espontânea, que tenha boa comunicação... Só isso. 
40. Por enquanto só isso?  
41. Só.  
42. Certo. E... um candidato a motorista de ônibus? Qual perfil você acredita que é exigido de 

um candidato a esse tipo de trabalho?  
43. Uma pessoa atenta, que esteja sempre atenta pra poder... que seja boa motorista, né, com 

certeza. 
44. Uma pessoa calma porque o trânsito estressa muito as pessoas... 
45. Calma, atenta... Só. 
46. E a questão também da responsabilidade? Será que é importante ser uma pessoa 

responsável?  
47. Também. Ser responsável porque ele não leva só a vida dele no ônibus, de várias pessoas. 
48. E eles olham os antecedentes criminais da pessoa antes de contratar? 
49. Eu acho que sim.  
50. Com certeza. 
51. Porque já pensou se ela comete uma...  
52. Uma coisa errada... 
53. Exatamente.  
54. Porque aí é tudo culpa da empresa, aí eles têm que ver.  
55. E um candidato a auxiliar de escritório?  
56. Ah, a pessoa tem que ser organizada, né, ser... saber mexer em computador, entender um 

pouco de informática... 
57. Saber mexer no Excel, no PowerPoint, enfim...  
58. Só isso.  
59. Só isso? Será? Você tinha dito uma palavra aí que eu gostei.  
60. O quê?  
61. Uma pessoa...  
62. Organizada?  
63. Organizada, né! Auxiliar de escritório! É só isso? Será que eles gostam de uma pessoa 

tagarela? 
64. Não. 
65. Eu acho que não.  
66. Uma pessoa quieta. 
67. Uma pessoa que ouça mais do que fale, né? Ela fala, mas ela fala quando? 
68. Quando ela é... é... quando... é... 
69. Ela é solicitada... quando ela precisa falar alguma coisa... 
70. Quando quiserem a opinião dela... 
71. Só isso.  
72. Quando ela... quando cabe, né, quando é importante que ela fale naquele momento. Ela tá 

ali pra auxiliar, né.  
73. Então, ok! E os funcionários novos geralmente já começam em cargos altos?  
74. Não! 
75. Eu acho que não!  
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76. Você tá entrando numa empresa agora. Você nunca passou por aquele tipo de empresa ou 
você já passou muito rápido. 

77. A pessoa começa num cargo baixo, mas dependendo da sua qualificação... 
78. Tem isso também. A pessoa pode...  
79. Entrar num cargo elevado. 
80. Dependendo da qualificação, ela pode entrar num cargo elevado. E do desempenho, né, que 

você comentou. 
81. Ela entra num cargo baixo e, conforme ela vai se desempenhando, ela vai subindo de cargo. 

O comportamento...diante... das circuns... 
82. Dos colegas, né! 
83. Da... da responsabilidade com os horários...  
84. Não é? Com as tarefas... 
85. Chega sempre na hora pra... não se atrasar. 
86. Os prazos... 
87. Tudo no tempo determinado. 
88. Isso, isso. 
89. Aí ela vai subindo de... se elevando no seu emprego. 
90. E vai ficando responsável pelas tarefas lá... 
91. Ser responsável, né! E as empresas contratam pessoas fora do seu perfil?  
92. Não. (Com ar de certeza) Porque se ela quer pra determinada coisa, ela tem que contratar 

pra isso, não pra outra coisa que não tem nada a ver porque, senão, a pessoa não vai saber o 
que ela tem que fazer. Vai precisar de ajuda. E pra quê que vai contratar uma pessoa que 
precisa de ajuda?  

93. Pois é! Então, geralmente, elas traçam um perfil e os... os... é... selecionam pessoas que 
estejam dentro daquele perfil. Mas é possível que elas contratem alguém fora desse perfil?  

94. Muito raramente, né!  
95. Muito pouco provável. 
96. É... Isso! 
97. Uhum. E o que mais conta além da pessoa ter essas características todas...? Então, o que 

mais será que conta pra entrar numa empresa?  
98. Ah, eu acho que, assim, a pessoa que não se cuida, que não tem dentes, eu acho que não 

vão querer contratar. Tem até um... A pessoa que tem menos de vinte dentes na boca, acho 
que não... não vai pra...  

99. Não vai contratar.  
100. Por conta das características físicas também, pra poder... Se for um vendedor, pra atrair 

clientes, essas coisas. Marketing. 
101. É, dependendo da área. Se for só pra carregar pacotes, não deve influenciar em nada, até 

porque a vida é difícil pra todo mundo, né!  
102. É!  
103. Às vezes a pessoa sofreu tanto, trabalhou tanto que ficou com os dentes assim, né.  
104. É!  
 

Dupla C2: Letícia e Márcia//Com estímulo indireto ao acionamento de frames 

1. O que vocês sabem sobre entrevistas de emprego, Letícia e Márcia? (Elas ficam em 
silêncio, demonstrando incerteza) Não necessariamente ligado a essa situação aqui... 

2. Uhum. 
3. Então! O que vocês sabem sobre entrevistas de emprego, sobre uma entrevista de emprego?  
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4. Como se comportar, alguma coisa assim?  
5. Não. Eu acho que... 
6. Tudo! Qualquer coisa que você saiba a respeito disso.  
7. Eu sei que eles conversam com a pessoa pra saber se tem capacidade de fazer aquele 

emprego, então... 
8. Tem capacidade de...? 
9. Trabalhar naquele local.  
10. De assumir aquele emprego, né!  
11. O que mais que vocês sabem sobre isso?   
12. Só sei isso só.  
13. As empresas contratam pessoas aleatoriamente, ou seja, qualquer pessoa vem e ela 

contrata?  
14. Não! (Juntas)  
15. Eles vão conversar com a pessoa primeiro, entrevistar, ver o que sabe fazer... 
16. Saber qual a experiência. 
17. O que mais?  
18. Como a pessoa se comporta também... 
 (Silêncio prolongado)  
19. E o que mais que as empresas levam em conta?  
20. O currículo também, da pessoa, se já teve experiência em outras empresas... 
21. O que mais que as empresas acham importante?  
22. Se a pessoa já trabalhou fora do país, se já estudou também... 
23. Se sabe falar inglês... 
24. Dependendo do cargo a que ela concorre, sim. E também o que mais?  
25. Dependendo do cargo, se sabe lidar com as pessoas. 
26. Certo! Eu quero agora que vocês se concentrem na leitura do cartum e, logo em seguida, 

comecem a responder as atividades escritas.  
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ANEXO 7 
Transcrição das falas das duplas C2 e C1: segundo cartum 

 
Dupla C2: Letícia e Márcia//Com estímulo direto ao acionamento de frames 

1. É... Vocês vão ler a mensagem abaixo, tá, que foi atribuída ao artista Miguel Falabela. É 
uma mensagem que foi postada no Facebook, que as pessoas ficaram compartilhando, 
postando... (A dupla faz a leitura da mensagem em voz baixa.) Vocês entenderam?  

2. Uhum. 
3. Bem, a primeira pergunta é: Vocês têm perfil no Facebook?  
4. Tenho.  
5. Vocês duas têm, né? 
6. Uhum. 
7. Vocês se preocupam com o que vocês escrevem no Facebook?  
8. Sim. 
9. E há informações ou opiniões de vocês que vocês preferem não postar? 
10. Sim. (Juntas) 
11. Tem coisa que é muito íntima pra mim, aí eu não coloco, né. Há coisas que eu prefiro não 

colocar.  
12. Há coisas que são opiniões, informações suas, né, que você não revela no Facebook. 
13. É.  
14. Eu também. A mesma coisa.  
15. Pode revelar pra alguém muito... de muita confiança... 
16. Uhum.   
17. Mas não colocar no Facebook? 
18. É.  
19. Certo. E vocês acham que as redes sociais, como o Facebook...? Tem outras, né, Twitter, 

Linkedln... tem o Orkut que muita gente tá abandonando, mas ainda existe... Tem várias 
redes sociais, não é isso? Vocês acham que as redes sociais, elas possuem influência sobre 
o mercado de trabalho?  

20. Eu acho que sim, mas no meu eu não vejo muito. 
21. É... 
22. Não vejo muito não.  
23. É... Eu também.  
24. Mas, por exemplo, pensem que vocês são gerentes de uma empresa. Vocês têm que 

contratar alguém. Se vocês virem uma informação estranha no Facebook dessa pessoa, vai 
influenciar vocês? 

25. Vai. 
26. Vai.  
27. Vocês vão pensar duas vezes antes de contratar a pessoa, né?  
28. É.  
29. Então... nesse sentido vocês acham que têm influência.  
30. Uhum. 
31. Vocês acham que pode influenciar, né? 
32. Uhum.  
33. E quais palavras, termos ou situações, em inglês ou português, tá, de preferência em inglês, 

mas pode ser em português, vêm à mente de vocês quando vocês pensam nisso, quando 
vocês pensam nessa relação entre redes sociais e mercado de trabalho?  
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34. Como assim que palavras vêm na nossa mente?  
35. Que palavras que vocês pensam, que vocês lembram, que ocorrem na mente de vocês 

quando vocês pensam nessa relação entre... entre Facebook e mercado de trabalho? 
(Nenhuma resposta) Não vem nada? Vocês não se lembram de nada...? 

36. Não.  
37. Palavras, assim, que vocês... que expressem opiniões, que expressem como vocês se 

sentiriam, não sei, palavras, termos, frases... ou situações do dia a dia, fatos sociais... que 
vêm à mente de vocês quando vocês pensam nessa questão das redes sociais e do mercado 
de trabalho. Não têm muito mistério, não tem certo e errado, é o que vocês pensam.  

 (Silêncio) 
38. Eu não penso em nada não.  
39. Você não pensa em nada? Não ocorre nada à mente de vocês? 
40. Não. 
41. Mas estão ligados? 
42. Uhum. 
43. As redes sociais estão ligadas ao mercado de trabalho, podem influenciar, né? 
44. Uhum. Podem. 
45. E... será que o mercado de trabalho também pode influenciar nas redes sociais?  
46. Pode.  
47. Por exemplo, vocês já viram o perfil de alguém assim... que tenha... o lugar em que ela 

trabalha? 
48. Já! 
49. Não.  
50. Tem uma parte lá que você completa com os locais que você já trabalhou anteriormente e o 

local que você trabalha presentemente.  
51. O lugar em que você estuda, nasceu, mora... 
52. Então, as redes sociais, elas reúnem essas informações e expõem para as pessoas que você 

adicionar ali.  
53. É! 
54. Não é? E se você colocar como público, qualquer pessoa pode ver. Você também pode 

colocar para os amigos dos amigos verem. Aí, as pessoas que conhecem os que estão ali 
adicionados podem também acessar.   

 
Dupla C1: Fabiana e Laura//Com estímulo indireto ao acionamento de frames 

1. Eu quero que vocês leiam agora essa mensagem aqui abaixo, Fabiana e Laura, que foi 
atribuída ao artista Miguel Falabela. Essa mensagem foi postada no Facebook e as pessoas 
ficaram compartilhando. Qual é a principal questão que é supostamente levantada por ele, 
pelo artista Miguel Falabela? Você já pensou a respeito disso? Primeiro, leia a mensagem. 

 (Passou-se um breve instante) 
2. Já li.  
3. Também.  
4. Certo. Vocês já tinham pensado sobre isso?  
5. Sim. 
6. Uhum.  
7. Podem falar um pouquinho mais alto por causa da gravação? 
8. Sim. 
9. Vocês duas já pensaram sobre essa questão...? 



141 
 

10. Já.  
11. Que ele está comentando, né?  
12. Uhum. 
13. É... E sobre a questão da influência das redes sociais no mercado de trabalho? Será que...? 

Vocês acreditam que um tem influência sobre o outro, ou seja, que as redes sociais de uma 
maneira geral, elas influenciam no mercado de trabalho?  

14. Sim. 
15. Sim? Como? 
16. Porque... é... como se diz... expande, mostra o trabalho das pessoas, faz propaganda nas 

redes sociais também... As pessoas postam, fazem concursos, essas coisas, pelas redes 
sociais...  

17. Então as pessoas expõem as suas informações ali, né, as suas qualidades, onde ela já 
trabalhou... Não é isso? 

18. Uhum. 
19. Certo! E como mais que vocês acham que influencia? Influencia no bom sentido ou pode 

influenciar no mau sentido também?  
20. Acho que a pessoa tem que saber o que ela tá fazendo, se ela... se ela não tiver cuidado, vai 

influenciar no mau sentido.  
21. Uhum. E você? 
22. Eu acho que...  
23. Fala um pouquinho mais alto. 
24. Eu acho que... depende do que a pessoa tá postando ali... 
25. Depende do que a pessoa está postando? 
26. Do interesse dela, do que ela quer mostrar, né. Depende do que ela quer. 
27. Do que ela quer mostrar, do interesse que ela tem com aquilo? 
28. É! 
29. Pode influenciar no bom sentido ou no mau. 
30. Como seria o bom e como seria o mau sentido?  
31. No bom sentido, se a pessoa tiver procurando trabalho, tem lá as qualidades da pessoa, 

onde ela já trabalhou como referência... No mau sentido, nem sei. Dependendo da ocasião, 
se a pessoa colocar lá alguma coisa errada, mentiras, aí ela está enganando. Essas coisas...  

32. Se ela se expor mais do que ela deveria... 
33. Ah, ela se expor mais do que deveria! 
34. Só isso.  
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ANEXO 8 
 
Quadro 3 – Distribuição comparativa das respostas às questões de leitura superficial e profunda ou leitura 
propriamente dita. 
 

 
QUESTÕES DE LEITURA DO 7º ANO: PRIMEIRO  CARTUM 

 
COM ESTÍMULO DIRETO NA FASE DE 

PRÉ-LEITURA 
COM ESTÍMULO INDIRETO NA FASE DE 

PRÉ-LEITURA 
DUPLA A1: Felipe e Lucas  DUPLA A2: David e Marcos 
 
QUESTÃO 1: Qual é a ideia principal do cartum acima? 
 
 
 
Felipe: “Ideia de cumprimento”. 
 
Lucas: “Ensaiando os cumprimentos”.  

 
David: “A ideia leva a pessoa a ser gentil, 
educada e compromissada. Obs.: Talvez ele 
estivesse ensaiando para uma entrevista de 
emprego”. 
 
Marcos: “A ideia é que devemos ser gentis com 
o próximo para ele ser gentil com você”. 
 

 
QUESTÃO 2: Bob faz uma série de cumprimentos diante do espelho. Cite cada uma das 
expressões de polidez usadas por ele: 
 
 
 
Felipe: “‘Hello, Nice to meet you’, ‘Glad to 
meet you’” 
 
Lucas: “‘Happy, glad to meet you’, ‘hello’”.  
  

 
David: “‘Hello, nice to meet you’. ‘Happy to 
meet you’. ‘Glad to meet you’”. 
 
Marcos: “‘Hello, nice to meet you’, ‘Happy to 
meet you’, ‘Glad to meet you’”.  
 

 
QUESTÃO 3: Bob parece estar dirigindo esses cumprimentos a uma pessoa imaginária. Com 
qual objetivo ele faz isso? 
 
 
Felipe: “Para cumprimentar os outros, os 
amigos”. 
 
Lucas: “Para cumprimentar os amigos”. 

 
David: “Talvez esteja ensaiando para não passar 
vergonha. Digamos que ele esteja de ‘bom 
humor’”.   
 
Marcos: “Um objetivo de ser gentil com o 
colega imaginário ou com outras pessoas”. 
 

 
QUESTÃO 4: Ele não faz os cumprimentos de modo sincero. Quais palavras e/ou imagens 
mostram isso?  
 
 
Felipe: “Pela mão, pelo rosto, porque ele está 
treinando os cumprimentos”.  

 
David: “A legenda do cartum diz: ‘Bob 
practices lying’ (Bob pratica mentira). A 
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Lucas: “Pela forma da mão dele, pelo rosto, 
porque ele está sério, porque não fala com os 
amigos com sinceridade”.  
 

maneira com que ele se expressa facialmente 
não é agradável”.   
 
Marcos: “‘Bob practices lying’. Ele não é 
sincero com os cumprimentos também”. 
 
 

QUESTÕES DE LEITURA DO 7º ANO: SEGUNDO CARTUM 
 

COM ESTÍMULO DIRETO NA FASE DE 
PRÉ-LEITURA 

COM ESTÍMULO INDIRETO NA FASE DE 
PRÉ-LEITURA 

DUPLA A2: David e Marcos DUPLA A1: Felipe e Lucas 
 
QUESTÃO 1: Qual é a ideia principal do texto? 
 
 
David: “A ideia principal do texto é descrever 
que cada pessoa tem um tipo de 
personalidade”. 
 
Marcos: “A ideia mostra várias personalidades 
e cada uma delas é diferente”. 
 

 
Felipe: “A diferença da personalidade dos 
copos”.  
 
Lucas: “Tem um com copo cheio, e com copo 
vazio e...”.  

 
QUESTÃO 2: Retire do texto (do jeito que está, em inglês) os três tipos de personalidade 
retratados. 
 
 
David: “‘Positiva’, ‘negativa’ e ‘obsessiva- 
compulsiva’”.   
 
Marcos: “‘Positive – negative – obsessive- 
compulsive’”.  
 

 
Felipe: “‘Half full’, ‘half empty’ e ‘clean 
glasses’”. 
 
Lucas: “‘The glass is half full. The glass is half 
empty. Gah! No clean’”.   

 
QUESTÃO 3: Como pensaram as personagens em cada uma das situações retratadas no 
cartum? Como a forma de pensar de cada uma delas está relacionada a sua forma de ver a 
vida? 
 
 
Marcos: “1ª – Pensou em palavras boas, 
praticando uma boa ação no copo. 2ª – ele 
pensa em palavras negativas para o copo. 3ª – é 
que ele odeia copo sujo, então ele reclama”.  
 
David: “1º quadro: A personagem transmite 
estar vendo a vida positivamente. 2º quadro: A 
personagem transmite a negatividade na face. 
3º quadro: A personagem demonstra ser 
obsessiva por algo e compulsiva por comida. 
Esta cena mostra ele abrindo o armário”. 
 
 
 

 
 
Felipe: “Que cada um tem um jeito de pensar. 
Um está com o copo cheio, um quase vazio e o 
outro está sujo”.  
 
 
 
Lucas: “Que um tem seu jeito de pensar, que o 
copo está cheio e vazio e não está limpo”.  
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QUESTÕES DE LEITURA DO 8º ANO: PRIMEIRO  CARTUM 

 
COM ESTÍMULO DIRETO NA FASE DE 

PRÉ-LEITURA 
COM ESTÍMULO INDIRETO NA FASE DE 

PRÉ-LEITURA 
DUPLA B1: Gustavo e Joana  DUPLA B2: Alice e Lavínia  
 
QUESTÃO 1: Qual é a ideia principal do cartum?  
 
 
Gustavo: “A opção de um para o outro”. 

 
Joana: “A opção de um culpar o outro”. 
 

 
Alice: “De crítica, criticar um ao outro”. 
 
Lavínia: “Muita falta de responsabilidade”. 

 
QUESTÃO 2: Qual padrão de comportamento é alvo da crítica do cartum? Quais elementos 
verbais e/ou visuais o auxiliaram a chegar a essa conclusão? 
 
 
Gustavo: “Um culpando o outro. Os gestos de 
um culpando o outro, um apontando para o 
outro”. 
 
Joana: “Espanto e nervosismo. Os jeitos de se 
estar e os gestos”.  
 

 
Alice: “Falta de responsabilidade, que um fica 
culpando o outro e não chegam a nenhuma 
conclusão”. 
 
Lavínia: “Irresponsabilidade. Todos eles estão 
um culpando o outro usando as palavras ‘him’ e 
‘her’”.  
  

 
QUESTÃO 3: A quais elementos se referem (ou podem estar se referindo) os pronomes 
destacados na frase “Who is responsible for this?”? E quanto aos pronomes “him” e “her ”? 
 
 
Gustavo: “Who – se refere à pergunta. This – 
se refere para demonstrar. Him – se refere a um 
homem. Her – se refere a uma mulher”.  
 
 
Joana: “Who – fazer uma pergunta a uma 
pessoa. This – um pronome demonstrativo. 
Him – Pronome para ‘ela’. Her – Pronome para 
‘ele’”.  

 
Alice: “Who – pronome interrogativo (fazer uma 
pergunta a uma pessoa). This – pronome 
demonstrativo (isto). Him – pronome para ‘ele’ 
(he). Her – pronome para ‘ela’ (she)”.  
 
Lavínia: “Who – Interrogativo ‘quem’, a uma 
pessoa. This – Demonstrativo ‘aquilo’, ‘alguma 
coisa’. Him – Para ele (he). Her – Para ela 
(she)”. 
 
 

QUESTÕES DE LEITURA DO 8º ANO: SEGUNDO CARTUM 
 

COM ESTÍMULO DIRETO NA FASE DE 
PRÉ-LEITURA 

COM ESTÍMULO INDIRETO NA FASE DE 
PRÉ-LEITURA 

DUPLA B2: Alice e Lavínia (resposta única) DUPLA B1: Gustavo e Joana (resposta única) 
 
QUESTÃO 1: Feita uma leitura inicial, escreva, com as suas palavras, a ideia principal do 
texto abaixo: 
 
 
“A ideia principal é que, no mundo, existem 

 
“Uma lição de moral de pai para filho, lhe 
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diferenças e devemos nos conformar com essas 
diferenças”.  
  

falando que a vida não será exatamente o que ele 
imagina ser”.  

 
QUESTÃO 2: Quais são as palavras-chave da legenda, que fica logo abaixo da imagem?  
 
 
“‘Black and white’”.  
 

 
“‘Black and white’”.  

 
QUESTÃO 3: Segundo o que você pode perceber, qual é a ligação entre essas palavras-chave 
e a imagem?  
 
 
“A ligação é que os pinguins são pretos e 
brancos”. 
 

 
“Os pinguins são pretos e brancos”.  

 
QUESTÃO 4: A passagem “In time, son, you’ll realise life isn’t just black and white” está 
dividida em dois tempos verbais. Quais são eles? Qual é o significado que cada um desses 
tempos verbais produz? 
 
 
“‘In time, son, you’ll realise...’ – futuro (o que 
irá acontecer); ‘life isn’t black and white’ – 
negativo (negação de alguma coisa)”.  
 

 
 
“‘You’ll’ – futuro; ‘isn’t’ – negação”.  

 
QUESTÕES DE LEITURA DO 9º ANO: PRIMEIRO  CARTUM 

 
COM ESTÍMULO DIRETO NA FASE DE 

PRÉ-LEITURA 
COM ESTÍMULO INDIRETO NA FASE DE 

PRÉ-LEITURA 
DUPLA C1: Fabiana e Laura (resposta única) DUPLA C2: Letícia e Márcia (resposta única) 
 
QUESTÃO 1: Qual é o assunto principal do texto acima? 
 
 
“Entrevista de emprego”.  
 

 
“Quem a pessoa conhece”.  

 
QUESTÃO 2: Qual é a principal crítica veiculada pelo cartum? Quais elementos verbais e/ou 
visuais o ajudaram a chegar a essa conclusão? 
 
 
“Para conseguir certos empregos, é preciso ser 
conhecido no meio. Na frase: ‘who you 
know’”. 
 

 
“Para conseguir emprego, o candidato tinha que 
conhecer alguém no trabalho. Na frase, estava 
assim: ‘now let’s discuss who you know’”.  
 

 
QUESTÃO 3: Qual é o significado produzido pela palavra “now ” na passagem “Very 
impressive educational background... now let’s discuss WHO you know”? E quanto à 
palavra “who”? Por que ela está em caixa alta?  
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“‘Now’ nessa passagem quer dizer ‘mas’ e 
‘who’ quer dizer ‘alguém’. Está em caixa alta 
porque ela queria destacar essa palavra”. 
 

 
“A palavra ‘now’ é usada nessa situação para 
mudar de assunto. A palavra ‘who’ mostrando 
importância à pessoa”. 

 
QUESTÕES DE LEITURA DO 9º ANO: SEGUNDO CARTUM 

 
COM ESTÍMULO DIRETO NA FASE DE 

PRÉ-LEITURA 
COM ESTÍMULO INDIRETO NA FASE DE 

PRÉ-LEITURA 
DUPLA C2: Letícia e Márcia (resposta única) DUPLA C1: Fabiana e Laura (resposta única)  
 
QUESTÃO 1: Qual é a principal questão levantada pelo texto acima? 
 
 
“A questão das redes sociais, que interfere no 
trabalho”. 
 

 
“A interferência das redes sociais no mercado de 
trabalho”.  

 
QUESTÃO 2: O empresário demonstra interesse em contratar o candidato? Quais elementos 
verbais e/ou visuais o auxiliaram a chegar a essa conclusão? 
 
 
“Não, pelo fato de estar rindo e pelas palavras 
que tem o cartum”.  
 

 
“Não. Ele ri do candidato e diz que ele não 
conseguirá aquele emprego”.  

 
QUESTÃO 3: Os verbos destacados na passagem “So I looked at your Facebook page... oh 
man... there’s no way you’re getting this job!” estão em quais tempos verbais? Qual é o 
significado de cada um deles na referida passagem? 
 
 
“‘Looked’ – olhando; passado/ ‘there’s’ – 
existir; presente, plural/ ‘’re getting’ – obter; 
futuro”.  
   

 
“‘Looked’ – passado; olhar/ ‘there’s’ – presente; 
ser ou estar/ ‘’re getting’ – futuro; ter ou 
possuir”. 

 
QUESTÃO 4: O que ocorreu primeiro? O empresário verificou o perfil do candidato no 
Facebook? O empresário decidiu não contratar o candidato? Qual é o significado que essa 
ordem dos acontecimentos produz? 
 
 
“Ocorreu primeiro que o empresário verificou 
o perfil do candidato no Facebook, que ele 
procurou saber quem estava se candidatando ao 
emprego”.  

 
“Primeiro, ele verificou o perfil do candidato no 
Facebook, depois, ele disse que o candidato não 
conseguiria o emprego. Produz que, antes de 
conversa, o empregador preferiu ver os 
antecedentes do candidato em redes sociais”.   
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ANEXO 9 
 
Quadro 4 – Distribuição comparativa das respostas às questões de pós-leitura. 
 

 
QUESTÕES DE PÓS-LEITURA DO 7º ANO: PRIMEIRO CARTUM 

 
COM ESTÍMULO DIRETO NA FASE DE 

PRÉ-LEITURA 
COM ESTÍMULO INDIRETO NA FASE DE 

PRÉ-LEITURA 
DUPLA A1: Felipe e Lucas (respostas orais, 
mas não gravadas)  

DUPLA A2: David e Marcos (respostas orais, 
mas não gravadas) 

 
Você acha certo fazer cumprimentos mesmo quando não seja de modo sincero? As pessoas 
que você conhece costumam agir assim? Quais as características do comportamento de um 
indivíduo que esteja cumprimentando alguém só para parecer bem-educado? 
 

 
Nenhum dos dois acha certo, embora acreditem 
que, algumas vezes, seja melhor fazer isso do 
que parecer mal-educado. Segundo eles, 
quando a pessoa não está sendo sincera em 
seus cumprimentos, geralmente “ela logo vira o 
rosto, não olha direito nos seus olhos, pois não 
está falando sinceramente”.  

 
 
Não acham certo de modo algum dizer 
expressões de polidez sem estar sendo sincero. 
Consideram como falsidade. Acreditam que 
devemos ser sempre autênticos. 

 
QUESTÕES DE PÓS-LEITURA DO 7º ANO: SEGUNDO CARTUM 

 
COM ESTÍMULO DIRETO NA FASE DE 

PRÉ-LEITURA 
COM ESTÍMULO INDIRETO NA FASE DE 

PRÉ-LETURA 
DUPLA A2: David e Marcos (respostas orais, 
mas não gravadas) 

DUPLA A1: Felipe e Lucas (respostas por 
escrito) 

 
Qual é o seu tipo de personalidade? Há alguma coisa na sua personalidade que você 
gostaria de mudar? Você acha que, para ter uma boa autoestima, é preciso estar satisfeito 
com a sua personalidade? Justifique. 

 
 
Ambos disseram não haver nada na sua 
personalidade que eles gostariam de mudar. 
Eles também disseram que, com certeza, é 
importante estar satisfeito com a sua 
personalidade para ter uma boa autoestima.  

Felipe: “Minha personalidade é boa, de um 
garoto estudioso. Eu acho que, para ter uma boa 
autoestima, você precisa estar feliz com a sua 
personalidade”.  
 
Lucas: “Sim porque, através da nossa 
personalidade, a gente pode ser alguém na vida”. 
 

QUESTÕES DE PÓS-LEITURA DO 8º ANO: PRIMEIRO CARTUM 
 

COM ESTÍMULO DIRETO NA FASE DE 
PRÉ-LEITURA 

COM ESTÍMULO INDIRETO NA FASE DE 
PRÉ-LEITURA 

DUPLA B1: Joana e Gustavo (respostas por 
escrito) 

DUPLA B2: Alice e Lavínia (resposta única e 
por escrito) 

 
Em sua opinião, a crítica veiculada pelo cartum está presente na cultura brasileira? Em 
qual(s) situação(s)? Você já identificou esse tipo de comportamento em você? 
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Joana: “Sim. Isso acontece muito em certas 
ocasiões, tipo quando um não quer assumir 
aquilo que fez acaba culpando o outro e sem a 
pessoa ter feito”. 
 
Gustavo: “Sim. Porque é mais fácil culpar o 
outro do que assumir a culpa porque assumir a 
culpa quase ninguém assume, mas já culpar o 
outro todo mundo culpa”. 
 

 
 
 
“Sim, nas críticas e na falta de responsabilidade. 

Não”. 
 

 
QUESTÕES DE PÓS-LEITURA DO 8º ANO: SEGUNDO CARTUM 

 
COM ESTÍMULO DIRETO NA FASE DE 

PRÉ-LEITURA 
COM ESTÍMULO INDIRETO NA FASE DE 

PRÉ-LEITURA 
DUPLA B2: Alice e Lavínia (resposta única e 
por escrito) 

DUPLA B1: Joana e Gustavo (resposta única e 
por escrito) 

 
QUESTÃO 1: E você? Como enxerga a vida? Você acredita haver outras formas de ver o 
mundo? Quais? 
 
 
 
“Com bastante preconceito, e também com 
momentos de felicidade e sofrimento... e nós 
achamos que a vida tem que ser assim.”  

 
“Nós vemos a vida como uma lição de moral, 
como não é exatamente como imaginaríamos 
que fosse. Acredito que possa haver mudanças 
com pessoas sem preconceitos, mais humildes, 
mais sinceras e com amor no coração e 
seriedade.”  
 

 
QUESTÃO 2: Agora, tente colocar-se no lugar do outro. Imagine como você enxergaria o 
mundo nas seguintes condições: 
 

a) Você é analfabeto e sofre com a seca no sertão nordestino: 
 
b) Você é um empresário rico e bem-sucedido, dono de uma rede de supermercados: 
 
c) Você é um biólogo que estuda a vida marinha e, por isso, viaja para diversos lugares 

do mundo: 
 
d) Você e sua família são japoneses, trabalham como vendedores no Japão e juntos 

conseguem ter um padrão médio de vida:  
 
 

a) “Seria horrível, não iríamos sobreviver 
por muito tempo.”  

b) “Teria tudo, também teria amigos e 
pessoas que estariam comigo só por 
causa da minha condição financeira.” 

c) “Conheceria novos lugares, iria ver os 
animais mais perto.” 

d) “Seria bom, teríamos como se sustentar 
e uma tecnologia melhor.” 

 

 
a) “Seria horrível, não poderíamos ter um 

ensino adequado e iríamos sofrer.” 
 

b) “Teria tudo, também amigos.” 
 

c) “Conheceria novos lugares.” 
 

d) “Seria bom, teríamos como nos 
sustentar.” 
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QUESTÕES DE PÓS-LEITURA DO 9º ANO: PRIMEIRO CARTUM 

 
COM ESTÍMULO DIRETO NA FASE DE 

PRÉ-LEITURA 
COM ESTÍMULO INDIRETO NA FASE DE 

PRÉ-LEITURA 
DUPLA C1: Laura e Fabiana (respostas 
gravadas) 

DUPLA C2: Letícia e Márcia (respostas 
gravadas) 

 
Se você fosse entrevistar vários candidatos para assumir uma vaga de emprego, quais 
critérios você seguiria para avaliá-los? Você acharia justo excluir um candidato por ele não 
conhecer ninguém dentro da empresa? Justifique. 

 
 
1. Eu usaria o comportamento, como a pessoa 

se comporta se ela está muito nervosa, a 
roupa dela, como ela está vestida, se está 
adequada, como ela fala, se ela usa gírias, se 
ela tem experiência no trab... no que eu tô 
precisando. Eu usaria esses critérios. 

2. Eu usaria a linguagem que ela fala, formal 
ou informal, o comportamento também... 

3. A organização, e... os antecedentes... 
4. Os antecedentes em que sentido? 
5. De trabalho, onde ela já trabalhou, se ela 

teve um bom histórico lá e também os 
criminais para ver se ela já foi presa ou 
alguma coisa assim, se tem alguma coisa 
com a lei. 

6. É... Vocês acham que se ela tiver quite com 
a lei, está quite, né, mas a questão é que às 
vezes a pessoa ainda tá respondendo... 

7. Pendente.  
8. E também, mesmo pra quem já tá 

totalmente quite, existe uma discriminação, 
né, gente. 

9. Uhum... 
10.  É... Você acharia justo excluir um 

candidato por ele não conhecer ninguém 
dentro de uma empresa? 

11.  Não, não acharia justo porque ele tá lá não 
para conhecer as pessoas e sim pra trabalhar 
e pra fazer... pra fazer as coisas. O que vem 
pra ela é só o emprego. Claro que com... 
com a convivência, você conhece, mas não 
desqualificaria ele porque não conhece 
ninguém.  

12.  Uhum... 
13.  Eu também não acho justo porque a pessoa 

ela se esforça, ela estuda, ela tá ali, depois o 
outro vai lá e... e tira ela do cargo porque 
ela não conhece ninguém. 

14.  Então seria injusto porque, se ela estivesse 
à altura daquele cargo, ela não poderia ser 
excluída só porque ela não conhece 
ninguém ali, né, como se fosse uma 

 
1. Eu usaria a experiência, né, o 

conhecimento... e as habilidades que ele tem. 
2. Se ele já fez algum curso... e também se ele 

tem algum conhecimento, se ele sabe falar 
alguma língua estrangeira... É isso. 

3. Se ele teria a qualificação apropriada pra 
aquilo, né? 

4. É. 
5. Cursos ligados à área que ele tá concorrendo 

também, né.  
6. Uhum... 
7. Certo. E só isso? O que mais que vocês 

levariam em consideração?  
8. Acho que só.  
9. Vocês achariam justo excluir um candidato 

porque ele não conhece ninguém dentro da 
empresa? 

10. Não! (Juntas) 
11. Vocês acham importante o candidato ter a 

indicação de alguém que está na empresa, 
que já passou pela empresa, que conhece o 
chefe da empresa...?  

12. Importa um pouco, né, se a pessoa sabe que 
eu tenho conhecimento, a pessoa que me 
indicou... 

13. ... que indicou aquele candidato.   
14. Ah, sim. Se a pessoa que indicou escolheu 

bem a indicação, se ela não indicou de 
qualquer jeito.  

15. É... 
16. É! Se aquela pessoa indicou, é porque ela 

sabe que o candidato pode conseguir o 
trabalho.  

17. Sim. Mas se essa indicação for de qualquer 
maneira...? 

18. Aí não! 
19. Também não vai valer. 
20. É. 
21. É... Certo! Mas sempre vocês considerariam 

isso ou nunca? 
22. Dependendo da situação.  
23. Tipo: entre escolher um candidato que tem o 
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“panelinha”. 
(Ambas concordam)  

mesmo nível de conhecimento que outro, 
mas que tem uma indicação, qual candidato 
vocês escolheriam?  

24. Eu escolheria quem tem mais experiência. 
25. Independente de ter indicação? 
26. É! 
27. Eu também! 
 

 
QUESTÕES DE PÓS-LEITURA DO 9º ANO: SEGUNDO CARTUM 

 
COM ESTÍMULO DIRETO NA FASE DE 

PRÉ-LEITURA 
COM ESTÍMULO INDIRETO NA FASE DE 

PRÉ-LEITURA 
DUPLA C2: Letícia e Márcia (resposta única e 
por escrito) 

DUPLA C1: Laura e Fabiana (resposta única e 
por escrito) 

 
Você é a favor ou contra o acesso às redes sociais por parte das empresas para auxiliar a 
traçar o perfil dos seus candidatos? Quais são as vantagens e/ou desvantagens que isso 
pode trazer? 
 

 
 
“A favor porque você conhece melhor o 
candidato e a desvantagem é porque você 
conhece o melhor candidato.” 

 
“Contra porque não é necessário. Vantagens: 
promover ou mostrar experiências de trabalhos 
anteriores servindo como base para seus 
próximos trabalhos. Desvantagens: nem sempre 
é bom se expor demais, pode acabar perdendo 
oportunidades.” 
 

 


