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RESUMO 

É muito comum ouvirmos de nossos alunos, sobretudo no ensino fundamental, 

reclamações de que não conseguiram responder determinada questão da prova porque 

não compreenderam o que estava sendo solicitado pelo enunciado. Alguns conceitos 

centrais tradicionalmente estabelecidos no que diz respeito ao processo de avaliação, 

bem como os instrumentos utilizados nesse processo devem ser repensados para 

analisarmos com segurança se o educando não respondeu à prova por falta de 

conhecimento do objeto de estudo ou por dificuldade de compreender o que estava 

sendo solicitado. O enunciado não é mais um texto a ser compreendido nas atividades 

de língua portuguesa. Mas um texto em que qualquer dificuldade em termos de 

compreensão pode prejudicar o  desempenho do aluno no resultado final da prova.  A 

prova escrita, que é um dos instrumentos de avaliação da aprendizagem 

tradicionalmente firmada em nossas práticas avaliativas, tem sido alvo de muitas críticas 

nos últimos anos, portanto, caracterizá-la, entender a dimensão dos processos que a 

envolvem, como função social, estrutura formal, condição de produção  e  identificação 

das dificuldades de compreensão de seus enunciados, entre outros aspectos, é de 

suma importância para entender o contexto discursivo em que a mesma se materializa. 

Nosso trabalho, que tem uma orientação  qualitativa, tem por base teórica uma síntese 

das teorias dos processos de compreensão, gêneros textuais, avaliação da 

aprendizagem, entre outras. Os participantes  de nossa pesquisa foram da rede 

municipal de ensino do Recife, que cursavam o último ano do ensino fundamental. 

Selecionamos três turmas,  fizemos observações nos dias de aplicação de provas, 

aplicamos questionários e analisamos os enunciados que apresentaram problemas de 

compreensão, ao todo foram 134 enunciados avaliados. Os resultados da pesquisa 

apontaram que o grande problema de compreensão dos alunos está na dificuldade de 

compreender determinados vocábulos. O fato de não entender determinada palavra do 

enunciado os impedia de desenvolver a questão da prova. Faz-se necessário rever as 

estratégias de ensino de vocabulário urgentemente. Aumentar o “dicionário metal” dos 

discentes é muito importante. Familiarizá-los com determinados termos, com alguns 

tipos de perguntas, que normalmente configuram uma prova, é essencial para  que o 

professor não caia no lugar comum em afirmar que o aluno não respondeu unicamente 

porque não estudou. 

Palavras-Chave: compreensão do texto, prova escrita, avaliação. 
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ABSTRACT 

 

It is common to hear from our students, especially in elementary school, complaint 

that they did not answer some written test question because they did not understand 

what was asked by the enunciating question.   Nowadays in the education scenery, we 

can observe a major reflection about some concepts related to the evaluation process, 

with emphasis in the instruments used: the students did not answer the written test 

because they did not know the information about the topic studied in  class or they did 

not answer what was asked because they did not understand the enunciating question? 

The enunciating question is not another text in the Portuguese class. But a text that will 

influence the final result. The written test the is one of the evaluation instrument 

traditionally firmed in our class practice is the target of many censure these last years; 

therefore, it is important to make a systematic  analysis of this textual genre as:  social 

function, formal structure, production condition,  and the  comprehension difficulty 

investigation.  The research has qualitative base and has theoretical orientation in the 

comprehension process, textual genres, learning evaluation. Research show that 

comprehension troubles is  stronger in elementary school; analyzing these data, we 

decided to make our investigation in this level.  We developed our research in a public 

school where the written test is used as an evaluation instrument. We observed classes, 

particularly   in days of written test application.  The interview (students and teacher) and 

the analysis of the enunciating question   gave us important information. The research 

indicated that most of the students have problems in vocabulary level. They don’t know 

the meaning of some words, so they had trouble to solve some test questions. It is very 

important to teachers think about new activities using different vocabulary. Or we  will 

analyse this problem with the assertive “students did not solve the  test questions 

because they did not study to the test.    It is important to emphasize that although we 

delimitated our investigation to this level, our work will give us a map of all the 

enunciating question    comprehension problems that will help us in all levels, from the 

elementary school to college.   

Key-words: text comprehension, whitten test, evatuation. 

 

 

 

 



 8 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................................. 10 

2 PRELIMINARES............................................................................................................... 13 

2.1 Concepção de Língua: algumas considerações.......................................................  

2.1.1 Língua na perspectiva de Franci................................................................................. 

2.1.2 Língua na compreensão de Marcuschi....................................................................... 

2.2 Concepção de texto..................................................................................................... 

13 

14 

15 

17 

3 LEITURA: REFLETINDO SOBRE SEUS MODELOS...................................................... 19 

3.1 Modelo de processamento automático de Leberg e  Samuels................................  

3.2 O modelo de sistema de comunicação de Ruddell e Unrau.................................... 

3.3 O modelo de testagem de hipóteses de Goodman................................................... 

3.4 Leitura como interação................................................................................................ 

19 

20 

22 

23 

4 LEITURA E COMPREENSÃO: A BASE DA CONSTRUÇÃO DE  SENTIDOS............... 25 

4.1 Ler: muito prazer.......................................................................................................... 

4.2 Processos de compreensão de texto: múltiplos olhares......................................... 

4.3 Reflexões sobre a leitura:os estudos de Kleiman.................................................... 

4.4 A complexidade dos processos envolvidos na leitura: algumas 

considerações.................................................................................................................... 

4.5 Discutindo os problemas de compreensão............................................................... 

25 

27 

31 

 

32 

34 

5 UM ESTUDO SOBRE OS GÊNEROS TEXTUAIS........................................................... 36 

5.1 Gêneros textuais: recorte histórico............................................................................ 

5.2 Gêneros textuais e ensino: da teoria à prática......................................................... 

36 

37 

5.3 Perspectiva sócio-discurvisa de gênero................................................................... 42 

6 AVALIAÇÃO: REVENDO CONCEITOS.......................................................................... 45 

6.1 Avaliação: contexto geral............................................................................................ 

6.2 Prova escrita: um instrumento de avaliação............................................................. 

45 

46 

6.3 Critérios de avaliação: socializar é preciso............................................................... 48 

7 METODOLOGIA............................................................................................................... 50 

7.1 Aspectos metodológicos envolvendo o corpus ...................................................... 50 

7.2  Categorização para análise de enunciados ............................................................. 51 

8 ANÁLISE DOS DADOS.................................................................................................... 54 

8.1 Apresentação geral dos dados numa referência quantitativa................................. 54 



 9 

8.1.1 Dados gerais dos questionários.................................................................................. 

8.1.2 Tipologia de perguntas das  provas escritas............................................................... 

8.2 Análise Reflexiva dos dados....................................................................................... 

8.2.1 Professor, o que são substantivos mesmo................................................................. 

8.2.2 Essa pergunta é muito complexa, professor, eu ano entendi!.................................... 

8.2.3 Professor, dê uma olhadinha nesta questão, é isto mesmo que o senhor quer?....... 

8.2.4 Professor, diferenças substancias são diferenças entre os substantivos?................. 

8.2.5 É dia de prova! Bicho de sete cabeças....................................................................... 

55 

56 

60 

60 

64 

68 

70 

72 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................................. 

REFERÊNCIAS.................................................................................................................... 

ANEXOS.............................................................................................................................. 

ANEXOS A - Questionário aplicado aos professores .................................................... 

ANEXOS B - Questionário aplicado aos alunos ............................................................. 

ANEXOS C - Provas do professor 1.......................................................................................... 

ANEXOS D - Provas do Professor 2................................................................................. 

ANEXOS E - Provas do Professor 3................................................................................. 

 

75 

79 

85 

85 

87 

90 

105 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

1 INTRODUÇÃO 

 

No período de maio de 2005 a abril de 2006, atuei como professor de língua 

portuguesa, de 5a a 8a séries, numa escola da rede privada de ensino no município 

de Camaragibe. Sempre que aplicava provas nas minhas turmas, observava uma 

grande dificuldade de compreensão nos enunciados por parte dos alunos. E, 

possivelmente, se eu não fizesse algumas intervenções, no sentido de esclarecê-los, 

na hora da prova, a situação seria muito séria em termos de resultado final.  

Lembro-me de uma prova que apliquei em que alguns alunos, que 

normalmente se destacavam pelo interesse e envolvimento nas atividades de sala, 

tiraram notas baixas. No dia seguinte, chamei-os para conversar; para minha 

surpresa, a dificuldade não estava no domínio do conteúdo, mas na compreensão 

de algumas palavras do enunciado.  

Surge, a partir desse momento, o interesse em pesquisar os problemas de 

compreensão de enunciados de provas escritas. 

 Com relação aos processos de compreensão de texto, Marcuschi (2004, p.22)  

postula  que: 

Compreender bem um texto não é uma atividade natural nem uma herança 
genética; exige habilidade e trabalho. Na realidade,  sempre que ouvimos 
alguém ou  lemos um texto  entendemos  algo, mas nem sempre essa 
comunicação é bem sucedida. Compreender não é apenas uma ação 
lingüística ou cognitiva. É muito mais uma forma de inserção no mundo e 
um modo de agir sobre o mundo na relação com o outro, dentro de uma 
cultura e  uma sociedade 

 

 É interessante o posicionamento do autor em enfatizar que o processo de  

compreensão não se caracteriza, apenas, no âmbito do lingüístico e do cognitivo, 

mas também se configura na relação com o outro, numa espécie de contrato social. 

Kleiman (1995) já levantava essa questão, ao afirmar que vê a compreensão como 

uma atividade que envolve processos cognitivos múltiplos. Porém, a dimensão 

interacional é a mais importante porque, mais do que um ato cognitivo, a leitura é, 

antes de tudo, um ato social entre dois sujeitos — leitor e autor — os quais 

interagem entre si, atendendo a objetivos e necessidades socialmente 

determinados. 

Ter um olhar diferenciado nos processos de compreensão de enunciados de 

provas é algo urgente, pois o enunciado não é mais um texto a ser compreendido 

nas atividades de língua portuguesa. É um texto em que qualquer dificuldade em 
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termos de compreensão pode prejudicar o desempenho do educando no resultado 

final da prova. É um texto que se realiza num instrumento de avaliação, em que 

outros contratos sociais legitimados pela escola estão envolvidos: a progressão ou a 

retenção do discente.    

Ao analisarmos os processos de compreensão, não podemos esquecer que a 

prova é um texto encontrado no campo discursivo da avaliação.  Por isso, o 

processo de compreensão não se dará, apenas, no lingüístico e no cognitivo. 

Kleiman (1995) e Marcuschi (2004) defendem, como já ressaltado, numa espécie de 

contrato social,1 em  que o aluno precisa da legitimação do professor para responder 

o enunciado no momento em que pergunta: “Professor, está certo? É isso mesmo? 

 

Um dos fenômenos mais vigentes no campo da avaliação é o 
reconhecimento crescente da necessidade da reflexão sobre seus 
instrumentos. Estudar a coerência intrínseca dos processos avaliativos, 
sobretudo o teor metodológico, é de suma importância para a  compreensão 
da  prática docente  em sala de aula.  

 

De acordo com Falcão Filho (1995), a avaliação da aprendizagem  pressupõe 

a avaliação do ensino, do professor e de suas  condições de  trabalho, da 

organização da escola e de seus dirigentes. Ao avaliar a aprendizagem do aluno, 

portanto, o professor também estará avaliando o ensino que ministra e os critérios 

utilizados para a avaliação.  

Com base nessa reflexão, Hadji (2001) afirma que os instrumentos2 não são o 

verdadeiro objeto da avaliação, muito menos se confundem com ela. O autor 

complementa sua reflexão ao perguntar: o que se mede exatamente por meio de 

uma tarefa? Um saber? Um saber-fazer? Uma aptidão? Uma competência? Uma 

capacidade?   

Os instrumentos de avaliação devem ser vistos como indicadores,  como  um 

dispositivo  que permitirá  um trabalho de metaformação, numa perspectiva de 

ação/reflexão/ação. Como defende Falcão Filho (1995), a avaliação permitirá  não 

só uma  visão de  aluno como também uma revisão da prática docente.  Diante 

desse fato, Suassuna (2004) afirma que os instrumentos, tais como: testes, exames, 

                                                
1A aplicação de provas no Fundamental (5a a 8a séries) se configura de forma diferente. Há uma 

abertura maior no sentido de o aluno poder tirar dúvidas quanto aos enunciados, situação não 
presente em outros níveis de ensino. 

2Discutiremos com mais profundidade os processos de avaliação no capítulo 5 “Avaliação: revendo  
conceitos”. 



 12 

tarefas, trabalhos de pesquisa — devem se configurar como instâncias discursivas 

fecundas e dialógicas, produzindo boas demonstrações de aprendizagem e 

elaboração simbólica.    

 Como visto, muitas questões envolvem a prova escrita. É um texto que nos 

revela características lingüístico-discursivas específicas. Um texto que necessita de  

uma abordagem teórica diferenciada, algo  ainda não encontrado  na literatura. Por 

isso, investigar o processo de compreensão subjacente à leitura de enunciados de 

provas escritas do Fundamental (5ª a 8a séries)  considerando a estrutura formal e a 

função social desse gênero,3 é de extrema importância, pois nos fornecerá uma 

visão panorâmica, ou melhor, um mapeamento dos problemas de compreensão, 

bem como uma reflexão mais  detalhada sobre o reconhecimento da prova escrita  

como gênero textual. 

 Para uma melhor organização, dividimos este estudo  em  9 capítulos. Na 

primeira parte, que foi nomeada como “Preliminares”, apresentaremos a concepção 

de língua e de texto que norteará o trabalho. No capítulo 2, “Leitura: refletindo sobre 

seus modelos”, analisaremos alguns modelos de leitura e suas contribuições para a 

compreensão do processo que envolve a prática de leitura. No capítulo 3, 

mostraremos o que está subjacente aos processos de compreensão de textos. Já no 

capítulo 4, faremos um recorte histórico do percurso teórico sobre os gêneros 

textuais e suas implicações no cenário didático. No capítulo 5, apresentaremos 

alguns paradigmas do processo de avaliação no campo discursivo  didático, como 

também refletiremos sobre o instrumento de avaliação prova escrita. No capítulo 7, 

mostraremos a metodologia utilizada para alcançar os objetivos da pesquisa. No 

capítulo 8, faremos uma apreciação sobre a análise dos dados e no capítulo 9, 

traçaremos as considerações finais do trabalho seguidas de referências 

bibliográficas e dos anexos. 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Compreendemos a prova escrita como um gênero textual. Um texto que apresenta  características 

formais e funcionais específicas.   
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2 PRELIMINARES 

 

2.1 Concepção de língua: algumas considerações 

 

A língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não 
no sistema lingüístico abstrato das formas da língua, nem no psiquismo 
individual dos falantes (BAKHTIN,1998, p.124) . 

 

Para uma melhor compreensão das discussões a serem apresentadas ao 

longo deste trabalho, enfocaremos, nesta seção, a concepção de língua que 

norteará a nossa base teórica. Como postula Marcuschi (2004), é fundamental se 

explicar com que noção de língua se trabalha quando se opera com categorias como 

texto e discurso. Na expectativa de um entendimento mais amplo sobre as formas 

como a língua pode ser concebida, abordaremos uma série de conceitos, 

inicialmente, com base nos estudos de  Koch (2003, p.13). A autora apresenta, em 

seu livro “Desvendando os segredos do texto”, três concepções, às quais estão 

relacionadas, também, as concepções de sujeito.  

A noção de sujeito da linguagem varia de acordo com a concepção de língua 

que se adote. Assim, à concepção de língua como representação do pensamento 

corresponde a um sujeito psicológico, individual, dono de sua vontade e de suas 

ações. Um sujeito que constrói uma representação mental e deseja que esta seja 

“captada” pelo interlocutor da maneira como  foi mentalizada. 

A concepção de língua como estrutura, por sua vez, corresponde a de um 

sujeito determinado, “assujeitado” pelo sistema, caracterizado por uma espécie de 

não consciência. Nesse sentido, a língua é concebida como um instrumento que se 

encontra à disposição do indivíduo, que a utiliza como se ele não tivesse história. 

Geraldi (2002, p.41), com relação à concepção de língua como um instrumento de 

comunicação, afirma que, nesse universo, a língua será vista como um código 

(conjunto de signos que se combinam segundo regras) capaz de transmitir ao 

receptor uma mensagem. Trata-se de uma concepção que pertence ao 

estruturalismo e ao transformacionismo4  

                                                
4 Para um maior aprofundamento sobre o estruturalismo e transformacionismo, ler: WEEDWOOD, 

Bárbara. História concisa da lingüística. São Paulo: Parábola, 2002. p.125-135. 
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Por fim, a autora apresenta-nos a concepção de língua como lugar de 

interação. Essa noção corresponde a um sujeito como entidade psicossocial, 

sublinhando-se o caráter ativo do sujeito na produção mesma do social. Um sujeito 

sócio-histórico. Alguém que transforma e que, também, é reflexo das transformações 

sociais. Nessa perspectiva, Marcuschi (1996, p. 71) comunga com a autora ao 

afirmar que a língua é um fenômeno cultural, histórico, social e cognitivo que varia 

ao longo do tempo e de acordo com os falantes.  

 

2.1.1 Língua na perspectiva de Franci 

  

 O pesquisador), a exemplo de Koch, categoriza a língua em três momentos, 

a saber: 

 

a) Língua como atividade cognitiva  

 

Nesse contexto, a língua é definida como uma capacidade particular do 

indivíduo  em reconhecer o valor semântico-interpretativo dos enunciados. 

 A  língua é analisada como um fator de produção de conhecimento que inclui 

a capacidade de categorização do universo.  A sua função é, nesse caso, interativa, 

e não informativa como defendiam estruturalistas e funcionalistas. O autor, ainda, 

postula que:   

antes de ser para a comunicação, a linguagem é para elaboração, e antes 
de ser mensagem, a linguagem é construção de pensamento; e antes de 
ser veículo de sentimentos, idéias, emoções, aspirações, a linguagem é um 
processo criador em que organizamos e informamos nossas experiências, 
isso tudo num processo de metacognição (FRANCHI, 1977, p.41) 

 

 

b) Língua como estrutura 

 

O autor defende que a análise da língua como estrutura ajuda-nos na 

compreensão de alguns aspectos relacionados a ela, pois a língua, dentre outras 

coisas, tem uma estrutura hierarquicamente organizada em três níveis: fonológico, 

gramatical (morfológico e sintático) e semântico.  

De acordo com Franci (1977, p.15),  
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A utilização da linguagem, a  mútua compreensão nas situações de 
comunicação e sua eficiência funcional dependem não de que as 
expressões possuam um sentido codificado segundo convenções sociais 
coletivas, mas do fato de o sujeito ser capaz de construir um esquema 
estrutural, correspondente à forma da expressão, independente 
internamente das condições  situacionais a que serve. A  estrutura sintática 
das orações é a responsável pelas relações expressão-conteúdo, 
enunciado-função, sistema lingüístico-atos efetivos de linguagem.  

 

Daí a importância do estudo da língua como estrutura para uma melhor 

compreensão dos fenômenos que a envolvem.  

 

c) Língua como atividade social 

 

Nessa linha teórica, a língua é vista como discurso, enquanto fenômeno que 

envolve interlocutores em ação sob determinadas condições de produção e 

recepção. Ela é uma forma de produção social determinada dentro de um contexto 

de uso. É essencialmente heterogênea, variável, diz respeito aos indivíduos em 

situação de contexto diferenciados. O autor resume sua discussão  sobre 

concepções de língua, nesta seção, ao afirmar que a linguagem é também o 

instrumento da intervenção e da dialética entre cada um de nós no mundo. 

 

2.1.2 Língua na compreensão de Marcuschi 

 

 Marcuschi (2004, no prelo), com relação aos estudos de reflexão sobre a 

língua, elabora o seguinte recorte histórico de acordo com os vários ângulos 

teóricos: 

a) como forma ou estrutura – um sistema de regras que defende a 

autonomia do sistema diante das condições de produção (posição 

assumida pela visão formalista; 

b) como instrumento – transmissor de informações, sistema de codificação; 

aqui se usa a metáfora do conduto (posição assumida pela teoria da 

comunicação); 

c) como atividade sócio-histórica  – uma forma de ação social  (posição da 

Análise do Discurso (AD) e, também, da Lingüística de Texto (LT), mas 

com perspectivas  diversas); 
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d) como atividade cognitiva – ato de criação e expressão do pensamento 

típica da espécie humana (representada pelo cognitivismo); 

e) como atividade sócio-interativa situada – a perspectiva sócio-

interacionista relaciona os aspectos c) e d).     

Segundo Travaglia (1996, p. 21), é fundamental que o professor tenha clareza 

sobre os conceitos de língua e de ensino que se propõe adotar, já  que ele é 

fundamental para a estruturação do trabalho de todo docente que trabalha com o 

ensino da língua. A língua já  não pode ser concebida, apenas, como código, 

especialmente quando nos referimos à prática para o ensino de língua portuguesa. 

Deixar de valorizar a dimensão sócio-histórica da língua é reconhecer nosso 

aluno como uma caixa vazia, pronta para consolidar, sem contestação, a idéia 

equivocada de que o aluno vem para a  aula para aprender português.  

Leite (1986, p.17) afirma que: 

Na medida em que a escola concebe o ensino da língua como simples 
sistema de normas, conjunto de regras gramaticais, visando a produção 
correta do enunciado comunicativo culto, lança mão de uma concepção de 
linguagem como máscara do pensamento que é preciso moldar, domá-la 
para, policiando-a, dominá-la, fugindo ao risco permanente de subversão 
criativa, ao risco do predicar como ato de invenção e liberdade. 

 

 Logo, acreditamos que uma concepção equivocada de língua pode influenciar  

diretamente no processo de ensino-aprendizagem. O que está em “jogo” é a 

competência lingüística do discente, é reconhecê-lo como um ser que interage que 

constrói que faz parte desse grande movimento interativo e dinâmico que é a língua.  

 A concepção que irá alicerçar este trabalho será a de língua como interação, 

uma língua que não é uma simples emissão de sons, nem simples sistema 

convencional, tampouco tradução imperfeita do pensamento, vestimenta de idéias 

mudas e verdadeiras, mas rica de sentidos, plural (LEITE, 1996, p.23). 

  Assim, como afirma Geraldi (2002, p.41),  

A linguagem é uma forma de interação, pois mais do que possibilitar uma 
transmissão de informações de um emissor a um receptor, a linguagem é 
vista como um lugar de interação humana. Por meio dela, o sujeito que fala 
pratica ações que não conseguiria levar a cabo, a não ser falando; com ela 
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o falante age sobre o ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que 
não preexistiam à fala.  

 

Vale salientar que a concepção de língua como interação corresponde aos 

estudos lingüísticos da enunciação e, como  já enfatizado, exigirá uma atuação 

educacional diferenciada, pautada na constituição de relações sociais. 

Situamos nosso trabalho na concepção apresentada por Geraldi (2004, p. 41), 

ou seja, a de Língua como atividade sócio-interativa situada. Segundo o  estudioso, 

esta posição reúne duas posições: a que entende a língua como atividade sócio-

histórica e como atividade cognitiva. Contemplando a língua no seu aspecto 

sistemático, observando, também, seu funcionamento social cognitivo e histórico, 

predominando a idéia de que o sentido se produz situadamente e que a língua é um 

fenômeno encorpado e não abstrato e autônomo.  

Em outras palavras, a concepção de língua adotada, neste trabalho, encontra-

se na perspectiva funcionalista, em que a língua será analisada no seu aspecto 

simbólico, por ser sistemática e obedecer a convenções, e na perspectiva sócio-

interativa, configurada em contextos comunicativos historicamente situados.  

 

2.2 Concepção de texto 

 

 Antes de apresentarmos a concepção de texto que norteará nosso trabalho 

de pesquisa, faremos um recorte histórico da lingüística de texto (LT) para uma 

melhor compreensão sobre nossa escolha teórica. 

 Marcuschi (2004) postula que os estudos mais sistematizados sobre a LT  

começaram a surgir em meados dos anos 60. Hoje suas linhas de pesquisa tratam 

não só do processo de produção de texto  como também da compreensão de textos 

orais e escritos. Numa perspectiva mais técnica, poderíamos conceituar LT como o 

estudo das operações lingüísticas, discursivas e cognitivas reguladoras e 

controladoras da produção, construção e processamento de textos escritos ou orais 

em contextos naturais de uso. 
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 Goodman (1994) antecessor de Marcuschi5 ,nessa discussão, também 

acreditava que o texto é uma unidade básica de sentido em uma língua. Não é 

simplesmente um grupo de sentenças bem elaboradas compostas por palavras ou 

morfemas. Para o Goodman, um texto tem unidade, pois representa uma mensagem 

com elementos de coesão e coerência. 

 O texto, nesse sentido, assumirá uma perspectiva diferente, pois, como 

defende Beaugrande (1997, p. 10), “é essencial tomar o texto como um evento 

comunicativo no qual convergem ações lingüísticas, cognitivas e sociais”. O autor 

apresenta-nos uma definição que amplia, enriquece o entendimento de texto, ao 

conceituar o texto como um evento.  

Tais implicações, de acordo com Marcuschi (2004), leva-nos a sistematizar 

que: 

1- o texto é visto como um sistema de conexões entre vários elementos, tais 

como: sons, palavras, enunciados, significações, participantes, contextos, 

ações etc.; 

2- o texto é construído numa orientação de multissistemas, ou seja, envolve 

tanto aspectos lingüísticos como não lingüísticos no seu processamento 

(imagem, música); 

3- o texto é um evento interativo e não se dá como um artefato morfológico e 

solitário, sendo sempre um processo e uma co-produção (co-autorias em 

vários níveis); 

4- o texto compõe-se de elementos que são multifuncionais sob vários 

aspectos, como: um som, uma palavra, uma significação, uma instrução 

etc. e deve ser processado com essa multifuncionalidade6. 

 Como ressaltado, os estudos de Beaugrande (1997) trouxe-nos grandes 

contribuições, pois o entendimento de texto como evento serviu de base orientadora 

                                                
5Segundo Marcuschi (2004), este conceito parte do entendimento de que a língua não funciona nem 
se dá em unidades isoladas, tais como os fonemas, os morfemas, as palavras ou frases soltas, mas 
sim em unidades de sentido, o texto. Algumas das obras consultadas não têm tradução em 
Português. Optamos por fazer citações diretas e apresentar notas da obra original ao longo das 
seções. Responsabilizamo-nos pela tradução. 
6Esta multifuncionalidade é  conceituada por alguns autores como multimodalidade textual. Ler 
GÊNEROS ultimodais e multiletramento. In: KARWOSKI, Acir Mário; GAYDECZKA, Beatriz; BRITO, 
Karim Siebeneicher (org.). Gêneros textuais: reflexões e e ensino. Palmas e União da Vitória,PR: 
Kaygangue, 2005.    
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para a compreensão de texto que hoje temos. Logo, assim como trabalhamos com 

uma concepção de língua como interação, a compreensão de texto por nós adotada 

não poderia fugir desse contexto, já que disso dependerão muitas das posições 

defendidas ao longo desta pesquisa.  

 O texto será entendido, portanto, numa perspectiva sócio-interativa, 

funcionalista. Mas vale salientar que, ao concebermos o texto na linha funcionalista, 

não estamos desconsiderando a existência da forma. Todavia, esta “forma” só terá 

relevância  em nosso trabalho quando situada em contextos sócio-interativos. 

3. LEITURA: REFLETINDO SOBRE SEUS MODELOS 

 

3.1 Leitura como interação  

 

Nas seções deste capítulo, iremos construir um arcabouço teórico acerca de  

alguns modelos de leitura que marcaram fortemente os estudos sobre os processos 

de leitura. Apresentaremos, ainda, algumas idéias sobre sua natureza da leitura e 

suas representações em casa modelo.  

Iniciaremos mostrando algumas características do modelo de leitura como 

interação de processos. 

De acordo com Kleiman (1989), a interação não é aquela que se dá entre o 

leitor, determinado pelo contexto, e o autor, através do texto. Essa interação se 

refere, especificamente, ao inter-relacionamento não hierarquizado de diversos 

níveis de conhecimento dos sujeitos (desde o conhecimento gráfico até o  

conhecimento de mundo) utilizados pelo leitor durante a leitura.  

Para Adams e Collins (1979), a interação dos níveis de conhecimento, desde 

o grafêmico até o enciclopédico, é suficiente para assegurar que haverá 

compreensão. Inclui-se, também, nesse modelo, um sistema (superschema) que 

incorpora objetivos, motivação e auto-avaliação.   

Nessa perspectiva teórica, em vez de se utilizar modelos de reconhecimento 

e processamento de sentenças, procuram-se subsídios nas teorias funcionais, na 

pragmática, nas gramáticas de texto. 

A compreensão dos processos que envolvem a natureza da leitura e suas 

implicações terá por base os estudos de outras linhas de pesquisa, como já 

enfatizado. Ruddell e Unrau (1976) postulam que a leitura, nesse contexto, será 
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concebida como um processo de construção de sentidos, que nos habilita a criar um 

mundo de novos conceitos, criaturas e características. A leitura, vista como uma 

ação plural, em que todos os aspectos7 devem ser avaliados.  

Um aspecto importante a ser colocado em revelo nesse modelo é a hipótese 

de compensação. Acredita-se que a compreensão pode ser barrada tanto por 

limitações do texto, quanto por limitações do leitor. Isso dá origem à hipótese da 

compensação, segundo a qual, se um nível de conhecimento não puder ser 

utilizado, outros níveis de conhecimento poderão fornecer maneiras alternativas de e 

chegar ao significado (FREEBODY & ANDERSON,1981). 

Como vimos, a proposta interativa, que visa refletir sobre a natureza dos 

processos envolvidos na leitura, e a relação entre eles busca contribuições em 

muitas orientações teóricas 8. Não se trata estritamente de um modelo, segundo 

Kleiman (1989), mas de reflexões e propostas que descrevem e utilizam a interação 

de níveis de conhecimento necessários à compreensão e focalizam algum aspecto 

dessa interação. 

 

3.2 O modelo de sistema de comunicação de Ruddell e Unrau  

 

De acordo com Pinto (2003)9 na abordagem de Ruddell e Unrau (1976), os 

fatores afetivos e cognitivos responsáveis pela apreensão e produção de 

mensagens acham-se presentes nos três componentes que englobam o processo 

de leitura no contexto da sala de aula: leitor, texto/contexto da sala de aula e 

professor. O texto  é constantemente reinventado à medida que o leitor apreende de 

forma diferente seu significado. Isso tudo numa negociação permeada pelo contexto 

da sala de aula, numa perspectiva sociocognitiva e interativa (RUDDELL; UNRAU, 

1994). 

Como visto, a leitura, nesse modelo,10 é um desempenho psicolingüístico 

complexo que consiste na decodificação de unidades lingüísticas escritas no 

                                                
7 Aspectos não só relacionados a  questões cognitivas, mas também de ordem sócio-cultural, 
interacional.  
8 Do original “Reading as a Meaning-Construction Process: The reader, the Text, and  the Teacher “ 

(RUDDELL & UNRAU, 1976). Os aspectos a  que nos referimos estão ligados não só a questões de 
ordem cognitiva, mas também afetiva. Referência na lingüística, ciência cognitiva, inteligência 
artificial.  

9 Para uma revisão dessa discussão, ler ; PINTO, Abuêndia Padilha. Leitura: perspectiva 
socioconstrutivista”.  Campinas, Leitura: Teoria e Prática. Ano 20, n. 38, mar.2003, ,. 2003.   

10 O modelo de Ruddell e Unrau (1976), também, é conhecido como abordagem socioconstrutivista. 
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processamento das unidades lingüísticas ao longo de dimensões estruturais e 

semânticas e na interpretação dos dados semânticos segundo os objetivos do leitor  

(KLEIMAN,1989). Em seguida, o sistema semântico é ativado a fim de se obter uma 

leitura lexical que, junto com o significado estrutural, produzirá o significado do 

constituinte a ser armazenado na memória a longo prazo. 

Trata-se de um modelo que entende a compreensão como um processo em 

que o leitor avalia, organiza e sintetiza as informações; retesta hipóteses preditivas e 

determina as estratégias metacognitivas durante o processo, numa espécie de 

monitoramento. 

Pinto (2003) ainda no seu artigo “Leitura: perspectiva socioconstrutivista”, 

seguindo a mesma orientação teórica do modelo apresentado, mostra-nos a relação 

de compreensão e tipos de conhecimento ao organizar o seguinte esquema: 

Conhecimento sistêmico: representado pelos níveis fonético-fonológico, 

lexical, morfológico, sintático e semântico, que contribuem para facilitar a construção 

do significado. Com o desenvolvimento do conhecimento sistêmico, obtido, 

inicialmente, pela leitura de textos cujos conteúdo e forma fazem parte da 

experiência do aprendiz, menos atenção é dada aos subprocessos iniciais. Segundo 

a autora, isso possibilita um tempo maior de processamento à construção de 

significados. 

Conhecimento de mundo: com o que já está familiarizado, o aprendiz 

aperfeiçoa sua capacidade de compreensão. Com base nessa perspectiva, o 

conhecimento referido no texto pode ser ampliado, expondo o aprendiz a novas 

informações e idéias, contribuindo para seu aprimoramento conceitual. 

Conhecimento da organização do texto: a estudiosa defende que a 

compreensão de textos oral e escrito pode ser facilitada pelo uso de tipos de textos 

já conhecidos pelo aprendiz. A (seqüência) narrativa, por exemplo, que representa 

um tipo de texto com o qual o aluno já está familiarizado e que obedece a uma 

ordem regular de acontecimentos, poderá ser usada nos estágios iniciais do 

desenvolvimento do processo de construção de sentidos. À medida que a 

aprendizagem de leitura se desenvolve, outros tipos  e  gêneros textuais podem ser 

apresentados. 

A concepção socioconstrutivista defendida redimensionou a relação professor 

/aluno/conteúdo, dando-nos  elementos mais  objetivos da atuação de cada um no 

contexto escolar e suas implicações no processo de leitura e compreensão.   
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Na próxima seção, apresentamos, também, com características do modelo de 

interação, num contexto psicolingüístico, o modelo de testagem de hipóteses de 

Goodman (1970;1976). 

 

 

 

 

3.3 Modelo de testagem de hipóteses de Goodman  

 

Goodman (1994) afirma que a compreensão da leitura como processo não é 

algo novo. Tem-se referência dessa linha de pesquisa em Huey(1908)11. Mesmo 

assim, observa-se uma tendência em entender a leitura como uma tarefa de 

identificação de palavras em sua seqüência, uma tarefa de traduzir palavras escritas 

para a  linguagem oral antes de refletir sobre o sentido do texto12. 

O autor, de acordo com Kleiman (1989), considerava a leitura como uma 

“atividade de interação entre o pensamento e a linguagem”. A  leitura é, nas palavras 

do autor, “um processo complexo através do qual o leitor reconstrói, até certo ponto, 

uma mensagem encodificada por um escritor”.  

O modelo de Goodman, que visa caracterizar a dimensão preditiva da leitura 

(“a leitura é um processo de amostra, predição e adivinhação”), estipula que três 

tipos de informação são utilizados simultaneamente no processo: a informação 

grafofônica, que inclui informação gráfica, fonológica, bem como a inter-relação 

entre ambas; a informação sintática, que tem como unidades funcionais padrões 

sentenciais, marcadores desses padrões e regras transformacionais supridas pelo 

leitor; e a informação semântica, que inclui tanto vocabulário quanto conceitos e 

experiências do leitor.    

 De acordo com o pesquisador, além dos níveis de informação, relacionados 

entre si, o leitor precisaria  de uma série  de habilidades que são as que permitem o 

processamento: scanning, fixação ocular, seleção de “pistas” cruciais, predição de 

“pistas” (que opera junto com a seleção numa relação de dependência mútua), 

formação de perceptos, busca lexical, busca lexical e conceitual (a habilidade para 

                                                
11 Edmund Huey, em 1908, desenvolveu uma teoria que analisava os níveis de leitura e seus  

componentes. 
12 No original: “Reading, writing, and Written texts: A transactional Sociopsycholinguistic View” 

(GOODMAN, 1994).  



 23 

buscar na memória pistas fonológicas bem como  informações sintáticas associadas 

às imagens perceptuais), conhecimento lingüístico e conhecimentos prévios 

conceitual e empírico, testagem semântica das escolhas (“a habilidade para 

confirmar ou desconfirmar as escolhas”), retestagem grafofônica, regressão ocular  e  

decodificação (após uma escolha bem sucedida, o leitor integra a informação ao 

significado que está sendo construído). 

 O modelo psicolingüístico apresentado por Goodman (1994) se aproxima do 

da concepção defendida pelo modelo interativo. A leitura é um processo não linear, 

dinâmico na inter-relação de vários componentes utilizados para o acesso ao 

sentido. É uma atividade essencialmente preditiva, de formulação de hipóteses, para 

a qual o leitor precisa utilizar seu conhecimento lingüístico, conceitual e sua 

experiência. Goodman (1994) ainda ressalta que os textos são produzidos por 

autores para serem compreendidos por autores. O sentido está, portanto, no autor e 

no leitor. O texto tem o potencial de evocar o sentido, mas não tem sentido nele 

mesmo. Daí a importância do processo apresentado pelo autor para a construção de 

sentido do texto.         

 

3.4 Modelo de processamento automático de Leberg e Samuels13 

 

Leberge e Samuels (1976) apresenta-nos um modelo de leitura extremamente 

complexo. Rumelhart (1980) afirma que o modelo defendido pelos autores 

caracteriza-se em três representações de memória: 

1) Sistema de memória visual, que é basicamente representado pela 

apreensão dos detalhes como grafia, letras, grupos de palavras; 

2) Sistema de memória fonológica, relacionada à representação fonológica 

das palavras ou grupos de palavras;   

3) Sistema de memória semântica, ligada à representação semântica das 

palavras, grupos de palavras ou sentenças que são lidas. 

O eixo básico da teoria é captar os princípios básicos de automaticidade no 

processo perceptual e associativos através de exemplos simples aos estágios 

iniciais do processamento, para, em seguida, indicar como esses exemplos são 

                                                
13 Do  original: “Toward and Interative Model of Reading (RUMELHART, 1980).  O modelo, também, 

visa descrever os principais estágios envolvidos na transformação de padrões escritos em 
significado e relaciona os mecanismos da atenção ao processamento em cada um desses estágios. 
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generalizados a estágios mais complexos da leitura. Para que o processo possa ser 

automático, de acordo com os autores, três estágios (ou quatro) são necessários 

para a aprendizagem perceptual.  

Num primeiro estágio, o leitor procura no estímulo grafêmico as dimensões 

relevantes para a discriminação de trações distintivos (abertura, orientação espacial, 

da letra etc.). A busca tornar-se-á automática quando o leitor tiver realizado muitas 

tarefas discriminatórias. Num segundo estágio, o aprendiz constrói um código das 

letras mediante a organização dos trações relevantes numa unidade maior, processo 

que precisa de atenção por parte do aprendiz. Num terceiro momento, o processo de 

organização dos trações relevantes se torna automático. O processo visual pelo qual 

o sujeito alcança o estágio de unificação scanning pode, também, se tornar 

automático com a prática, o que constituiria o quarto estágio da aprendizagem. 

Kleiman (1989) afirma que, pela autolimitação do modelo, que objetiva, 

apenas, a explicação de processos de organização em níveis inferiores, a 

investigação empírica, a partir das predições, só contribuiu para o entendimento das  

microunidades. O enfoque dado à pesquisa não ajudou numa caracterização mais 

aprofundada dos processos envolvidos na leitura. 
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4. LEITURA E COMPREENSÃO: A BASE DA CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS 

 

4.1 Ler: muito prazer  

 

De acordo com Pinto (1989), citando Wolf e Dickson (1985), a leitura foi 

considerada como uma atividade perceptual e mecânica, centrada no 

processamento gráfico, e as teorias de instrução e de correção dos hábitos de leitura 

eram baseadas nessa suposição.  

Para entendermos como se configuram as pesquisas sobre os processos de 

compreensão de leitura, nos dias atuais, devemos nos remeter aos estudos de 

Edmundo Huey14. Em 1908, este autor levantou várias suposições sobre leitura, 

estudos que até hoje são compartilhados por grande parte dos pesquisadores. 

(PINTO,1989). Em sua pesquisa, Huey apresenta três elementos essenciais: a 

natureza composicional da leitura; os estágios de desenvolvimento do leitor; as 

diferenças individuais. 

 De acordo com Wolf e Dickson (1985), na primeira suposição de Huey, a 

leitura representa uma série contínua de subprocessos perceptuais, lingüísticos, 

cognitivos e motores, cuja integração é afetada tanto por fatores internos 

(automatismo, atenção e capacidades da memória), quanto por variáveis externas 

(construções sintáticas, ambigüidade léxica e a natureza do material a ser lido). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
14

 Artigo publicado na revista THE ESPECIALIST. São Paulo: EDUC, v.10, n.1. Contribuições como: 
ênfase processos psicomotores, cognitivos e afetivos do leitor, ao tentar compreender uma 
comunicação gráfica.  
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O diagrama 1 ajuda-nos no entendimento de como a teoria de Huey se 

organiza: 

               

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1: adaptado de  Wolf e Dickson (1989). 

 

Como visto no Diagrama 1, os processos de nível inferior abrangem o 

reconhecimento de palavras, a correspondência letra-fonema e a retenção léxica. Já 

as de nível superior incluem habilidades de compreensão como a construção de 

inferências e o uso da informação contextual. 

 Vale salientar que Huey, em seus postulados, também, considerava as 

diferenças individuais no processo de compreensão, bem como o estágio de 

desenvolvimento do leitor.  

 Pinto (1989) afirma que: 

nos estágios iniciais de leitura alguns processos de nível inferior,como a 
habilidade de reconhecer letras, levam certo tempo para serem executadas. 
Contudo, com o desenvolvimento e maturação do leitor, o automatismo se 
estabelece por meio da prática e menos atenção é dada aos subprocessos  
iniciais, possibilitando, assim, um tempo maior de processamento à 
compreensão do sentido do texto.  

 

 Uma seqüência de estágios desenvolvimentais vai possibilitando a compreensão mais 

avançada, como: a inferência, a identificação de pontos de vista do autor e avaliação crítica. 

 

ATENÇÃO 

 

 
MEMÓRIA 

EXTRAÇÃO DE PADRÕES VISUAIS 
(extrai as características das formas das 
letras) 

RECONHECIMENTO LETRA/FORMA. 
RELAÇÃO SOM/LETRA (reconhece 
letras individuais, sílabas, palavras e 
frases) 

RETENÇÃO LÉXICA (busca 
correspondência semântico-fonológica) 

ATIVAÇÃO SEMÂNTICA (ativa os 
padrões conceituais e as relações 
semânticas) 

COMPREENSÃO (contexto, inferência, 
confirmação. Relaciona a informação 
das sentenças ou contextos maiores, 
comparando-a com o conhecimento de 
mundo) 
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Mas esse desenvolvimento dependerá de um trabalho sistemático, de estratégias 

que objetivem o aprimoramento do leitor. Como defende Marcuschi (1996, p. 64) “a 

compreensão deve ser treinada, já que não é uma habilidade inata, transmitida 

geneticamente pela espécie humana. Além disso, a compreensão de textos é um 

dos aspectos básicos do domínio do uso da língua”.  

Ainda segundo Pinto (1989), só por volta dos anos 60 e 70, quando  algumas 

contribuições psicolingüísticas15 foram associadas ao processo de leitura, é que 

essa perspectiva mecanicista começou a tomar novos rumos. A postura frente a 

esse importante eixo de ensino foi se ressignificando, da concepção às estratégias 

metodológicas, para atingir os objetivos didáticos. 

 

4.2 Processos de compreensão: múltiplos olhares  

 

 Para servir como fio condutor da discussão a ser apresentada sobre os 

processos de compreensão, mostraremos o conceito de compreensão apresentado 

pelo dicionário Houaiss (2004): “Compreensão: 1- percepção, entendimento.             

2- Domínio intelectual de um assunto. 3- Complacência, indulgência”.       

Durante muito tempo, conceitos dicionarizados do que é compreensão 

dominaram o cenário do ensino de língua materna. As conseqüências dessa 

apropriação reducionista do ato de compreender podem ser constatadas nas 

pesquisas oficiais realizadas anualmente.  

O PISA16 apresentou uma pesquisa feita em 41 países em que o  Brasil ficou 

entre os últimos cinco países com nota inferior a 4 pontos, numa escala de 1 a 8. A 

dificuldade de compreensão leitora,  também, se repetiu, embora num grau menor, 

no Sistema Nacional da Avaliação da Educação Básica (SAEB).  

Não desconsideramos por completo que a percepção, o entendimento, por 

exemplo, não façam parte do processo de compreensão, mas só diz respeito a uma 

                                                
15 Contribuições como: ênfase nos processos psicomotores, cognitivos e afetivos do leitor, ao tentar 

compreender uma comunicação gráfica. 
16 Programme for International Student Assessment, conhecido no Brasil como Programa 

internacional de Avaliação. Comparada. Lançado em 1997,os resultados obtidos nesse estudo 
permitem monitorar, de uma forma regular, os resultados dos sistemas educativos em termos do 
desempenho dos alunos, no contexto de um enquadramento conceitual aceito internacionalmente. 
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parte que poderíamos afirmar que se constitui como resultado de muitas outras que 

iremos apresentar neste estudo.   

Para fundamentar este trabalho de pesquisa sobre o processo de 

compreensão, recorremos, principalmente, às contribuições teóricas de Marcuschi 

(1995, 1996, 2004), Meurer (1988), Goodman (1994), Koch (2002, 2003), Gumperz 

(1982), Kleiman (1995)  dentre outros.   

Marcuschi (1995) amplia o conceito de compreensão ao afirmar que é, 

também, um exercício de convivência sociocultural. Para o referido autor, a 

interpretação de enunciados é sempre fruto de trabalho, e não uma simples extração 

de informações objetivas. Compreender, nesse contexto, seria uma atividade 

colaborativa que se dá na interação entre leitor-texto-falante, processo no qual 

podem ocorrer desencontros. O estudioso enfatiza três metas a serem atingidas nas 

atividades de compreensão de textos: 

1) Tratar textos escritos e  orais provenientes de fontes autênticas; 

2) Demonstrar que a escrita não tem valor intrínseco e autônomo, 

distinguindo entre capazes e incapazes de pensar logicamente; 

3) Mostrar mecanismos e fatores da compreensão de texto que respeitem a 

criatividade do aluno.   

Sobre a questão de que a escrita não tem valor autônomo, Koch (2003) 

postula que: 

Não existem textos — escritos ou orais — totalmente explícitos, e que os 
textos se constituem em um conjunto de pistas destinadas a orientar o leitor 
na construção do sentido; e ainda, que para realizar tal construção, ele terá 
que preencher lacunas, formular hipóteses, testá-las, encontrar hipóteses 
alternativas e caso de desencontros entre o dito e o não dito.   

 

A autora, ainda, enfatiza que o processo de atribuir sentido ao texto se dá por 
meio de inferenciamentos. Isso exige a mobilização de conhecimentos prévios de 
todos os tipos, dos conhecimentos pressupostos como partilhados, do conhecimento 
da situação comunicativa, do gênero textual e de suas exigências. A compreensão 
terá de dar-se de forma não linear.   

Stanovictch (apud MEURER, 1988), afirma que a compreensão envolve um 
processo interativo compensatório. Interativo porque o leitor ativa esquemas e faz 
inferências; compensatório porque os leitores tentarão compensar alguma 
deficiência em um nível de processamento, confiando mais em fontes de 
informações relacionadas a outros níveis. O estudioso destaca três causas para a 
dificuldade de compreensão — entendendo que os textos são sempre incompletos 
e, por essa razão, dependem de informações disponíveis na mente do leitor. São 
elas: 
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1) A compreensão não se realizará se o leitor não possuir esquemas 

relativos ao conteúdo; 

2) Caso o leitor possuir tais esquemas, mas por alguma motivo não os ativa,  

não haverá compreensão; 

3) Quando o leitor, por alguma razão, forma representação do texto diferente 

da que o autor teve a intenção de transmitir. 

Para o estudioso, a dificuldade de compreensão tanto pode estar nos textos, 
quando estes não apresentam pistas suficientes para o leitor ativar esquemas 
necessários, como no leitor, quando este trata o texto, exclusivamente, de forma 
ascendente sem fazer uso de seus conhecimentos anteriores e de estratégias 
adequadas. 

Goodman (1994) considera necessária uma distinção entre a atividade de 
compreender como um processo e a compreensão como um produto. Qualquer ato 
de leitura visa a um produto final, à compreensão que é alcançada pelo leitor através 
de uma negociação de sentidos, a partir do texto impresso, recorrendo-se a 
determinadas estratégias. Nesse contexto, o leitor irá interagir com o texto e, assim 
como afirma Koch (2003), construir o sentido do texto.  

Marcuschi (2004) complementa postulando que é no uso efetivo da língua e, 
de modo especial, no texto em sua relação com seu leitor ou ouvinte que o sentido 
se constitui. Apresenta-nos, ainda, os dois grandes modelos teóricos que norteiam 
as discussões sobre o processo de compreensão: 

 

1) compreender  é decodificar (metáfora da condução); 

2) compreender é inferir (metáfora da planta baixa). 

 

Segundo o autor, de um lado teríamos a teoria da compreensão como 
decodificação, baseada na noção de língua como um código; de outro lado, aquela 
baseada na noção de língua como atividade, tomando a compreensão como 
inferência ou, pelo menos, como processo de construção. No primeiro modelo, tem-
se a perspectiva de uma semântica lexicalisca e uma concepção de texto como 
continente. Na segunda orientação teórica, tem-se a noção de língua como atividade 
sócio-interativa e cognitiva; a de texto como um evento construído na relação 
situacional, sendo o sentido sempre situado. 

A título de esclarecimento sobre as duas perspectivas teóricas, o autor  
pontua alguns aspectos relevantes no processo de compreensão: 

• Ler e compreender são equivalentes; 

• A compreensão de texto é um processo cognitivo; 

• No processo de compreensão, desenvolvem-se atividades inferenciais; 

• Os conhecimentos prévios exercem uma influência muito grande para a 

compreensão de um texto; 
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• Compreender um texto não equivale a decodificar mensagens.    

 

Já Kleiman (1995) vê a compreensão como uma atividade que envolve 
processos cognitivos múltiplos. Porém, destaca que a dimensão interacional é a 
mais importante, porque mais do que um ato cognitivo, a leitura é, antes de tudo, um 
ato social entre dois sujeitos — leitor e autor — os quais interagem entre si, 
atendendo a objetivos e necessidades socialmente determinadas. Há uma espécie 
de contrato social no ato da compreensão. Um bom exemplo disso é a situação de 
sala de aula. O aluno, ao ler determinadas questões do livro didático ou mesmo da 
prova escrita, precisa da legitimação do professor, mesmo que o enunciado, para o 
discente, esteja claro.  

Meurer (1988) destaca a importância do contexto apropriado 17 para 
compreensão do texto ao afirmar que  entende a compreensão como um processo 
complexo em função de seus dois integrantes principais: as informações contidas no 
texto e os conhecimentos prévios dos leitores. O autor postula que alguns textos, 
tidos como de difícil compreensão ou mesmo incoerentes, podem não sê-lo em um 
contexto apropriado. 

Como vimos, a preocupação sobre uma visão mais ampla do processo de 

compreensão tem motivado várias linhas de pesquisas (Lingüística Textual, 

Sociolingüística, Psicologia Cognitiva e Psicolingüística). É de extrema importância 

um aprofundamento nesse universo para um melhor entendimento da relação 

sujeito-texto ou, em outras palavras, sujeito-mundo. A apropriação desse tema por 

parte dos docentes permitirá uma visão mais ampla sobre os aspectos que 

envolvem os fenômenos de compreensão textual (seja escrito ou oral). Conhecer 

para intervir, essa seria a máxima que permitirá o entendimento do outro como um 

ser plural, dotado de muitas vozes.  

 

4.3 Reflexões sobre a leitura: os estudos de Kleiman  

 

Nesta seção, apresentaremos um panorama geral sobre a leitura baseados 

na obra “Leitura, ensino e pesquisa”, de Ângela Kleiman (1989).  Para a autora, a  

leitura é um ato cognitivo por excelência; o complexo ato de entender começa a ser 

compreensível, apenas, se aceitarmos o caráter multifacetado, multidimensionado 

desse processo que envolve: percepção, processamento, memória, inferência e 

dedução.  

Conhecer, como já enfatizado, as nuances da prática de leitura é de suma 

importância para um entendimento mais aprofundado do processo de compreensão, 

                                                
17 Aqui entendido como “contexto social legitimado”. 



 31 

um dos marcos norteadores da nossa  pesquisa. Por entendermos que um texto 

ativa estratégias, expectativas e conhecimentos lingüísticos e não lingüísticos, 

considerando, também, o princípio de que texto é um resultado atual das operações 

de sentidos do leitor, fornecendo-lhe um instrumental que o capacita para a 

compreensão, esses  elementos não podem ser desconsiderados no ato de ler.  

Kleiman (1989) enfatiza que, na escola, poucos professores fazem as 

crianças perceberem essa construção de sentidos que se dá na relação autor/texto/ 

leitor. O texto é percebido, na maioria das vezes, como coleção de elementos 

descontínuos, com ênfase nos elementos formais enquanto marcadores de um 

conteúdo informativo, mas não enquanto marcadores de uma posição, ou de uma 

abertura para a entrada de um leitor imaginada por esse autor.  

O reconhecimento do aluno enquanto sujeito leitor, e não como decodificador, 

o reconhecimento do  professor como modelo desse leitor e um ensino coerente a 

uma postura sociointeracionista podem redimensionar a prática de leitura em sala de 

aula (KLEIMAN,1989). 

Lajolo (1993) comunga com Kleiman (1989) ao afirmar:  

Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. 
É a partir de um texto, ser capaz de atribuir-lhe significações, conseguir 
relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer 
nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono da própria vontade, 
entregar-se a esta leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo outra não 
prevista.   

 

 Lajolo (1993) continua a discussão propondo  uma prática de leitura como 

possibilidade de mudança. O leitor, nesse momento, atribuirá ao texto  um novo 

sentido, a partir do olhar dele. Uma reconstrução estará sendo feita. A leitura de 

mundo (inferências, comparações etc.) ajudará nessa leitura crítica. O professor, 

sabedor da importância da sua intervenção pedagógica na coordenação dessa 

prática, levará seus alunos não só ao desenvolvimento cognitivo, mas estará 

proporcionando-lhes eventos de reflexão sobre sua atuação social.  

 A busca pela teorização, por uma sistematização do nosso objeto de estudo, 

levou-nos, durante muito tempo, a caminhos conflitantes, segundo Kleiman (1989). 

Na área do ensino de leitura, em que a prática antecede elucidações teóricas, o 

surgimento de teorias e investigações empíricas isoladas não permitiram muito 

avanço no que diz respeito a  uma articulação da prática com a base teórica. 
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Weaver, (apud KLEIMAN, 1977), afirma que: 

A literatura na pesquisa sobre leitura é dasapontante, porque carece de 
estruturação teórica sistemática. Uma razão para isso é o fato de que, até 
hoje poucos anos atrás, a pesquisa em leitura partia, principalmente de 
instrutores de leitura na tentativa de justificar ou esclarecer alguma ponto 
relacionado diretamente à prática. Embora não exista nada intrinsicamente 
errado neste enfoque, há muito de errado quando o objeto é desenvolver 
conhecimento científico sobre a leitura. A pesquisa é casuística, ateórica, e 
portanto, não-cumulativa no seu impacto, não configura um conjunto de 
princípios testados. Se a pesquisa nos vier a trazer evidências, a teoria não 
deverá dizer de quais evidências necessitamos.      

  

 Segundo Lourenço Filho (apud ZILBERMAN, 1998), ler por ler nada significa. 

A leitura é um meio, um instrumento e nenhum instrumento vale por si só, mas pelo 

bom emprego que dele cheguemos a fazer. Um reexame do significado da leitura, 

nesse contexto, deve ser feito. 

 

4.4 A complexidade dos processos envolvidos na leitura: algumas 

considerações 

  

Como já ressaltamos na seção anterior, ler envolve um processo cognitivo  

complexo. Situações como resolver problemas, trazer à mente informações 

necessárias, relacionar o conhecimento com sua experiência de vida, o engajamento 

de muitos fatores como percepção, memória, atenção entre outros são mobilizados 

no ato da leitura.  

Um exemplo dessa complexidade, segundo Kleiman (1989), podemos 

verificar na prática de um leitor proficiente, a saber:  

� O leitor proficiente lê rapidamente — mais de 200 palavras por minuto, se  

o assunto lhe for familiar ou fácil, e um número menor se ele for 

desconhecido ou difícil; 

� O movimento dos olhos durante a leitura não é contínuo, mas sacádico, 

isto é, o olho se fixa num lugar do texto e logo faz um pulo, ou uma  

sacada, até se fixar novamente mais adiante; 

� A duração da pausa é variável, dependendo, novamente, da dificuldade do 

material; 
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� O leitor proficiente lê sem movimentos labiais perceptíveis, isto é, sem 

subvocalização. O input visual não é traduzido numa imagem acústica 

quando o material é muito fácil, mas poderá haver algum tipo de mediação 

fonológica quando o material de leitura for difícil.   

� Na leitura em voz alta, percebe-se uma distância entre a velocidade da 

voz e a do olho, sendo este mais rápido. As experiências mostram que, se 

retirarmos o texto durante uma leitura em voz alta, o leitor continuará 

“lendo”; 

� Por volta dos 10 anos, ou após 4 anos de  escolarização, o aluno bom 

leitor já apresenta todas as características do comportamento observável 

do leitor proficiente, com apenas algumas diferenças quantitativas; 

� Dois processos mentais básicos organizam o ato da leitura: a memória 

imediata ou memória de trabalho e memória profunda ou a longo prazo.  

 

De acordo com  Kleiman (1989), ao ler a frase “a menina era bonita”, a 

criança procede da seguinte forma:  

a-me-ni-na  a menina / e-ra  era /  mu-i-to muito / bo-ni-ta bonita / 

Esse depósito para o armazenamento das unidades que vão entrando é 

chamado de memória imediata. Há um processamento das sílabas até formar uma 

unidade reconhecível. Se o material armazenado pela memória imediata for 

significativo, a mente não se apagará. Ele passa a  receber a ação de outro tipo de 

memória, cuja capacidade não é limitada: memória profunda ou memória a longo 

prazo, onde ficaria organizado todo nosso conhecimento: conhecimento sobre a 

língua, nossas experiências, nossas convicções nossos hábitos etc.      

A pesquisadora postula que o ato de ler envolve um aparato cognitivo 

complexo, desde o olho até a memória, que estaria guardando o material para 

começar a processá-lo. A leitura, segundo a estudiosa, não é apenas análise das 

unidades que são percebidas para, a partir daí, se chegar a uma síntese. Também a 

partir da síntese ele procede a análise para verificar suas hipóteses, num processo 

em que, repetimos, tanto os dados da página como o conhecimento do leitor 

interagem como fontes de dados necessários à compreensão.  
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Apresentaremos, na próxima seção, algumas especificidades dos processos 

de compreensão, para um melhor entendimento da discussão apresentada. 

  

4.5 Discutindo os problemas de compreensão 

  

Nesta seção, apresentamos algumas categorias de possíveis problemas de 
compreensão subjacentes à leitura de textos. Teremos como orientação teórica os 
estudos de Yuill e Oakhill (1991) sobre as dificuldades de compreensão. Dentre as 
dificuldades apresentadas pelos estudiosos, selecionamos, em função do nosso 
objeto de estudo, quatro aspectos que podem dificultar a compreensão de textos;  

 

1) Problemas de compreensão associados à sintaxe  

 

 Segundo Yuill e Oakhill (1991), uma vez que as palavras foram identificadas, 
seus significados acessados, a estrutura da sentença como um todo, isto é, a 
sintaxe, tem que ser compreendida. Para isso o leitor precisa usar seus 
conhecimentos das categorias sintáticas, semânticas e das regras da gramática.  

 

2) Problemas de compreensão como conseqüência de uma deficiência no 
processo inferencial   

 

 Segundo Costa (1998) os textos e até mesmo as sentenças mais simples não 

são totalmente explícitos; a compreensão envolve a capacidade de fazer inferências. 

Marcuschi (1989) afirma que a inferência funciona como processo integrador para a 

organização do sentido e estabelecimento da continuidade do próprio texto. Oakill et 

al. (1994) comungam com essa posição, pois definiram a inferência como um 

processo de ir além do que está explicitamente afirmado no texto18. 

 

3) Problemas de compreensão como conseqüência de falta de vocabulário  

 

Perfetti (1996) defende que ”O papel do vocabulário é óbvio bastante. Uma 

falha para entender as palavras do texto irá causar problemas na compreensão do 

texto”. Embora o leitor possa inferir o significado das palavras, há um limite para o 

                                                
18 Ver : Costa, L. F. C. Problemas de compreensão de leitura em alunos universitários: um estudo 

exploratório. Dissertação (Mestrado – Psicologia) - UFPE, Recife, 1988.  
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uso dessa estratégia. Por isso, os problemas de compreensão por falta de 

vocabulário constitui-se um dos mais sérios no processo de trabalho com o texto. 

 

4) Problemas de compreensão como conseqüência de falta de conhecimento  

específico  

 

Além do domínio do vocabulário, Perfetti (1996) aponta o domínio do 

conhecimento como outro fator a interferir da compreensão da leitura. O domínio 

refere-se a conceitos que são parte do background de algum texto. 

As categorias de análise desenvolvidas pelos autores nos possibilitarão uma 

investigação mais precisa no que diz respeito às dificuldades de compreensão de 

texto; possivelmente, com o desenvolvimento da pesquisa e análise dos dados, 

outras categorias surgirão.  
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5. UM ESTUDO SOBRE OS GÊNEROS TEXTUAIS 

 

5.1 Gêneros textuais: recorte histórico  

 

Atualmente, como defendem Schnewly e Doz (1999), os gêneros são 

utilizados como meio de articulação entre as práticas sociais e os objetos 

escolares— mais particularmente, no domínio da produção de textos oral e escritos. 

Na perspectiva do ensino de língua, sobretudo aqui no Brasil, essa  abordagem do 

ensino de língua materna com os gêneros  é algo relativamente  recente. Mas, ao 

fazermos um recorte histórico da reflexão sobre os gêneros, encontraremos 

referencias sobre eles há pelos menos cinco séculos. 

Marcuschi (2004, p. 62) assinala que: “o estudo dos gêneros textuais não é 

novo e, no Ocidente, já tem pelo menos cinco séculos, se considerarmos que sua 

observação sistemática se iniciou em Platão. O que hoje se tem é uma nova visão 

do mesmo tema”. 

Como afirma o autor, a interpretação do texto como um construto lingüístico 

com características específicas (o que hoje chamamos de gênero) é antigo. O que 

mudou foi o enfoque de análise, a sua utilização no ensino de Língua Portuguesa. 

Observando o desenvolvimento das discussões travadas nesses últimos anos 

sobre os gêneros textuais, vale salientar que, paralelamente a essa linha de 

pesquisa, teremos, também, como referência, os estudos sobre a Análise do 

Discurso, que, por sua vez, trouxe, no seu interior, a Lingüística Textual, por volta da 

década de 60. Segundo Borba (2004), nesse período, salientava-se a interseção 

interdisciplinar entre Análise do Discurso e Lingüística Textual, cuja preocupação 

repousa, sobretudo nesta última, sobre a organização textual de todo gênero 

discursivo, o que não era objeto de preocupação central nem periférica, nas 

abordagens tradicionais e estruturalistas.   

Bathia (1993, p. 5-11), ao analisar o desenvolvimento da Análise do Discurso 

e sua relação embasadora para os estudos dos gêneros textuais, afirma que essa 

linha de pesquisa se configurou em quatro níveis de descrição lingüística. Segue-se 

numa evolução que vai de um nível mais superficial (análise de registros), passando 

por um segundo, em que se dá uma descrição funcional da linguagem (a análise 

retórico-gramatical), um terceiro nível que compreende a noção de interpretação do 
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discurso pelo autor-leitor (a análise interacional) até chegar a um nível mais 

profundo (análise de gêneros).   

Enquanto na linha tradicional o enfoque era dado às convenções de forma e 

conteúdo, na nova abordagem de estudo, ressaltam-se a reflexão sobre a língua e 

suas  reflexões, observando-se suas realizações e usos. 

Freedman & Medway (1994), ao analisarem  a “virada retórica”, tendo como 

base a linha norte-americana de reflexão sobre o uso da língua, afirmam que  essa 

linha de estudo abriu caminho para estudos específicos sobre vários aspectos de 

conhecimento sobre a língua. 

A virada retórica. No século XX, humanistas e cientistas sociais definiam e 

diferenciavam os seres humanos por sua capacidade de usar a linguagem. Mais 

recentemente, são as dimensões retóricas dessa capacidade que chamam a 

atenção. 

 

5.2 Gêneros textuais e ensino: da teoria à prática  

 

Muito se fala na importância da diversidade de gêneros textuais na sala de 

aula, na utilização dos gêneros no desenvolvimento dos eixos de leitura, produção 

oral e escrita e análise lingüística. A escola, nesse contexto, assumirá um papel 

importantíssimo, como defendem  Schneuwly e Dolz (1997) ao afirmarem que  

A escola é tomada como autêntico lugar de comunicação e as situações 
escolares como  ocasiões de  produção/recepção de textos. Os alunos 
encontram-se,assim, em múltiplas situações em que a escrita se torna 
possível, em que ela é mesmo necessária.   
 

 Os autores supracitados, complementam dizendo que a escola deve levar o 

aluno ao domínio do gênero, exatamente como este funciona (realmente) nas 

práticas de linguagem de referência.   Mas, afinal, o que são gêneros textuais? E 

tipos textuais? Gêneros e tipos textuais seriam a mesma coisa? Qual a relevância 

deles para o ensino de língua materna? 

Para início de conversa, conhecer a teoria dos gêneros é de suma 

importância para uma intervenção adequada. Não se trata de mais um texto na sala 

de aula, mas de um instrumento que tem características específicas, função social 

específica, domínio discursivo específico. Nesse contexto, pensar numa seqüência 

didática que materialize os objetivos didáticos baseados nos eixos de língua 

portuguesa é de extrema importância.  
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Bronckart (2000) ressalta a importância do trabalho sistemático com o texto 

em sala de aula e apresenta-nos uma série didática dividida em quatro fases:  

 

1) Elaborar um modelo didático: 

A primeira etapa configurar-se-á pela escolha do gênero e sua adaptação aos 

conhecimentos dos alunos; em seguida, trata-se de analisar as propriedades do 

texto, seus usos, suas formas de realização, suas variações e seus contextos de 

uso. Esse modelo, assim escolhido e trabalhado, permite-nos delimitar três grandes 

categorias de objetivos de ensino: 

− analisar as atividades discursivas: aprender os critérios de escolha de um 

dado gênero numa dada situação comunicativa; simular a posição de um 

produtor do gênero imaginando as intenções  dos interlocutores; identificar 

os conhecimentos mobilizados para produzir o gênero nas circunstâncias  

imaginadas; especificar as estruturas comunicativas e o formato 

convencional que o gênero apresenta; 

− operar com as seqüências típicas (tipologia textual): saber como 

coordenar seqüências que entram para compor a coerência de base 

textual, tais como as seqüências argumentativas, narrativas, expositivas 

etc.; essas bases globais devem ser ordenadas e seqüenciadas de 

maneira organizada; 

− dominar os mecanismos lingüísticos: neste caso, trata-se de estudar e 

analisar os aspectos sintáticos, morfológicos e as propriedades léxicas 

bem como a escolha dos registros e estilos; observa-se, aqui, a 

organização textual sob o seu aspecto local (coesão) e global (coerência);    

 

2) Identificar as capacidades adquiridas: 

Testar os alunos quanto ao fato de se adquiriram ou perceberam os três 

aspectos trabalhos no item 1), ou seja: as capacidades relativas às ações 

discursivas, tipológicas, lingüístico-textuais. 

 

3) Elaborar e conduzir atividades de produção: 

Uma vez identificadas as capacidades em relação ao trato dos gêneros 

escolhidos, partir para exercícios de produção efetiva de gêneros, dando condições 
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específicas e situações determinadas de acordo com os elementos analisados nas 

seções 1 e 2. Aqui seriam elaborados os módulos de seqüências didáticas. 

 

4) Avaliar as novas capacidades adquiridas: 

Nesse contexto, o professor deve analisar a produção dos alunos dando-lhes 

um retorno específico, fazendo as adequações da produção deles ao gênero 

solicitado para que possam prosseguir no trabalho com gêneros similares ou com 

outros gêneros dentro dos passos expostos até aqui.    

O texto irá sempre se realizar por meio de um gênero textual (contos 

maravilhosos , fábulas, horóscopo, bula); o tipo textual irá sempre se realizar dentro 

de um gênero textual. Por exemplo: numa notícia de jornal, poderemos encontrar 

seqüências narrativas, descritivas; já num manual de instrução,  poderemos 

encontrar seqüências injuntivas e, em alguns casos, descritivas. 

 A seqüência didática elaborada por Bronckart permite-nos uma visão do grau 

de complexidade do trabalho com o gênero em sala de aula. O planejamento 

(seleção do gênero adequado ao nível do  educando e aos objetivos didáticos, 

estratégias que possibilitem a reflexão sobre o objeto  etc.) é fundamental  para  

direcionar e contemplar os objetivos selecionados.  

Para melhor compreensão dessa teoria, Marcuschi (2002, p. 23) capitaneado 

pela linha de pesquisa bakhtiniana, elabora os seguinte quadros: 

 

TIPOS TEXTUAIS19 

1- construtos teóricos definidos por propriedades lingüísticas intrínsecas; 

2- constituem seqüências lingüísticas  ou seqüências de enunciados, e não são 

textos empíricos; 

3- sua nomeação abrange um conjunto limitado de categorias teóricas 

determinadas por aspectos lexicais, sintáticos;  

4- relações lógicas, tempo verbal. 

 

                                                
19 Van Dijk (1983) afirma que a prática leitura de diversos gêneros textuais nos faz reconhecer a 

superestrutura do gênero, facilitando o reconhecimento de sua tipologia.  



 40 

GÊNEROS TEXTUAIS 

1- realizações lingüísticas concretas definidas por propriedades sócio-

comunicativas; 

2- constituem textos empiricamente realizados cumprindo funções em situações 

comunicativas; 

3- sua nomeação abrange um conjunto aberto e praticamente limitado de 

designações  concretas determinadas pelo canal, estilo, conteúdo, composição 

e função; 

4- exemplos de gêneros: telefonema, sermão, carta comercial, carta 

pessoal, romance, bilhete, aula expositiva, carta eletrônica, bate-

papo virtual, aulas virtuais etc.        

 

 Para Bhatia (1997), os gêneros  permitem  uma reflexão mais aprofundada da 

e o tratamento da intrigante questão: “Por que os membros de comunidades 

discursivas específicas usam a língua da maneira como o fazem?” 

 Como o eixo de ensino de língua materna é o texto, o estudo e caracterização 

discursiva do gênero textual tornou-se algo essencial para a prática pedagógica. 

Não é só mais um texto circulando no cenário didático, mas um material lingüístico 

que nos permite ter uma visão mais ampla dos fenômenos da língua. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Fundamental I e II 

(BRASIL,1998)  e Médio (BRASIL,1999) orientam o trabalho com os gêneros 

textuais como forma de desenvolver a competência discursiva do sujeito, pois, 

atualmente, exigem-se níveis de leitura e de escrita diferentes dos que satisfizeram 

às demandas sociais  até há bem pouco tempo. Dentro desse marco, a unidade 

básica do ensino só  pode ser por texto. Nessa perspectiva, o trabalho com os 

gêneros invadirá todos os níveis escolares, evidentemente adequando-se ao nível e 

às necessidades dos alunos. 
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Bunzen (2003), apresenta-nos, brevemente, três “tradições” que, com 

referenciais teóricos diferentes, defendem um trabalho baseado no ensino de 

língua materna, a saber: a escola australiana (conhecida como Escola de Sidney), 

a Escola de Genebra e a escola norte-americana (conhecida como Nova Retórica). 

Sobre as referidas escolas, o estudioso esclarece: 

 

1) Escola de Sidney: perspectiva sistêmico-funcional   

 

Os estudos de gênero, advindos dessa escola, se desenvolveram baseados 

nos postulados da Lingüística Sistêmico-Funcional (LSF) proposta por Halliday, da 

Sociologia da Educação (sobretudo Bernstein) e dos estudos sobre as práticas de 

letramento escolar realizados, principalmente, nas escolas primárias e secundárias 

australianas, nas décadas de 70 e 80, por Jim Martin, Joan Rothery, Frances 

Christie, entre outros. 

 

2) Escola de Genebra: interacionismo sócio-discursivo 

O grupo de pesquisadores da chamada “Escola de Genebra” (Jean-Paul 

Bronckart, Bernard Schneuwly, Joaquim Dolz, A. Pasquier, Sylvie Haller) pertence 

ao Departamento de Didática de Línguas da Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação (FAPSE) da Universidade de Genebra (UNIGE) e dedica suas pesquisas 

tanto à constituição do interacionismo sócio-discursivo (Bronckart, 1999; Machado, 

2002) quanto a sua aplicação ao ensino de francês como língua materna. Essa 

equipe tem, praticamente, desde os anos 80, realizado trabalhos na tentativa de 

modificar algumas práticas de ensino vistas como “tradicionais” e repensar a 

questão da formação dos professores de língua materna (Bronckart & Rosat, 2000). 

 

3) Escola norte-americana: perspectiva sócio-retórica e cultural 

 

 A “Escola norte-americana” ou “Nova Retórica”, formada, principalmente, por 

pesquisadores norte-americanos e canadenses (Caroline Miller, Charles Bazerman, 

Aviva Freedman, Anne Freadman, Peter Medway,  Richard Coe, Russel Hunt) tem 

procurado enfatizar, nos seus trabalhos, a importância de uma (re)definição do 

próprio conceito de “gênero”. Por esse motivo, a questão do ensino de gêneros é 

enfocada por um outro viés, ou seja, não se observa, nessa tradição, uma defesa 
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explícita de uma nova pedagogia derivada dos estudos retóricos de gênero 

(Freedman, 1999). Segundo esta autora, os encaminhamentos e  posicionamentos 

defendidos pelo grupo podem ser selecionados pelos professores para repensar o 

contexto de sala de aula e criar estratégias apropriadas para o ensino de língua 

escrita.  

Como vimos, Bunzen (2003) procura traçar os principais posicionamentos 

didáticos das três grandes escolas na expectativa de refletir sobre o ensino de 

Língua Portuguesa norteado no trabalho com os gêneros. Ainda segundo o autor,   

embora existam conflitos internos nas três tradições citadas, o conceito de gênero é 

sempre utilizado para desestabilizar práticas de ensino vistas como problemáticas 

ou tradicionais. Não se trata de mais uma modismo, mas uma necessidade urgente, 

uma reflexão que visa renovar a seqüência didática que marca a atuação docente no 

que diz respeito ao ensino de língua materna. Com isso, ressignificando o processo 

de ensino-aprendizagem e desenvolvendo nos educandos seu potencial discursivo, 

lingüístico e estilístico.    

 

5.3 Perspectiva sócio-discurvisa de gênero 

 

 Apresentamos, nas seções anteriores, um recorte histórico  sobre os gêneros 

textuais, bem como a relação teoria e prática dos gêneros em sala de aula, trazendo 

para discussão teóricos  das mais diversas linhas dos estudos sobre os gêneros. 

 Contudo, nesta seção, iremos enfocar a linha  teórica que embasa nossa 

concepção de gêneros e alguns de seus representantes.  

 Para analisar a abordagem sócio-discursiva de gênero, obrigatoriamente, 

temos que colocar em relevo a compreensão dos estudos do semiólogo russo  

Bakhtin. De acordo com Rodrigues (2005):  

Embora os textos do Círculo de Bakhtin tenham sido produzidos entre 1919 
e 1974, a sua divulgação efetiva vai se iniciar somente a partir da metade e 
do final da década de 1960 na ex-União Soviética e no Ocidente. A 
publicação completa dos textos, com tradução às vezes problemáticas, 
levou mais de 20 anos e foi feita sem critérios cronológicos.  
 

 A autora complementa dizendo que as idéias do pesquisador só começaram a 

impulsionar as discussões teóricas e os desenvolvimentos pedagógicos na área de 

ensino de língua a partir de meados de 1980. Suas concepções vão  ao encontro 
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das discussões teóricas da área, surpreendendo  pela contemporaneidade, 

questionando o ensino de  língua estrangeira a partir da língua como sistema. 

 Outra crítica feita por essa abordagem  é  com relação às práticas 

escolarizadas da  produção textual , pois, ao entender  o ensino/ aprendizagem 

desses eixos como   interação verbal social, os gêneros do discurso20 tornam-se 

objeto de ensino.  Nessa perspectiva, a comunicação verbal só é possível a partir de 

algum gênero, por isso, é importante  um novo olhar dos textos que circulam no 

universo escolar. Os gêneros, na visão de Bakhtin (1953) serão concebidos como: 

”tipos relativamente estáveis de enunciados, entendendo por enunciado, uma 

unidade real, estritamente delimitada pelos sujeitos falantes e que termina por uma 

transferência da palavra ao outro”. 

Esta é a compreensão de quem entende a língua como atividade social, 

histórica e cognitiva, teóricos como John Swales (1990), Jean-Michel Adam(1990), 

Jean Paul Bronckart(1999)   comungam com essa abordagem teórica. 

 Entre os teóricos citados, vale ressaltar a noção de seqüência textual 

apresentada por Adam (apud BONINI, 2005). Para Jean Michel Adam, as 

seqüências (narração, descrição, explicação, argumentação e diálogo) são 

entendidas como pontos centrais da categorização dos textos e, portanto, como os 

principais componentes para a atividade com os textos. Gêneros como o romance, o 

conto, a notícia comporiam a categoria dos gêneros narrativos, pois seriam 

atravessados pela seqüência narrativa.   De acordo com Bonini (2005) os  tipos 

compõem um conjunto de recursos cognitivos responsáveis, em parte, pela 

produção do texto, é uma espécie de superestrutura. Adam vê nas seqüências um 

tipo diferente de conhecimento daqueles dos gêneros.Apresenta-nos 5 tipos de 

seqüências  que são a narrativa, argumentativa,descritiva, explicativa e dialogal21.  

   Bronckart (1999), Schneuwly e Dolz (1997) partem de uma perspectiva 

teórico parecida, por defenderem a importância dos gêneros textuais na anão da 

linguagem e no desenvolvimento do funcionamento psíquico na linha vygostskiana 

de estudos. Outro aspecto que aproximam os autores é a perspectiva da intervenção 

da educação através dos gêneros, de acordo com Machado (2005). Os autores dão 

enfoque nos gêneros como ferramentas de ensino; como caminho para o 

                                                
20 Optamos por nos referir aos gêneros do discurso,  como gêneros textuais, por acharmos que 
“discurso” apresenta-nos um campo semântico abrangente.  
21 Segundo o autor, exemplos de tipos dialogais são as  entrevistas, conversação telefônica, debate 
etc.   
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desenvolvimento das práticas de linguagem do aluno; como dispositivos para a 

reflexão da formação docente, como parâmetro para interação professor/ferramenta/ 

aluno. 

 Sobre a concepção de que o professor deve ter de gênero na escola, 

Schneuwly e Dolz (1997)afirmam que O gênero não é mais um instrumento de 

comunicação somente,mas, ao mesmo  tempo, objeto de ensino/aprendizagem. 

 Dentro da concepção sócio-discursiva, mesmo com diferentes enfoques, os 

autores citados mostram-nos os  gêneros textuais como instrumentos que fundam as 

possibilidades de comunicação como uma prática de linguagem, logo, conhecer sua 

base teórica e sua dimensão discursiva é de suma importância.        
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6. AVALIAÇÃO: REVENDO CONCEITOS 

 

6.1 Avaliação: contexto geral  

 

 A prova escrita é um instrumento de avaliação. Por isso, a reflexão sobre este 

instrumento, nesta seção, justifica-se pela necessidade de entendermos em que 

contexto discursivo a prova se encontra, quais as teorias do campo da avaliação que 

permeiam esse instrumento  e quais paradigmas estão subjacentes  à prova escrita. 

 Do começo do século XX até década de 30, a avaliação, de acordo com Dias 

Sobrinho (apud SUASSUNA, 2004) era vista como instrumento classificatório; os 

testes e exames padronizados eram usados como marca maior dessa perspectiva. 

Ainda segundo o autor, essa concepção tinha como base a linha racionalista-

empirista, com ênfase em escalas quantitativas e em sistemas de notação, 

verificação e controle.  

 Com a expansão da indústria americana, no final dos anos 30 e começo dos 

anos 60, ocorre uma mudança na compreensão do ato de avaliar (SUASSUNA, 

2004). Acreditava-se, então, que o incremento e controle adequados dos programas 

educacionais eram uma condição necessária para o desenvolvimento do país. O 

campo da avaliação é ampliado, tendo por orientação sofisticadas técnicas de 

elaboração de testes, forma de mediação dos resultados obtidos. Atribui-se à 

avaliação um caráter operacional. 

 Já nas décadas de 60 e 70, ainda com base na cronologia de Dias Sobrinho 

(2002)22 ocorre a chamada profissionalização do campo da avaliação. Trata-se de 

um período marcado por muitas mobilizações sociais. À avaliação cabe um papel 

sociopolítico bem definido: identificar corretamente os problemas sociais para 

resolvê-los através de políticas adequadas e da racionalização da distribuição de 

recursos como aporte das diversas ciências humanas e sociais. 

 No período compreendido entre o final dos anos 70 e a década de 80, dá-se a 

crise do petróleo e da economia em escala mundial. Isso conduz a cortes de 

recursos nas áreas sociais. O universo da educação, nesse contexto,  é comparado 

ao mercado, o que implica mudanças significativas nos conteúdos e procedimentos 

                                                
22 Para um maior aprofundamento sobre os paradigmas da avaliação, ler SUASSUNA, Lívia. 

Linguagem como  discurso: implicações para as práticas de avaliação. Tese (doutorado) -
Unicamp, 2004. 
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de avaliação. O Estado surge como avaliador, utilizando os dados da avaliação para 

sua racionalidade orçamentária, objetivando, principalmente, cortes de 

financiamento. Outro importante aspecto desse período é a “culpalização” da 

educação, que consumiria recursos excessivos sem o devido retorno à sociedade. 

 Como visto, a avaliação tem sido fortemente marcada pelo contexto sócio-

histórico em que se encontra. Seja para uma finalidade classificatória, ou com a 

função nuclear de ajudar o aluno a aprender e ao professor, ensinar, como postula 

Perrenoud (1999), o principal, como defende Afonso (2000) é fazermos um confronto 

crítico entre os diversos modelos e modalidades de avaliação, no sentido de estimar 

sua permanência a  cada situação educacional em exame. Conhecer os paradigmas 

irá nos instrumentalizar para uma atuação mais embasada quando a discussão for 

avaliação educacional. 

 

6.2 Prova escrita: um instrumento de avaliação  

 

É de extrema importância refletirmos sobre a avaliação e sobre  a sua 

concepção na prática pedagógica docente. O tema “Avaliação” tem sido alvo de 

grande preocupação em cursos de formação continuada em todo mundo. A busca  

pela redefinição do papel da avaliação é algo constante e muito presente em 

pesquisas na área da educação. Segundo Demo (1995), um dos fenômenos atuais 

mais vigentes no campo da avaliação é o reconhecimento crescente da necessidade 

da reflexão sobre seus instrumentos. Estudar a coerência intrínseca dos processos 

avaliativos, sobretudo o teor metodológico, é de suma importância para a  

compreensão de nossas práticas em sala de aula (DEMO,1995). 

 Atualmente, uma das maneiras mais conhecidas de se conceber 

aprendizagem é através dos processos sócio-interacionais entre os participantes 

discursivos. A aprendizagem, nesse contexto, será entendida como sendo gerada 

através de processos interpessoais entre o(a) professor(a) e os(as) alunos(as) em  

sala de aula, operando na construção conjunta do conhecimento ou no que 

Newman, Griffin e Cole (1989), seguindo Vygotsky (1978), chamam de zona de 

construção. Da mesma forma, o significado da avaliação deveria, também, ser 

construído pelos participantes discursivos, ou seja, como resultado de 

procedimentos interpretativos entre os usuários; portanto, visto como uma 
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construção social. O significado deixa de ser inerente à linguagem (típico da 

abordagem da Lingüística tradicional) para ser concebido como uma construção 

social (BROWN e YULE, 1986; WIDDOWSON, 1983 etc.). Nessa perspectiva, a 

avaliação  irá se configurar de maneira a respeitar a relação do indivíduo com o 

conteúdo, é uma avaliação formativa, que levará em conta todos os aspectos que 

envolvem o indivíduo e que influenciam no resultado final, a aprendizagem.  

Jussara Hoffman (2002) afirma que: 

As transformações de avaliação são multidimensionais. Uma grande 
questão é que avaliar envolve valor, e valor envolve pessoa. Nós somos o 
que sabemos em múltiplas dimensões. Quando avaliamos uma pessoa, nos 
envolvemos por inteiro — o que sabemos, o que sentimos, o que 
conhecemos desta pessoa, a relação que nós temos com ela. E é esta 
relação que o professor acaba criando com seu aluno. Então, para que ele 
transforme essa sua prática, algumas concepções são extremamente 
necessárias.  

 

 Falcão Filho (1995) postula que a avaliação da aprendizagem pressupõe a 

avaliação do ensino, do professor e de suas condições de  trabalho, da organização 

da escola e de seus dirigentes. Ao avaliar a aprendizagem do aluno, portanto, o 

professor, também, estará avaliando o ensino que ministra e os critérios utilizados 

para avaliação. Com isso se enfatiza a amplitude que um simples instrumento de 

avaliação, que no caso é a prova escrita, pode mostrar. Mettrau (1996) destaca que 

a avaliação e a aprendizagem correspondem a uma via de mão dupla por onde 

transitam todos os que passam pelo processo de ensino-aprendizagem com suas 

perspectivas e competências (professores, alunos, famílias e instituições), 

constituindo-se no valor máximo da aprendizagem, pois, através dela, verifica-se o 

que e o quanto falta ser aprendido.  

Refletir sobre a avaliação como um processo de formação de cidadania e sua 

relação com o trabalho é de suma importância. Analisá-la como  um juízo de valor  

e, portanto, de uma área em que aspectos ideológicos estarão implícitos, ajudará o 

educador na execução de suas práticas, como afirma Grinspun (1996). 

 É importante que o educador se aproprie de todos os aspectos que marcam o 

ato de avaliar. O docente deve estar fundamentado em teorias que orientem sua 

prática e que facilitem a reflexão sobre suas intervenções avaliativas, porque isso 

pode mudar a realidade  do processo de ensino-aprendizagem. 
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 Ao compreendermos o sentido do que é avaliar, a prova escrita23 não mais irá 

se configurar como mais um texto a ser compreendido na sala de aula; pelo 

contrário, irá ser vista como um instrumento com características específicas, função 

social e estruturas inerentes a  esse texto. Para tanto, necessita-se que o professor 

familiarize seus alunos com as estratégias de produção desse texto.    

 

6.3 Critérios de avaliação: socializar é preciso 

 

 A avaliação faz parte de nossa prática social, do nosso cotidiano. 

Diariamente, deparamo-nos  com situações em que precisamos avaliar, refletir e, a 

partir disso, fazermos escolhas. Avaliar e levantar hipóteses fazem  parte da vida 

humana.Comungamos com Sbert e Sbert (2003, p.67), quando enfatizam que “a 

avaliação é um processo inevitável, consciente ou inconsciente, que começa quando 

acordamos”.  

 Quando falamos do processo avaliativo no cenário didático, a situação não 

deveria ser muito diferente. Esse olhar plural, que marca a avaliação no nosso dia-a-

dia, também deveria circular em nossas salas de aula. O que acontece, muitas 

vezes, é uma avaliação centrada num instrumento, como por exemplo, a prova 

escrita. Nesse contexto, diversificar os instrumentos de avaliação é de suma 

importância para que o professor tenha dados mais precisos sobre o desempenho 

do aluno durante o processo de aprendizagem, ou estaremos caracterizando a 

avaliação como um dispositivo de medição objetiva 24do rendimento escolar, numa 

perspectiva classificatória e excludente.  

 A avaliação, como já enfatizado, é um processo formativo, contínuo. É um 

instrumento de metaformação. É um despertar para tomadas de decisões. Faz-se 

necessário  que o professor reflita que, ao avaliar seu aluno, ele estará avaliando 

sua prática pedagógica. Quando partimos desse princípio, em que a avaliação não 

só dará visibilidade dos avanços e dificuldades encontradas no aluno, mas também 

                                                
23 A prova escrita deve ser vista como um texto que necessita de estratégias específicas para 

respondê-la, deve fazer parte do letramento escolar. 
24 Para um maior aprofundamento nessas questões ler: LEAL, Telma; FERREIRA, Andrea, Avaliação 
na escola e ensino de língua portuguesa: introdução ao tema. In: MARCUSCHI, Beth; SUASSUNA, 
Lívia (org.). Avaliação em língua portuguesa: contribuições para a prática pedagógica. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2006. 
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nos encaminhamentos apresentados pelos docentes, estaremos ressignificando o 

papel dela em sala de aula. É a partir dessa postura que o professor poderá  

elaborar intervenções mais específicas, fazendo com que o processo de avaliação 

realmente se configure como um dispositivo reflexivo no processo de 

ensino/aprendizagem.  

 Sempre que começamos algum curso, logo questionamos ao professor que 

irá ministrar o trabalho, como vai ser a avaliação. Queremos estar cientes sobre os 

critérios de avaliação para que possamos estudar orientados por neles. Se ao final 

do curso será um seminário, ainda se saber o tema, iremos procurar conhecer  mais 

sobre esse gênero. Se é uma resenha ou um ensaio, ainda mais. Se numa produção 

escrita o professor atribuirá nota ou conceito dando mais “peso” às questões de 

textualidade que de normatividade, por exemplo, isso deverá ser socializado com os 

alunos, mesmo os das séries/ ciclos iniciais. O aluno deve saber como está sendo 

avaliado. Os critérios de avaliação devem ser expostos sempre no início do período 

de aula. Saber o que o professor está avaliando no momento da leitura, da produção 

oral ou escrita, e na prática de análise lingüística é de essencial importância para um 

melhor encaminhamento  das intervenções  pedagógicas, para a relação professor/ 

aluno e principalmente para uma melhor  compreensão, por parte do discente, do 

objeto de estudo que ele está se apropriando. 
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7. METODOGIA 

 

7.1 Aspectos metodológicos envolvendo o corpus 

 

 Para atendermos aos objetivos apresentados na introdução deste projeto, 

optamos por realizar uma pesquisa de base qualitativa que fizesse uma análise das 

dificuldades de compreensão de enunciados de provas escritas.   

 A orientação metodológica teve como referência  a teoria da análise do 

conteúdo (BARDIN, 2002; LAVILLE & DIONNE, 1999), que serviu como eixo para 

analisarmos com precisão e objetividade os  fenômenos encontrados na pesquisa. O 

modelo aberto, defendido por Laville & Dionne (1999), em que as categorias surgem 

no processo de análise dos dados, também ajudou-nos organização e levantamento 

dos dados. 

 Constituímos o corpus desta investigação com  134 enunciados, retirados dos 

24 exemplares de provas de língua portuguesa aplicadas a alunos do último ano do 

Ensino Fundamental de três escolas da rede municipal de ensino da cidade do 

Recife, escolhidas aleatoriamente. 

 A análise limita-se a alunos do Ensino Fundamental pelo fato de que pesquisas 

comprovam a grande dificuldade de compreensão leitora de alunos nesse período. É 

importante sublinhar que, nesse momento escolar, os alunos estão envolvidos numa 

grande diversidade de instrumentos de avaliação e isso ampliou as perspectivas  de 

coleta de provas.  

 Fizemos observação estruturada 25, que visava unicamente observar a dúvida 

de compreensão apresentada pelo aluno, desconsiderando todos os outros 

fenômenos do cenário didático. A análise da dúvida do aluno quando ao enunciado 

da prova foi nosso foco. Também fizemos  gravação em áudio de aulas,  nos dias de 

aplicação da prova, objetivando analisar quais foram os enunciados que 

apresentaram dificuldades na sua  posterior estudo. Como forma de embasar 

algumas discussões na análise dos dados, também  aplicamos dois  questionários; 

um para  traçar o perfil de leitor dos alunos,  e o outro para analisar os 

encaminhamentos das práticas de   leitura  feitos pelo professor. Os questionários 
                                                
25 Como sabemos, muitos fenômenos didáticos ocorrem no momento de uma observação de 
pesquisa. Logo, direcionar o olhar para o seu objeto de pesquisa é de fundamental importância para 
não perdermos o foco do nosso trabalho. Diante disso, a observação estruturada, que foi uma ação 
metodológica da nossa pesquisa, orientou-nos a olhar unicamente  o nosso objeto de pesquisa.     
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nos foram de suma importância para o entendimento de algumas dificuldades de 

compreensão leitora por parte dos alunos. Soubemos, por exemplo, que só 20% dos 

alunos participantes da pesquisa têm a leitura como prática. Essas informações 

embasaram as observações finais da pesquisa. 

 O material coletado nas situações de prova passou por um processo de 

“seleção” em que foram considerados aspectos como: 

a. quantidade de provas por turma, para montagem de um corpus 

representativo das séries analisadas,equitativamente distribuído; 

b. possibilidade de acesso ao material teórico que serviu como base de 

orientação para o professor em suas aulas, a fim de garantir, na análise, 

os critérios que só podem ser percebidos a partir dessa base teórica; 

c.  possibilidade de acesso a informações sobre o processo de avaliação da 

escola. 

 Como ressaltado, 134 enunciados , de 24 provas materializaram o corpus da 

nossa investigação. Foram selecionadas três turmas da mesma série/ ciclo  para a 

coleta. Em cada turma, coletamos 8 provas. O procedimento foi o mesmo. Nos dias 

de aplicação de provas, ficávamos ao lado da professora, observando as perguntas 

feitas pelos alunos quanto às dúvidas de alguns enunciados. 

  Como tínhamos uma cópia da prova, marcávamos os enunciados que 

apresentavam dúvidas  e a pergunta feita pelo aluno, como por exemplo:                 “ 

Professora, na questão 1, tem uma palavra que não conheço, o que é “substancial 

mesmo?”.  As  perguntas feitas pelos  alunos nos permitiram uma análise mais 

direcionada, buscando a elaboração da  categorização. No caso da pergunta citada 

acima, percebemos que o aluno teve dificuldade na compreensão por não dominar o 

significado da palavra “substancial”, a partir de situações como estas, elaboramos 

nossa categorização.   

 

7.2 Categorização para análise de enunciados  

 

a) Problemas de compreensão como conseqüência de falta de vocabulário  

Perfetti (1996) defende que o papel do vocabulário é óbvio bastante. Uma 

falha para entender as palavras do texto irá causar problemas na compreensão do 

texto. Embora o leitor possa inferir o significado das palavras, há um limite para o 

uso desta estratégia.   
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 A falta do vocabulário, como mostra o autor, é um dos grandes problemas na 

compreensão de enunciados. A estratégia cognitiva de mobilização de inferências e 

a tentativa de contextualizar a palavra têm limites; em muitos casos, o  

desconhecimento do vocábulo  pode levar o aluno  ao erro.   

 

b) Problemas de compreensão como conseqüência da falta de conhecimento 

específico, ou não domínio do conteúdo da prova.  

Além do domínio do vocabulário, Perfetti (1996) sugeriu o domínio do 

conhecimento como outro fator a interferir da compreensão da leitura. O domínio 

refere-se a conceitos que são parte do “background” de algum texto. 

 

c) Problemas de compreensão por conta da má elaboração dos enunciados. 

(retirar o termo problema) 

 

 Para reconstituir o significado do texto, o leitor tem uma tarefa complexa, pois 

precisará refletir sobre aspectos gráficos, fonéticos, semânticos e sintáticos. Na 

elaboração do enunciado, o professor deve atender a esses propósitos lingüísticos 

ou causará problemas na compreensão do quesito. As perguntas didáticas, de 

acordo com Coracini (1995) têm sempre o objetivo de facilitar a aprendizagem do 

aluno. Devem conduzir o aluno à compreensão de um texto e/ ou ao 

desenvolvimento de uma estratégia  de leitura. Uma pergunta com problemas na sua 

elaboração pode levar o aluno ao erro.    

 

d)  Necessidade de reconfirmar o quesito para uma compreensão orientada. 

  

 Durante o período de observação das aplicações de provas, um fato que nos 

chamou atenção foi o grande número de alunos solicitando a reconfirmação de 

questões da prova pelo professor. Muitos, a cada quesito respondido da prova, 

solicitavam uma reconfirmação do tipo “Professor, é isso  aqui mesmo?”.  Sobre 

esse processo em que a compreensão depende, de certa forma, de uma legitimação 

da fala  do professor,  Coracini (1995, p.48) afirma que 

Os alunos buscam responder exatamente ao que o professor deseja; 
raramente assumem uma resposta diferente e a discutem entre si ou com o 
professor. Tal atitude, aparentemente passiva, decorre, evidentemente, das 
imagens que os alunos vão construindo ao longo dos anos da 
escolarização do que seja ser professor, do que seja ser aluno, do que seja 
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ensinar/ aprender a língua materna. Essas imagens vão sendo construídas 
no contato com o outro.  

 
 

Como visto, há um jogo de representações marcando o processo de 

aplicação da prova, professor e alunos têm seus papéis definidos nessa esfera de 

avaliação. 

 Apresentamos, sucintamente, a categorização surgida na coleta e análise dos 

dados. Analisaremos, de forma mais aprofundada os itens acima, na seção de 

análise dos dados de nossa pesquisa. Como forma de não expor a identidade dos 

participantes da pesquisa, nós os nomearemos como prof. 1, prof. 2 e prof.3  
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8 ANÁLISE DOS DADOS 

 

8.1 Apresentação geral dos dados numa referência quantitativa 

 

 O objetivo maior da nossa pesquisa foi identificar os problemas de 

compreensão dos enunciados de provas escritas de língua portuguesa aplicadas a 

alunos do último ano do Ensino Fundamental. Mas para uma compreensão mais 

embasada desses fenômenos, como forma de preparação para responder ao 

objetivo geral, outras etapas de análise das  provas foram  desenvolvidas, tais como:  

• Quantificação dos enunciados que apresentaram problemas de compreensão; 

• Recolhimento e análise da prova, como forma de caracterizá-la como gênero 

textual; 

• Levantamento de uma tipologia de enunciados. Em que observamos quais os 

tipos de enunciados mais presentes em provas de língua portuguesa do 

último ano do Ensino Fundamental; 

• Questionários aplicados a professores e alunos envolvidos na pesquisa, 

objetivando refletir sobre suas  práticas de leitura  

 Abaixo, apresentaremos as tabelas com dados quantitativos de cada 

levantamento feito, na próxima seção do trabalho iremos apresentar a análise  

qualitativa de  cada  levantamento feito. 

 

     Tabela 1 - Dados gerais e tipologias de perguntas 

Professores Quantidade 
de provas 

Total de 
enunciados 

Enunciados 
inferenciais 

Enunciados de 
Localização 

direta no texto 

Enunciados de 
reflexão 

metalingüística 

 

Professor 1 

 

8 

 

63 

 

21 

 

33 

 

9 

 

Professor  2 

 

8 

 

69 

 

17 

 

30 

 

22 

 

Professor  3 

 

8 

 

54 

 

6 

 

30 

 

18 

  

Na primeira coluna da tabela acima, temos os professores, na seqüência, a 

quantidade de provas aplicadas por cada um, que teve um total de 24 provas, oito 

provas por professor. Temos também a quantidade total de enunciados provas por 
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professor, seguidas pela tipologia dos enunciados analisados. Numa análise 

preliminar, observamos que a tipologia de perguntas em que há uma orientação 

direta para busca da resposta no texto prevalece, seguida de enunciados de  

reflexão metalingüística e, por fim, enunciados  inferenciais.      

 

8.1.1. Dados gerais dos questionários 

 

 O questionário26 aplicado aos alunos tinha a função de traçar o perfil de leitor 

do aluno. Foram 90 alunos entrevistados, uma média de 30 alunos por turma, e os 

dados nos relevam situações muito interessantes. Perguntamos qual a atividade que 

os alunos mais gostavam de fazer. Só 25 %  dos alunos colocam a leitura como 

prática. Ver televisão (40%) e ouvir música (35%) foram os itens mais assinalados. 

Na seqüência do questionário fizemos a seguinte pergunta: “ Quando lê, você o faz 

por :”  Para essa pergunta, 60 %  dos alunos afirmaram que liam por exigência do 

professor, depois por interesse pessoal (25 %), e por indicação de amigos (15 %). 

Quando perguntamos sobre os tipos de leitura que gostavam, 45% escolheram a 

opção “livros de ficção (romances, contos, crônicas)”, 25 % escolheram  textos 

informativos e 30 % revistas em quadrinhos.  Perguntamos também se eles 

gostavam das leituras indicadas pelo professor. Nesta  questão,  apresentamos 

algumas opções, tais como “nunca, raramente, às vezes e sempre. Uma média de 

65 % dos alunos afirmaram que “às vezes gostam”,  10 % assinalaram que 

raramente, 18 % informaram que sempre gostam e 7%  assinalaram a opção 

“nunca”. 

 Quando cruzamos os dados apresentados nos questionários dos alunos com 

os dos seus professores, algumas respostas começam a emergir. Os três afirmaram 

que o eixo de leitura é o que orienta sua prática de ensino de língua portuguesa. 

Afirmaram também que trabalham com gêneros textuais diversos. Mas quando 

questionados como esses textos eram escolhidos, eles afirmaram que eram 

escolhidos pela orientação do livro didático. Afirmaram também que a maior 

                                                
25 A cópia do questionário encontra-se no anexo. Embora o mesmo apresente perguntas sobre 
estratégias de leitura utilizadas pelos alunos,  analisamos, nesta pesquisa, apenas perguntas 
relacionadas ao perfil de leitor do aluno, que tem relação com o foco deste trabalho.       
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dificuldade apresentada por seus alunos é na área de compreensão de textos 

escritos e que muitos não tinham motivação para a prática de leitura. Quando 

questionados sobre como eles entendiam o processo de leitura, todos assinalaram a  

opção em que afirma que a leitura é uma construção de significados através das 

experiências do leitor, mostrando que estavam atualizados quanto às novas 

perspectivas de ensino/ aprendizagem de leitura. 

 

Tabela 2 - Levantamento de categorias a partir dos problemas de compreensão 

apresentados 

Professores Total de 

Enunciados 

 

Enunciados 

com 

problemas 

Não domínio 

do 

vocabulário 

Não 

familiarização 

do conteúdo 

Problemas na 

produção do 

enunciado 

Necessidade 

de 

reconfirmação 

 

 

Prof.1 

 

63 

 

40 

 

17 

 

8 

 

6 

 

9 

 

Prof.  2 

 

69 

 

51 

 

23 

 

12 

 

6 

 

10 

 

Prof. 3 

 

54 

 

43 

 

15 

 

7 

 

11 

 

10 

        

Na tabela 2, que é a  referência maior do nosso trabalho, pois constitui o  foco 

de nossa pesquisa, temos a categorização dos enunciados que apresentaram 

problemas de compreensão. Na primeira coluna temos os professores, na segunda 

o total de enunciados apresentados em suas provas, e, na coluna seguinte, a 

quantidade de enunciados que foram alvos de questionamentos por parte dos 

alunos. As categorias surgiram a partir desses enunciados, pois observamos que as 

dificuldades apresentadas tinham natureza diferenciada. Nas próximas seções do 

trabalho, caracterizaremos cada uma dessas categorias, analisando-as mais 

detidamente.   

 

8.1.2 Tipologia de perguntas das  provas escritas 

 

 Nos últimos anos, muitos pesquisadores da área de linguagem têm  se 

voltado para analisar com mais profundidade os problemas de compreensão  

subjacentes à leitura de textos escritos. Sobre essa questão, Marcuschi (2001) 
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desenvolveu uma pesquisa visando  identificar e analisar a tipologia de perguntas de 

compreensão nos livros didáticos de língua portuguesa. Os dados de sua pesquisa 

revelaram que 70% das perguntas de compreensão dos LPD são fundadas 

predominantemente no texto,sendo que quase um quinto das perguntas são pura 

cópia e mais da metade só precisam de uma olhada em dados objetivamente 

inscritos no texto para resposta. Os dados também  mostraram que só   um décimo 

das questões exigiam algum tipo de inferência ou raciocínio crítico, e 9% das 

perguntas eram de ordem metalingüística. Diante do resultado da pesquisa, o autor 

concluiu que: 

a) Trata-se de uma total falta de critério para organização dos exercícios de 

compreensão, ou seja, nestes exercícios entraria tudo o que teria a ver com 

indagações que não caberiam na gramática, no léxico ou em outros aspectos 

formais do estudo da língua; 

b) Uma segunda alternativa parece indicar falta de clareza quanto ao que se 

deve entender por compreensão de texto. Faltam critérios operacionais e 

faltam noções teóricas.  

 

 A pesquisa do estudioso supracitado nos serviu de reflexão para análise e 

categorização da tipologia de perguntas do gênero textual prova escrita. O 

interessante é que semelhante situação ficou evidente na análise dos dados. 

Vejamos a tabela 3  a seguir: 

 

Tabela 3 - Tipologia de perguntas de provas escritas de língua portuguesa 

Tipos % 

Perguntas objetivas / cópias 65 

Perguntas inferenciais  10 

 Perguntas metalingüísticas  25 

       

 Essas foram os três grandes grupos de categorias de perguntas encontradas 

nas provas escritas dos alunos. Na próxima seção do trabalho, apresentaremos os 

desdobramentos dessas categorias. Na tabela abaixo mostraremos algums 

exemplos das dos tipos de perguntas citados,  bem  como sua análise. 
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Tabela 4 - Tipologia de perguntas: exemplos e análise 

Tipos de perguntas Análise Exemplos 

Perguntas objetivas ou 

de cópias 

São perguntas que fazem 

indagações mecânicas, sem 

buscar uma  reflexão. O aluno  

precisa apenas  transcrever 

palavras  ou  frases. São de 

fraca  perspicácia,  sendo 

facilmente encontradas no 

texto.   

Qual dos jogos apresenta dos 

no texto corresponde à fase 

infantil e qual corresponde à 

fase adolescente? 

Transcreva o trecho que 

confirma a culpa da 

personagem. 

Perguntas inferenciais São perguntas em que o 

aluno  irá  mobilizar  seu 

conhecimento de mundo para 

respondê-la. De acordo com 

Marcuschi  (2001),  são 

perguntas mais complexas 

em que os conhecimentos 

pessoais,  contextuais  e 

enciclopédicos  serão 

acionados.  

Pouco sabemos sobre a 

pessoa que fala nessa música, 

mas , por algumas pistas do 

texto, podemos imaginar. Na 

sua opinião, qual deve ser: 

a) O grau de escolaridade 

dela? 

b) A profissão? 

c) A classe social a que 

ela pertence?   

Perguntas 

metalingüísticas 

São perguntas que visam 

recuperar as discussões 

gramaticais socializadas 

durante as aulas. Geralmente 

o texto  é  utilizado  como 

pretexto  para  exploração 

desses   elementos 

gramaticais,   numa 

abordagem normativa e 

direta.   

 

 

 Alliende e Condemarín (2005, p.132) afirmam que a avaliação da 

compreensão leitora deve ter um papel de destaque no cenário didático. As 

perguntas devem ser elaboradas a partir de um referencial teórico produtivo que 

permita delimitar os aspectos críticos da compreensão leitora e que o leitor possa 
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mobilizar estratégias para o entendimento das mensagens do texto. Abaixo, os 

autores lançam algumas considerações sobre as perguntas diretas ( literal) e sobre 

as inferenciais, no campo na compreensão textual.  

Compreensão literal: 

• Refere-se à recuperação da informação explicitamente apresentada no texto. 

Pode-se dividir em reconhecimento e lembrança.  

• Reconhecimento: consiste na localização e na identificação de elementos do 

texto. 

• Reconhecimento de detalhes: requer localizar e identificar fatos como nomes 

de personagens, incidentes, tempo local do conto. 

• Reconhecimento de idéias principais: requer localizar e identificar uma oração 

explícita do texto, que seja a idéia principal de um parágrafo ou de um trecho 

mais extenso da seleção. 

• Lembrança: atividades em que o aluno, não munido do texto escrito,  

reproduza de memória a época, o local do conto, fatos minuciosos, idéias ou 

informações apresentadas no trecho. 

• Lembrança das idéias principais: requer lembrar-se da idéia principal de um 

texto ou as idéias principais de alguns parágrafos. 

 

 Os autores não desconsideram as perguntas literais, em muitos gêneros, 

principalmente da esfera acadêmica, citaremos literalmente trechos, falas de 

pesquisadores entre outras partes do texto, como forma de reforçar nossa fala ou de 

enfatizar algo em nossa pesquisa. Mas, na elaboração de um exercício de 

compreensão, deve-se buscar um equilíbrio entre as perguntas, principalmente se o 

nosso objetivo é fazer com que o aluno pense, reflita. Para isso, as perguntas   

inferenciais devem ter um destaque maior em nossas práticas, de acordo com os 

pesquisadores,  pois: 

 

A compreensão inferencial exige que o aluno use as pistas contextuais 
apresentadas no texto à luz de sua intuição e sua experiência pessoal 
como base para conjecturas e hipóteses. As inferências podem ser de 
natureza convergente ou divergente, o estudante pode ou não ser exigido a 
verbalizar a base racional de suas inferências. Em geral, a compreensão  
inferencial é estimulada mediante a leitura,e as perguntas que demandam 
pensamentos e imaginação que vão além da página impressa. (ALLIENDE; 
CONDEMARÍN, 2005, p.132)   
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Já as perguntas de ordem metalingüística não deveriam utilizar o texto como 

pretexto para destacar substantivos ou adjetivos, mas mostrar como esses 

elementos lingüísticos ajudam na construção de sentido do texto, como eles 

trabalham em função de determinados gêneros textuais, tudo isso numa perspectiva 

de  reflexão e descoberta. Para Vygotsky (1995, p.86), o ensino de gramática ajuda 

a criança a passar para um nível mais elevado do desenvolvimento, pois, ao 

aprender  a gramática e a escrita, ela se torna consciente do que está fazendo e 

aprende a usar suas habilidades conscientemente. Mas esse desenvolvimento 

defendido por Vygotsky exigirá uma intervenção docente consciente  sobre a 

importância na gramática no desenvolvimento lingüístico do aluno, pois , muitas 

vezes, as aulas de  português são aulas de gramática e não de língua . 

 

8.2 Análise reflexiva dos dados 

 

8.2.1 Professor, o que são substantivos mesmo27? 

 

  A história se repetia nas provas de reflexão metalingüística. O fato de o aluno 

não estar familiarizado com o conteúdo da prova o impedia de entender o que 

estava sendo solicitado na questão. Era comum a professora, diante de essas 

perguntas dizer “ Tá vendo, se tivesse estudado, saberia” ou mesmo “ Faltou no dia 

da explicação, olha aí o resultado!”. Mascuschi (2003, p. 23), afirma que: 

 

Compreender bem um texto não é uma atividade natural, nem uma 
herança genética; exige habilidade e  trabalho. Na realidade, sempre que 
ouvimos alguém ou lemos um texto, entendemos algo, mas nem sempre 
essa compreensão é bem-sucedida. Compreender não é apenas uma ação 
lingüística e cognitiva. É muito mais uma forma de inserção no mundo e um 
modo de agir sobre o mundo na relação com o outro dentro de uma cultura 
e uma sociedade. 

  

 

 

                                                
27 Optamos por abrir nossas seções de análise das categorias de enunciados que apresentaram 
problemas com perguntas feitas pelos alunos nos dias de aplicação da prova. A pergunta acima 
encontra dentro da categoria em que definimos como “problemas de compreensão por falta de 
familiarização com o conteúdo da prova, por falta de conhecimento prévio sobre  tal assunto. 
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 A compreensão de um texto, como enfatizado pelo autor, ultrapassa o âmbito 

lingüístico e cognitivo, da nossa compreensão do mundo é que contratos sociais são 

estabelecidos, papéis são definidos. Meurer (1988), sobre essa questão defende 

que:   

A compreensão é vista como impulsionada não pelo texto, mas pelo leitor. 
A compreensão dá-se do geral para o particular: começa na mente do leitor 
que, então, seleciona informação textual para confirmar expectativas e 
hipóteses sobre o texto. o significado depende grandemente do 
preenchimento de lacunas através de inferências e, portanto, envolve mais 
do que a soma das partes do texto.  

 

 Nesse contexto, o leitor será, a partir do seu conhecimento, o protagonista 

dessa ação. Ele mobilizará suas experiências, seus valores, crenças e sua avaliação 

diante do papel do outro para direcionar sua compreensão. É o que acontece 

quando os alunos apresentam dificuldades na compreensão dos enunciados 

metalingüísticos. Quando eles vêm perguntar ao professor sobre os adjetivos, por 

exemplo, é comum já chegarem apontando na prova um possível exemplo de um 

adjetivo. É uma forma de dizer “Professor, eu tentei, me ajuda!”. Kato (1984) reforça 

essa situação ao afirmar que “O conhecimento prévio do leitor passa a ter um papel 

igual ou até mesmo mais importante do que os dados do texto. a leitura de uma 

frase passa a ser vista não mais como uma operação precisa de análise e síntese, 

mas como um jogo de adivinhações”.   

 Quando produzimos um enunciado, esperamos que ele seja compreendido, 

mas nunca exercemos total sobre o entendimento que esse enunciado possa vir a 

ter, e isso se deve à própria natureza da linguagem que não é transparente 

(MASCUSCHI, 2003). Os nossos conhecimentos prévios sobre o assunto é que 

direcionará nosso olhar e, no caso da prova, a resposta do aluno.  

 O autor ainda descreve cinco tipos de horizontes para a compreensão de um 

texto, o mesmo texto, no nosso caso, o enunciado da prova, pode ser lido de várias 

maneiras, como assinalado abaixo: 

 

1 - Falta de horizonte – nessa perspectiva apenas repetimos ou 

copiamos o que está dito no texto. Permanecer neste nível é agir como 

se o texto só tivesse informações objetivas. A atividade do leitor se 

reduziria a uma mera repetição. 
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2 - Horizonte mínimo – nesse contexto teremos o que aqui se chama 

de leitura parafrásica, ou seja, uma espécie de repetição com outras 

palavras em que podemos deixar algo de lado, selecionar o que dizer e 

escolher o léxico que nos interessa. Certamente, vamos colocar alguns 

elementos novos, mas nossa interferência será mínima e a leitura fica 

ainda numa atividade de identificação de informações objetivas que 

podem ser ditas com outras palavras. 

 

3 - Horizonte máximo – esta é a perspectiva que considera as 

atividades inferenciais no processo de compreensão, isto é, as 

atividades de geração de sentidos pela reunião de várias informações 

do próprio texto, ou pela introdução de informações ou conhecimentos 

pessoais ou outros não contidos no texto. é uma leitura do que vai nas 

entrelinhas; não se limita à paráfrase nem fica reduzida à repetição. 

 

4 - Horizonte problemático – embora esse horizonte não seja em 

princípio descartável como inadequado, ele vai muito além das 

informações do próprio texto.Trata-se  do âmbito da extrapolação. 

 

5 - Horizonte indevido – finalmente, identificamos uma zona muito 

nebulosa que qualificamos  como indevida ou proibida. É a área da 

leitura errada. 

 

 A leitura não é um processo preciso em que letras, sílabas, palavras são 

reconhecidas, a leitura, como afirma Goodmam (1967; 1994) é um processo de 

seleção que se dá como um jogo com avanço de predições, recuos para correções, 

não se faz linearmente, de forma objetiva e clara. Uma série de processos, como 

citados acima, orienta essa prática social.  

 Dentre os horizontes apresentados por Mascuschi, o horizonte que o autor 

denomina como “máximo”, ajuda-nos a compreender as dificuldades de 

compreensão categorizada nesta seção do trabalho. Este horizonte analisa a prática 

da inferência como dispositivo de compreensão, mas mobilização inferencial é 

complexa e exige do leitor uma postura ativa e reflexiva.  



 63 

Para uma melhor visualização desse processo, Marcuschi (2003), apresenta-

nos o seguinte esquema: 

 

1 - INFERÊNCIAS LÓGICAS 

Dedutivas 

Indutivas 

Condicionais  

São baseadas sobretudo nas relações lógicas e submetidas aos valores-verdade na 

relação entre as proposições. 

 

2 - INFERÊNCIAS PRAGMÁTICO CULTURAIS 

Por identificação referencial 

Por generalização 

Por associações 

Por analogia 

Por composições ou decomposições 

Baseadas sempre no Input  textual e também no conhecimento de itens lexicais e 

relações semânticas. 

 

3 - INFERÊNCIAS CULTURAIS 

Convencionais 

Experienciais 

Avaliativas 

Cognitivo-culturais 

Baseados nos conhecimentos, experiências, crenças, ideologias e axiologias 

individuais.   

 

  Como visto no esquema acima, o resgate inferencial envolve ações 

complexas, em que o aluno, num primeiro momento, poderá se utilizar da dedução, 

de uma tentativa de analogia ou mesmo de uma prática experiencial ( atividades em 

sala de aula envolvendo o conteúdo, por exemplo) vivenciadas por ele. Além do 

domínio do vocabulário, Perfetti (1996) sugeriu o domínio do conhecimento sobre o 

objeto como outro fator a interferir na compreensão da leitura. O domínio refere-se a 

conceitos que são parte do “background” de algum texto. Irei ler com mais 
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propriedade um texto na área de psicologia, por exemplo, se eu já tiver lido outros 

materiais da área. Irei refletir sobre a importância da adjetivação se eu tiver lido 

sobre o assunto, se tiver um “bachground” sobre o assunto. “Nesse contexto, há 

coerência nas “reclamações” do professor em dizer” não sabe o que é adjetivo, 

porque não estudou ou não compareceu ás aulas”.    

 

8.2.2  Essa pergunta é muito complexa, professor, eu ano entendi! 

 

 A coerente análise feita pelo aluno, ao comentar da complexidade do 

enunciado de sua prova denuncia outro aspecto que dificulta a compreensão: o 

enunciado com problemas na elaboração. Alliende e Condemarín (2002) afirmam 

que as perguntas desempenham um papel importante no desenvolvimento da 

compreensão leitora. 

  Para reconstituir o significado do texto, o leitor tem uma tarefa complexa, pois 

precisará refletir sobre aspectos gráficos, fonéticos, semânticos e sintáticos. Na 

elaboração do enunciado, o professor deve atender a esses propósitos lingüísticos 

ou causará problemas na compreensão do quesito. As perguntas didáticas28, de 

acordo com Coracini (1995) têm sempre o objetivo de facilitar a aprendizagem do 

aluno. Deve conduzir o aluno à compreensão de um texto e/ ou  ao desenvolvimento 

de uma estratégia  de leitura.  

 Com base na referência teórica de Bronckart (1997), que faz uma reflexão 

sobre os mecanismos de textualização no estabelecimento da coerência pragmática 

ou interativa do texto, iremos ilustrar esta seção com alguns exemplos de 

enunciados que apresentaram problemas desse contexto. 

 

Exemplo 01: 

( P1/1) enunciado29:  

c) O texto pode ser dividido em quatro partes. Indique onde começa e termina cada uma  

dessas partes: 

 1ª parte: O coveiro cava uma cova funda demais e fica preso nela. 

 Começa em ________________________e termina em______________________ 

                                                
28 Perguntas didáticas são as perguntas elaboradas pelo professor  visando resgatar  os 
conhecimentos dos alunos acerca de algum assunto ou temática discutida em sala.  
29 Prova de número 1, do professor 1.  Esta  prova  se encontra na primeira parte do anexo.   
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2ª parte: Ele grita desesperadamente, mas ninguém o ouve.  

 Começa em _______________________e termina em_______________________  

 

 Este é um exemplo de enunciado em que os mecanismos de textualização 

apresentados não permitiram uma relação temática direta com o texto. O que o 

aluno deve escrever no item “começa em” e no item “termina em”. Deverá reescrever 

do texto alguma palavra que marque o início e término do parágrafo? O aluno 

poderá escrever com suas palavras essas referências? Decididamente não ficou 

clara a intenção da professora ao elaborar esse enunciado. Ela teve que explicar 

coletivamente o que os alunos deveriam fazer. O enunciado deveria trazer estas 

pistas contextuais, mas era comum a complementação da professora nesses 

momentos. As marcas de textualização devem transcender as fronteiras dos tipos de 

discursos ou seqüências que compõem um texto, como afirma Bronckart (1997). E 

nesse caso, as referencias apresentadas não permitiam uma clara orientação do 

que o aluno deveria fazer. 

 

Exemplo 0 2: 

( P1/2) enunciado: 

c)  Como você sabe, a escola é representante de saber oficial. E muito do 
que se ensina nas aulas de Português e nas gramáticas da língua 
portuguesa ainda recebe influência da língua portuguesa lusitana. De 
acordo com o enfoque do texto, o professor, o aluno e o mulato sabido 
não seriam brasileiros?     

 

 No dia da aplicação desta prova, um aluno  exclamou “Professora, esse 

enunciado tá muito complexo.” Sua observação estava totalmente coerente. O 

enunciado acima traz muitas informações. Os dados contextualizadores, na verdade, 

não contribuíram para o esclarecimento do que estava sendo solicitado. O fato de ter 

colocado vários itens (professor, aluno, mulato), para análise também pode ter 

dificultado a compreensão dos alunos.  
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Exemplo 03: 

( P8/2) enunciado: 

2) Pouco sabemos sobre a pessoa que fala nessa música, mas, por algumas pistas 
do texto, podemos imaginar. Na sua opinião, qual deve ser:  

 

a) O grau de escolaridade dela? 

 

b) A profissão? 

 

c) A classe social a que ela pertence? 

 

d) Os filmes que normalmente ela assiste? 

 

 Esse enunciado deixou em “aberto” para o aluno levantar hipóteses sobre a 

vida da personagem do texto, e afirma que o texto apresenta pistas que ajudariam o 

aluno nesse desafio. O que temos, na verdade, é um poema com marcas de 

oralidade na escrita, possivelmente de um nordestino. E através dessas “marcas” o 

aluno deve descrever o personagem. A primeira pergunta pede para identificar o 

grau de escolaridade dele. Muitos alunos colocaram que ele tinha a “1a série, 2a, ou 

já tinha feito o fundamental, ou era um aluno “segundo grau”. Ou seja, muitas 

respostas surgiram a partir dessa pergunta. A pergunta sobre os possíveis filmes 

assistido pelo personagem foi outro grande problema. Como, a partir de algumas 

marcas da oralidade, poderemos levantar essa hipótese? Foi uma prova que 

objetivava analisar as variações lingüísticas, mas as perguntas, além de não darem 

uma orientação precisa, eram de caráter preconceituoso e classificatório, ou seja, 

quem fala desse jeito é pobre e nordestino. Os mecanismos enunciativos desses 

enunciados não levaram à explicitação do conteúdo temático do texto. 

 

Exemplo 04: 

( P1/ 3) enunciado: 

 

6) O leitor nota já nas duas primeiras falas do texto que um dos participantes do 
diálogo entende ao pé da letra o que outra fala. Encontre no texto mais um exemplo 
dessa situação. 
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 O referencial anafórico apresentado no enunciado não ficou muito claro. Ao 

solicitar que os alunos encontrassem no texto mais um exemplo “dessa situação”, os 

alunos não estavam conseguindo fazer relações do segundo comando da pergunta 

com  a contextualização apresentada anteriormente. A solicitação era para que eles 

reescrevessem do texto mais um exemplo de situação em que um personagem 

entendia a mensagem do outro ao pé da letra. 

 

Exemplo 05: 

( P3/ 3) enunciado: 

2) As palavras súbita, fremente, farejando, ofusca, como se entende? 

 

 O que realmente o professor queria solicitar neste enunciado? A relação entre 

essas palavras? Como elas se entendem no texto? Ou o significado de cada uma 

delas?    

Essa também foi a dúvida de muitos alunos. A ambigüidade é um dos mais 

sérios problemas de enunciados, pois poder apresentar “falsas” opções ao aluno. A 

estruturação interna das frases sintáticas, como no caso acima, deve ser analisada 

cuidadosamente, especialmente no caso de um enunciado de prova. Do contrário, o 

leitor atribuirá funções sintáticas diferentes a cada constituinte da frase. 

 Apresentamos, nesta seção, alguns exemplos ilustrativos desta categoria, que 

se repetiram ao longo das análises. Como já ressaltado em outras seções do nosso 

trabalho, a prova escrita, que aqui defendemos como gênero textual, precisa ser 

analisada nesse contexto. Por ser um gênero, ela apresenta características 

específicas, e, se queremos produzir uma notícia impressa, por exemplo, 

precisamos estar familiarizados com sua composição, com a prova não vai ser 

diferente. O cuidado com sua elaboração, com seus objetivos, e com as condições 

de produção que envolve esse texto deve ser levado em consideração.  
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8.2.3 Professor, dê uma olhadinha nesta questão, é isto mesmo que o senhor 

quer30? 

 

 Durante o período de observação das aplicações de provas, um fato que nos 

chamou atenção foi o grande número de alunos solicitando a reconfirmação de 

questões da prova pelo professor. Muitos, a cada quesito respondido da prova, 

solicitavam uma reconfirmação do tipo “Professor, é isso aqui mesmo?”.  Sobre esse 

processo em que a compreensão depende, de certa forma, de uma legitimação da 

fala  do professor,  Coracini (1995) afirma que: 

Os alunos buscam responder exatamente ao que o professor deseja; 
raramente assumem uma resposta diferente e a discutem entre si ou com o 
professor. Tal atitude, aparentemente passiva, decorre, evidentemente, das 
imagens que os alunos vão construindo ao longo dos anos da 
escolarização do que seja ser professor, do que seja ser aluno, do que seja 
ensinar/ aprender a língua materna. Essas imagens vão sendo construídas 
no contato com o outro.  

 

 Como visto, há um jogo de representações marcando o processo de 

aplicação da prova, professor e alunos têm seus papéis definidos nessa esfera de 

avaliação. É importante ressaltar que nessa categoria observada, o aluno, quando 

vai solicitar uma reconfirmação do professor, já chega com uma hipótese  do que o 

enunciado estaria pedindo, e, para continuar, ele precisaria da legitimação do “mais 

forte” naquele momento. Esse conjunto de imagens ou papéis caracteriza o que 

Funchs e Pêcheux (1969) chamam de condições de produção, atravessadas pelas 

ideologias do momento histórico-social concernente.  

Ideologias que se materializam e se legitimam no cenário institucional escolar. 

Alunos se preparam para receber tal professor, procuram saber do que ele gosta 

mais, qual sua postura em sala de aula, como são suas provas, se  é casado, se é 

estagiário ou concursado, entre outros aspectos. Essas informações poderão lhe 

servir como dispositivos de defesa nesse conflitante processo interacional. Nesse 

contexto de violência simbólica em que professor e aluno se “armam”, muitas vezes, 

a avaliação (prova ou exame) que teria  como função maior verificar a aprendizagem 

do aluno objetivando ajudá-lo, passa a ser um instrumento que, segundo 

Foucault(1987) um exame que “combina as técnicas da hierarquia que vigia e as da 

sanção que normaliza. É um controle normalizante, uma vigilância que permite 

                                                
30 Categoria que analisa a importância  da fala do professor para confirmar determinadas questões da 
prova. A compreensão, nesse contexto, está marcada pelo “sim ou  não” do professor.   
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qualificar, classificar e punir. Estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade através 

da qual eles são diferenciados e sancionados”.  

 Diante disso, a fala do aluno se apresenta dependente ou assujeitada à fala 

do professor, de modo que a voz do aluno parece ser apenas um complemento da 

voz do professor (CORACINI, 1995). Sobre essa questão, Grigoletto (1995), 

comunga com os autores citados, ao defender que: 

 

Os alunos se apóiam predominantemente no professor para sua 
compreensão do texto. Isso se dá de várias formas: não questionam as 
respostas que recebem do professor, esperam uma única resposta certa 
para cada questão do exercício, resposta que  é, invariavelmente  aquela 
do professor, e seguem os passos propostos pelo mestre para a realização 
da tarefa. 

 

 Como o aluno tem como referência que há uma resposta única, que 

normalmente é orientada pela fala do professor, a reconfirmação na hora da prova 

se justifica. Tal comportamento revela uma concepção esperada do aluno na escola 

e dos papéis de alunos e professor na sala de aula: o professor comanda, o aluno 

executa; o professor detém o saber, o aluno recebe esse saber; o discurso do 

professor é mais legítimo, autorizado pela instituição escolar, que o do aluno 

(GRIGOLETTO, 1995). 

 Há um processo de hierarquização visível e legitimado. Uma ação que orienta 

a prática pedagógica e estabelece contrato em sala de  aula. O discurso dos sujeitos 

é cerceado por essas orientações contextuais.  As conseqüências dessa condição 

de produção  são muitas. O aluno acaba não percebendo o texto na sua dimensão 

discursiva de significação, ele o vê como um conjunto de sinais que não tem sentido 

fora de sala de aula, nem percebe a tarefa de leitura como construção de sentidos 

determinados  pela inserção do leitor dentro de um dado contexto sócio-histórico -

ideológico  e pela sua história de leituras. O aluno faz a leitura do professor 

(GRIGOLETTO, 1995). 

 Ao analisar as implicações dessa abordagem no processo de ensino 

aprendizagem, Grigoletto orienta que: 

• Lidar com textos em sala de aula é explicitar a ilusão que cada leitor tem de 

que há uma única leitura boa e certa para o texto; 

• A nossa interpretação dos sentidos previstos para um texto em uma dada 

condição de produção é ilusoriamente autônoma, já que, na verdade, ela é 
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fruto das formações ideológicas e discursivas que nos constituem como 

sujeitos; 

• Quando lemos um texto incluído em um determinado livro, revista ou jornal 

devemos fazer uma interpretação acerca dos sentidos que julgamos 

previstos, tendo em vista nosso conhecimento ou idéia que fazemos dos 

objetivos ou finalidades da publicação, a ideologia a ela subjacente e do tipo 

de leitor que se pretende atingir. 

 

 Ao relacionarmos a questão primeira apresentada no início desta seção com 

a base teórica exposta, encontramos resposta para essa sutil e forte situação que 

marca a prática pedagógica. Sutil por parecer comum, algo acordado entre os 

participantes do discurso, uma situação aparentemente inofensiva; forte por 

determinar o olhar do aluno na interpretação do texto, por marcá-lo como 

assujeitado no processo do desenvolvimento de suas reflexões.   

 

8.2.4 “Professor, diferenças substancias são diferenças entre os substantivos?”  

 

 É interessante observar as associações produzidas pelo aluno para 

“desvendar” o significado da palavra substancial. Muitas articulações cognitivas são 

feitas para descobrir o que quer dizer tal palavra. A pergunta que abriu a discussão 

desta seção é um bom exemplo dessa situação. Frente à dificuldade de 

reconhecimento da palavra “substancial” o aluno faz relação com a palavra 

substantivo. Newton (1997) afirma que “the fact that learners spend time negotiating 

vocabulary items during performance of communication activities has been 

discussed”31.  O fato de o aluno apresentar ao professor uma alternativa revela-nos 

algo: apresentar um posicionamento pode “mostrar” que o aluno tentou, e isso pode 

resultar numa maior compreensão por parte do professor em ajudá-lo.  

Perfetti (1996) defende que ”O papel do vocabulário é óbvio bastante. Uma 

falha para entender as palavras do texto irá causar problemas na compreensão do 

texto”. Embora o leitor possa inferir o significado das palavras, há um limite para o 

uso dessa estratégia. Por isso, os problemas de compreensão por falta de 

vocabulário constituem-se um dos mais sérios no processo de trabalho com o texto.  

                                                
31 O aluno passa muito tempo negociando o “significado” da palavra  no momento em que as 
atividades comunicativas  lhes são apresentadas.   
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A leitura de um texto é uma habilidade que resulta, entre outros fatores, do 

emprego de estratégias de reconhecimento baseadas em diferentes tipos de 

conhecimentos como o sintático, o semântico o pragmático e o discursivo. Uma 

condição essencial para que o processamento de leitura seja eficaz é a de que o 

código utilizado seja partilhado entre o emissor (autor / texto) e receptor ( leitor). Daí 

a importância de expor aos alunos a atividades de compreensão em que esses 

elementos, que são fundamentais no processamento da leitura, sejam analisados.  

De acordo com Rocha (1998), todo falante nativo tem o conhecimento de uma 

“lista”  não só de palavras, como também de um grande número de formas 

lingüísticas  que não constituem  palavras, tais como os afixos, as desinências entre 

outras. Apesar de não considerarem palavras essas formas lingüísticas, os falantes 

conhecem-nas, usam-nas nos dicionários da língua porque, certamente, lá estarão 

registradas. É fundamental recuperarmos   esse    repertório lingüístico dos alunos, e 

suas estratégias  de analisar o  contexto  objetivando  “desvendar” o significados de 

tal palavra, mas como reforçou Perfetti (1996), há um limite para o uso dessa 

estratégia, em muitos casos, o dicionário mental do aluno não dá conta  do desafio 

apresentado por alguns enunciados,   com relação a esse problema, Biderman 

(1998) defende que a idéia de que o léxico exerce um papel crucial na veiculação do 

significado porque ele é o lugar da estocagem da significação, e está associado ao 

conhecimento. Mendes (1998) reconhece que o professor tem um papel 

fundamental na elaboração de estratégias que possibilitem a aquisição de 

vocabulário por parte do aluno ao afirmar que:  

A idéia generalizada entre os estudiosos  é a de que o aprendiz constrói 
seu vocabulário, de uma forma natural, quando se engaja em diversas 
atividades, principalmente nas atividades de leitura. Como conseqüência 
desta concepção de construção do léxico, entende-se, portanto, que cabe 
ao professor incentivar essa prática, desenvolver atividades de leitura em 
que o aluno reflita sobre esses aspectos da língua.    

 

      Quando falamos de intervenções didáticas por parte do professor, é 

interessante relacionar a produção dessas atividades à luz da concepção de leitura 

adotada pelo mesmo, pois seu entendimento do que é leitura irá marcar  suas 

escolhas no cenário didático desse importante eixo de língua portuguesa. 

Newton (1997) reforça a necessidade de elaborar estratégias específicas para 

a aquisição de vocabulário por parte dos alunos, o autor afirma que “Academic and 

technical vocabulary  lists can be use to make it easier for teachers and learners to 
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treat these types of vocabulary in the same way as high-frequency vocabulary- 

namely, by learning these items directly through vocabulary exercises or individual 

learning”32 

 O pesquisador ainda ressalta a importância de atividades  em que as palavras 

listadas sejam usadas em situações comunicativas contextualizadas, em que o 

aluno consiga, através da interação oral com o outro, levantar hipóteses sobre o  

significado das palavras da lista.  

 

8.2.5 É dia de prova! Bicho de sete cabeças33! 

 

 Prova escrita como bicho de sete cabeças, foi assim que um aluno de umas 

das turmas observadas caracterizou esse instrumento de avaliação. Na verdade, a 

fala desse aluno estava marcada por muitas outras. Expressões como “Ah meu 

Deus, é prova!”, ou mesmo “Virgem Maria, é hoje! Eram comuns nos dias de 

aplicação da prova. Outro fato interessante era o ritual de preparação da aplicação. 

As orientações se repetiam, havia um movimento conhecido entre os participantes 

do discurso. Avisos como “Afastem suas bancas”, “É prova individual, não pode 

consultar material”, “A partir de agora, silêncio total, se tiverem dúvidas, me 

perguntem”, “Façam a leitura de tudo com atenção!”, “Boa  sorte”.  Diante dos 

insistentes avisos das professoras, uma tensão se instalava, o silêncio começa a 

reinar. Interessante salientar que essa situação comunicativa se repetiu de forma 

parecida em todas as observações feitas. Havia um contrato estabelecido entre 

professor e aluno, um conhecimento sobre o contexto que marcava a aplicação 

deste instrumento. Em nenhum outro momento do cenário didático, esse tipo de 

situação  se repete. São características  quase estáveis do momento da prova. 

 Como sabemos, durante esses últimos anos, muitos estudos vêm sendo 

desenvolvidos acerca dos gêneros textuais. Mendes (2004) afirma que o problema 

dos gêneros discursivos e/ ou textuais  ocupa um espaço considerável na tradição 

ocidental dos estudos sobre a linguagem, que remonta à retórica clássica.

                                                
32 Listas de palavras do universo acadêmico e técnico podem ser usadas para facilitar o trabalho do 
professor e aquisição por parte dos alunos, em especial as palavras usadas com muita freqüência. A 
aprendizagem pode ser dar através de exercício de reflexão sobre o vocabulário ou intervenções 
individuais.   
33 No início da aplicação de uma das provas observadas um aluno gritou “ É prova, bicho de sete 
cabeças!” Nesta seção, iremos refletir sobre a prova como um gênero textual, que apresenta funções 
específicas  e característica distinta.  
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 Refletir sobre os gêneros textuais em seus setores ou esferas, tais como no  

discurso filosófico, religioso, jurídico, literário,  entre outros,  tornou-se meta de 

muitos pesquisadores, que objetivam uma compreensão mais aprofundada de 

alguns fenômenos lingüísticos e discursivos que envolvem essas práticas 

comunicativas.     

 Propomo-nos aqui, mesmo que numa abordagem inicial, refletir sobre a prova 

escrita, que aqui entendemos como um gênero textual que se realiza na esfera da 

avaliação da aprendizagem. Como observado, há uma estabilidade comunicativa no 

contexto da prova escrita, o que a caracteriza como gênero. Bakhtin (1992), defende 

que: 

Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas 
cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 
estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do 
discurso. As riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, 
pois a variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera 
dessa atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai 
diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 
desenvolve e fica mais complexa.     

 

 O gênero, de acordo com o autor supracitado, vai se caracterizando a partir 

das manifestações das práticas de linguagem, Mendes reforça essa afirmativa ao 

comentar que essas  condições, formas e extensão variam conforme a esfera de 

atividade e o  gênero em que se inscreve. Bakhtin (1992) complementa a reflexão 

sobre as condições de caracterização dos gêneros ao reforçar que 

 

O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma 
dessas esferas, não só por seu conteúdo ( temático) e por seu estilo verbal, 
ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, 
fraseológicos e gramaticais - , mas também, e, sobretudo, por sua 
construção composicional. Estes três elementos (conteúdo temático, estilo 
e construção composicional) fundem-se  indissoluvelmente no todo do 
enunciado, e todos eles são marcados pela especificidade de uma esfera 
de comunicação.      

 

 

 Podemos encontrar em autores como Marcuschi (2002), Bronckart (1999), 

Scheuwly & Dolz (2001) reflexões sobre a importância de tomar a natureza 

composicional dos gêneros como base para seu reconhecimento e estudo.Quanto à 

questão classificatória em gêneros do discurso ou gêneros textuais, Marcuschi          

(2005) afirma que não é mais prioritário classificar como gêneros do discurso ou 

textual, mas perceber que os gêneros são construtos sócio-comunicativos e referem-
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se à função e organização, ao conteúdo e meio de circulação, aos atores sociais 

envolvidos e atividades discursivas implicadas.  

 Caracterizamos no nosso trabalho a prova escrita por gênero textual por 

atender as especificidades comunicativas de um gênero. O ritual de aplicação, o 

contexto comunicativo, a estrutura que a orienta, que normalmente é  baseada em 

perguntas,   remete-nos para essa reflexão. É interessante observar que alguns 

gêneros textuais, especialmente os de grande circulação, são mais suscetíveis a 

mudanças e alterações, por se achar estreitamente ligados a uma moldagem social  

(MASCUSCHI, 2005). Todavia, gêneros institucionalizados costumam ser mais 

rígidos, ritualizados, como é o caso da prova. Miller (1994) ressalta que:  

Se veja gênero como um constituinte específico e importante da sociedade, 
um aspecto maior de sua estrutura  comunicativa, uma de suas estruturas 
de poder que as instituições controlam.Podemos entender gêneros 
especificamente como aquele aspecto da comunicação situada que é 
capaz de reprodução que pode se manifestar em mais de uma situação e 
mais de um espaço-tempo concreto.   

 

 A prova escrita, na perspectiva de Miller (1994), surgiria como um gênero 

institucionalizado, marcado por uma  relação de poder que pode  classificar, 

determinar e rotular, mas que está legitimada em nossas práticas sociais. Marcuschi 

(2005) defende que os gêneros que apresentam certa rotina, uma estrutura 

formulaica e recorrente pode-se chamar de gêneros minimalistas. A prova escrita, os 

documentos em geral, contas, notas, atestados, formulários são bons exemplos 

dessa categoria. 
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9 CONSIDERAÇÕE FINAIS 

 

Compreender exige trabalho. É com essa afirmativa, defendida por muitos 

autores apresentados ao longo de nossa pesquisa, que gostaríamos de iniciar esta 

seção.  De acordo com Alliende & Condemarín (2002), a compreensão de um 

texto varia segundo as circunstâncias de leitura, e depende de vários fatores, 

complexos e inter-relacionados entre si. E quando a compreensão é de um texto que 

se realiza no gênero textual prova escrita, como é caso dos enunciados, é que a 

situação se apresenta de forma diferente, pois não é só o reconhecimento de fatores 

lingüísticos (uso de determinadas expressões, léxico antigo etc.), esquemas 

cognitivos, bagagem cultural e circunstância em que o texto foi produzido, como 

defendem Koch e Elias (2006), que consolidará o processo de compreensão. Os 

papéis sociais representados por cada pessoa do cenário didático podem orientar   

esta compreensão.  

Os resultados da pesquisa indicaram que os problemas de compreensão 

apresentados pelos alunos estão relacionados ao fato de não conhecerem o 

significado de determinadas palavras. Embora não tenha sido objetivo do trabalho 

analisar o desempenho dos alunos nas provas a que foram submetidos, numa 

análise preliminar, observamos que depois do esclarecimento sobre determinada 

palavra, os estudantes conseguiam responder a questão corretamente, mostrando 

que tinham estudado para a prova, mas o fato de não conhecerem o significado de 

uma palavra ou expressão e não conseguirem contextualizá-la os impedia de 

responder ao quesito.  

Nesse contexto, rever a prática de ensino de leitura, especialmente do que diz 

respeito a atividades de significação de palavras, faz-se necessário, pois o resultado 

de uma prova ou de alguns quesitos de uma prova pode estar mascarado por conta 

dessa dificuldade.  

 Os questionários aplicados aos alunos e aos seus professores nos 

deram algumas respostas com relação a essa problemática. Como vimos nas  

seções anteriores, só 20% dos alunos afirmaram gostar de ler, e quando liam era 

por exigência do professor. Já os professores colocaram a leitura como o eixo maior 

na sua prática de ensino, afirmaram que o material a ser lido era escolhido pela 

orientação do livro didático, e ainda disseram que suas turmas apresentavam 

desmotivação nas atividades de leitura e que apresentavam grandes dificuldades no 
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processo de  compreensão leitora. É evidente que as duas últimas afirmativas estão 

relacionadas. A desmotivação causa inquietação e negação ao que está sendo 

proposto.  

Sabemos da importância do livro didático, e que nos últimos anos, sobretudo 

com a análise feita pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), eles têm 

apresentado significativa melhora no que diz respeito à pratica de leitura, mas 

devemos lembrar que ele é mais um recurso didático em sala de aula, assim como a 

caderneta escolar. Ele deve estar dentro do nosso planejamento diário, e não ser o 

próprio planejamento. 

Alguns alunos afirmaram no questionário que gostavam de ler livros de ficção 

(romances, contos, crônicas etc.), possivelmente, se os professores fizessem o 

planejamento com base num levantamento do que seus alunos gostavam de ler, o 

olhar dos alunos sobre a leitura seria ressignificado. Outro dado importante 

apresentado pelo questionário é que os professores da pesquisa demonstravam 

conhecer a novas referências teóricas que embasam o ensino de leitura, mas tinham 

dificuldade de materializá-las em suas práticas diárias. Os docentes não estavam  

conseguindo fazer a  transposição das discussões teóricas recebidas em seus 

cursos de formação continuada, e não refletiam sobre as dificuldades apresentadas 

pelos alunos como um indicador de que algo precisava mudar no cenário didático. 

Eles tinham traçado com perfeição o perfil de leitor dos seus alunos, ou seja, a 

avaliação estava feita, mas o propósito maior da avaliação, que é fornecer subsídios 

para o desenvolvimento de ações e intervenções, não era realizado. Muitas vezes, 

os comentários feitos pelos discentes se reduziam a “Com a televisão e o 

computador, eles não querem mais ler”.  

Quando buscamos na L.D.B .- 9.394-dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), uma 

referência de como o processo de avaliação do rendimento escolar deverá ser 

observado, veremos: 

a) A avaliação deve ser contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao 

longo do período sobre as eventuais provas finais (Art.24.V a ). 

De acordo com a LDB., o processo avaliativo é contínuo, exige do professor 

uma postura diferenciada frente às dificuldades de aprendizagem observadas. 

Avaliar a aprendizagem do aluno seja por uma prova escrita, um trabalho de 
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pesquisa, um seminário, ou mesmo uma exposição oral, é um trabalho de 

metaformação. Ou seja, avaliar o outro, consiste na auto-avaliação.  

Apesar de toda desvalorização que o professor no Brasil vem sofrendo, a sala 

de aula ainda é seu cenário didático, é o lugar das possibilidades. Não queremos 

colocar a educação como algo redentor, mas como caminho para possíveis 

mudanças, e a reflexão sobre nossa ação como profissionais da área da educação 

pode alterar essa realidade. Nesse contexto, questionar-se sobre como avaliar, o 

que avaliar, para que avaliar e como intervir, faz-se necessário.  

Como já enfatizado, a pesquisa mostrou-nos que a maioria dos alunos 

apresentou dificuldades de compreensão no nível da palavra, o que alguns teóricos 

chamam de dificuldades de compreensão do nível inferior, ou seja, o aluno não está 

conseguindo nem contextualizar a palavra para levantar uma hipótese de seu 

possível significado, o que é muito sério, sobretudo em alunos no último ano do 

Ensino Fundamental. Mas a segunda causa de questionamentos sobre alguns 

enunciados no chama a atenção. Muitos alunos procuravam o professor apenas 

para reconfirmar uma informação. Eles já chegavam dizendo: “Professor, é isso aqui 

mesmo ne?”. E o professor, para alguns alunos, dizia que sim ou que não. A idéia 

que existe uma resposta única, que é a do professor, faz com que o aluno busque a 

confirmação do docente. A quantidade de alunos que procuravam seus  professores 

para confirmar questões era expressiva. Era como se os alunos já soubessem que 

deveriam responder exatamente o que o seu professor desejava, eles não tinha 

autonomia para assumir uma resposta diferente, demonstrando uma atitude passiva, 

relacionada às imagens que os alunos vão construindo, como defende  Coracini 

(1995).   

Há um contrato oculto e muitas vezes explícito em sala de aula. Acreditamos 

que essa visão de professor não tenha sido caracterizada naquele momento escolar, 

mas de uma concepção histórica do que é ser professor para um aluno. Isso é tão 

forte, que mesmo todas as mudanças ocorridas nos últimos anos na área da 

educação não conseguiram descaracterizar esse imaginário. Esse fenômeno 

denuncia a relação professor/ aluno que foi tradicionalmente construída.  

Como observado no nosso trabalho, optamos por fazer uma análise das 

dificuldades de compreensão de texto tendo como arcabouço teórico as referências 

da área da cognição, mas não desconsideramos os aspectos interacionais, as 

relações de poder, entre outras situações que podem marcar esse processo. Daí 
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também fazermos referências a estudiosos dessa linha teórica, mas entendemos 

que um estudo mais detido nessa área da análise do discurso ficaria para outro 

momento de nossa pesquisa. 

Finalmente, esperamos que este trabalho possa levantar algumas reflexões 

sobre as dificuldades de compreensão de texto apresentadas pelos alunos, 

contribuindo para ações didáticas específicas nessa área. Muitos outros fenômenos 

surgiram ao longo da pesquisa, mas delimitamos nossa ação de investigação nas 

dificuldades de compreensão do texto enunciado de provas, sabendo que não 

esgotamos a reflexão sobre esse tema nesse trabalho, mas conscientes da 

necessidade de continuar as pesquisas nessa área em outro momento, como forma 

de trazer novas contribuições para a sala de aula.  
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ANEXOS 
 

ANEXO A - Questionário aplicado aos professores  
 

Questionário aplicado aos professores 
 

1-Trabalha com atividade de leitura? 
(   ) nunca; 
(   ) raramente; 
(    ) às vezes 
(    ) sempre. 
 
2-Que tipos  de leitura mais trabalha? 
(   ) romances; 
(    ) contos e crônicas; 
(    ) jornais; 
(     )revista; 
(     ) gêneros diversos. 
 
3-O material de leitura é escolhido: 
(    ) em conjunto com outros professores; 
(    ) por sugestão da escola: 
(    ) através de listas de obras para o vestibular; 
(    ) pela orientação do livro didático. 
 
4-Na sua opinião, quais as dificuldades  que seus alunos mais apresentam? 
(    ) leitura em voz alta; 
(    ) problemas gramaticais e ortográficos; 
(    ) compreensão de leitura; 
(    ) falta de motivação para a leitura; 
(    ) outros. Quais?__________________________________________ 
 
Antes da leitura, seus alunos: 
 
5-Costumam fazer previsões sobre o título e  o assunto do texto? 
(   ) nunca; 
(   ) raramente; 
(    ) às vezes; 
(    ) sempre. 
 
Durante a leitura, seus alunos: 
 
6- Lêem o texto silenciosamente antes de fazerem a leitura oral? 
 
(   ) nunca; 
(   ) raramente; 
(    ) às vezes; 
(    ) sempre 
 
 



 86 

7- conseguem explicar os procedimentos que utilizam para atribuir sentido ao texto? 
 
(   ) nunca; 
(   ) raramente; 
(    ) às vezes; 
(    ) sempre 
 
8- Seus alunos, durante as atividades  de leitura: 
(    ) questionam mais os aspectos lingüísticos do texto; 
(    ) preocupam-se mais com a entonação; 
(    ) questionam as idéias do autor; 
(    )apresentam suas idéias sobre o assunto; 
(    ) outros. Quais?__________________________________________ 
 
9-Quando há diferentes interpretações de um texto pelos alunos, você: 
(    ) negocia os sentidos que o texto pode suscitar; 
(    ) opta pela resposta do livro didático; 
(    ) dá uma resposta conciliadora; 
(    ) verifica se o sentido do aluno tem a ver com as idéias do autor; 
(    ) outros. Quais ? ______________________________________ 
 
10-Entende  o processo de leitura como atividade de: 
(    ) apreensão dos significados evidentes no texto; 
(    ) construção de significados através das experiências do leitor; 
(    ) apreensão das idéias do auto; 
(    ) decifração dos significados das palavras. 
 
11-Considera a leitura importante para seus alunos? Por quê?  
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ANEXO B - Questionário aplicado aos alunos 

Questionário aplicado aos alunos 

 

Escola Municipal:___________________________________ 

Aluno (a):________________________Série_________Data:_________ 

QUESTIONÁRIO DO ALUNO 34( ALUNO) 
 

I - PERFIL DO LEITOR 
1-Qual a atividade que você mais gosta de fazer? 
(    ) ler; 
(    ) ouvir música; 
(     )ver  televisão; 
(    ) ir ao cinema; 
(    ) conversar; 
(    )outro. Qual? __________________________________________ 
  
2-Quando lê, você o faz por: 
(    ) indicação de amigos; 
(    ) exigência do professor; 
(    ) interesse pessoal; 
(    ) outro. Qual?____________________________________________ 
 
3-Que tipo de leitura você prefere? 
(    ) livros de ficção ( romances, contos,crônicas) 
(    ) livros didáticos; 
(    ) revistas informativas 
(    ) revistas em quadrinhos; 
(    )jornais; 
(    ) outros. Qual? ____________________________________________ 
 
4-Que tipo de leitura seu(sua) professor(a) de português costuma indicar? 
(    ) romances; 
(    ) jornais; 
(    ) revistas; 
(    ) contos  e crônicas; 
(    ) textos variados; 
(    ) outro. Qual? _______________________________________________ 
 
 
 

                                                
33

 As questões do nosso questionário foram adaptadas a partir dos estudos de: PINTO, A.P.P. Fatores afetivos e 

cognitivos na leitura e produção de textos. The Especialist. v. 21, n. 1, São Paulo,1999. 

SANTOS, G.P. Estratégias metacognitivas de leitura  e compreensão de texto. In: Ambigüidade Discursiva em 

textos icônico-verbais argumentativos de caráter Público. Dissertação (Mestrado) PPGLL-CAC-UFPE, 2000. 
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5-Gosta de leituras indicadas por ele? 
(   ) nunca; 
(   ) raramente; 
(    ) às vezes; 
(    ) sempre. 
 
6-Com que freqüência você lê? 
(   ) nunca; 
(   ) raramente; 
(    ) às vezes; 
(    ) sempre. 
 
II- AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO EM LEITURA 
 
7-Na sua opinião, o que torna uma leitura difícil? 
(    ) vocábulos desconhecidos e estruturas gramaticais; 
(    ) depreensão das idéias principais; 
(    ) falta de motivação para a leitura; 
(    ) tipo de texto indicado para a leitura; 
(    ) falta de conhecimento prévio sobre o assunto; 
(    ) outros. Quais?_____________________________________________ 
 
8-Como você avalia seu desempenho na leitura? 
(    ) péssimo; 
(    ) regular; 
(    )bom; 
(    ) ótimo. 
 
9-Você sente dificuldades em compreender um texto? 
(   ) nunca; 
(   ) raramente; 
(    ) às vezes; 
(    ) sempre. 
 
 
III-IDENTIFICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE LEITURA 
Pense sobre o que você faz para entender um texto: 
 
Antes da leitura, você: 
10- Costuma fazer previsões sobre o título ou assunto do texto? 
(   ) nunca; 
(   ) raramente; 
(    ) às vezes; 
(    ) sempre. 
 
11- Costuma  relacionar o assunto da leitura com o que você já conhece?  
(   ) nunca; 
(   ) raramente; 
(    ) às vezes; 
(    ) sempre. 
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Durante a leitura: 
12-Você está sempre ciente do que quer conhecer/descobrir durante a leitura? 
(   ) nunca; 
(   ) raramente; 
(    ) às vezes; 
(    ) sempre. 
 
13-Se você não entende uma palavra: 
(    ) recorre ao dicionário 
(    ) ignora e segue em frente; 
(    )verifica o contexto; 
(    ) ver depois. 
(    ) outro. Qual?_______________________________________________ 
 
14-Ao verificar que algum trecho do texto não está sendo bem compreendido, você: 
(    )desiste e interrompe a leitura; 
(    ) continua a ler e espera esclarecer as dúvidas posteriormente; 
(    ) volta à parte problemática e relê  a parte de lá; 
(    ) procura identificar o tipo de problema e tenta resolvê-lo. 
(    )outro.Qual?_________________________________________________ 
 
Depois da leitura: 
15-Se não compreende um texto, você geralmente atribui falha: 
(   ) ao autor do texto; 
(   ) à sua falta de leitura; 
(   ) à falta de relação do texto com seu universo de conhecimento; 
(   ) ao tipo de texto indicado para a leitura; 
(   ) a outro motivo. Qual? _________________________________________ 
 
16-Você entende a leitura como uma atividade de: 
(   ) busca de informações no texto; 
(   ) apreensão das idéias do autor; 
(   ) atribuição de sentidos de acordo com seu conhecimento; 
(   ) decifração do significado das palavras. 
(   ) outro. Qual?__________________________________________________ 
 
17-Considera a leitura importante? Sim(   ) Não(   ) 
 
Caso a resposta seja afirmativa. Por quê? 
 

 


