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 Resumo 

Este estudo visa a compreender os processos de construção de sentido na atividade de leitura 
na escola. Fundamentamo-nos na perspectiva sócio-interacionista elaborada por 
Bakhtin/Volochinov (1929/1981), Bakhtin (1992) e François (1996/1998), na qual a 
linguagem é  dialógica e produz movimentos interativos, que auxiliam na interpretação e no 
sentido do texto. O procedimento metodológico revela os movimentos discursivos que 
ocorrem  no ato de ler, numa quinta série do Ensino Fundamental. Os movimentos 
demonstram o caráter dinâmico da linguagem, através dos modos de ver ou de ler dos 
sujeitos que atuam interativamente no espaço escolar. Verificamos que a leitura é uma 
questão de olhar ou ponto de vista dos leitores. Os resultados demonstram que a interação 
entre professor e aluno e aluno/aluno permite visualizar que o sentido é construído num  
processo de retomada-modificação entre os leitores, que se constituem os articuladores das  
interpretações, das escolhas e das leituras possíveis. Se o professor possibilita um diálogo 
de leituras, a sala de aula torna-se um espaço aberto às descobertas, resultantes do trabalho 
dos sujeitos leitores, que  alternam reflexões interativas e interpretativas.  



                                                       Résumé 

Cette étude a le but d’analyser les processus de construction du sens dans l’activité de 
lecture à l’école. Nous baseons notre travail sur la perspective socio-interactionnelle creée 
par Bakhtin/Volochinov (1929/1981), Bakhtin (1992) et par François (1996/1998), selon 
laquelle le langage est dialogique et il produit des mouvements d’interaction qui constituent  
le sens du texte. La procédure méthodologique révèle les mouvements discursifs de l’acto de 
lecture des élèves de la première année de collège. Les mouvements mettent en évidence 
l’aspect dynamique du langage, à travers les façons de voir ou d’interpréter le comportement 
des sujets qui agissent d’une manière interactive dans l’espace scolaire. Nous verifions que 
la lecture est une question de regard ou de point de vue des lecteurs. Les résultats montrent 
que l’intéraction entre professeur/élève et élève/professeur permet voir le sens comme une 
construction dans un processus de reprise-modification entre les lecteurs, qui constituent les 
articulateurs des interprétations, des choix et des lectures possibles des textes. Si le 
professeur permet un dialogue de lectures, la classe devient un espace ouvert aux 
découvertes, produit du travail des sujets qui l’alternance des reflexions interactives et 
interprétatives.
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INTRODUÇÃO

                    Inquieta-nos saber que, no século XXI, seja necessário, ainda, buscarmos 

meios para solucionar problemas como as dificuldades no ensino e aprendizagem de 

leitura, no que respeita à compreensão do sentido, como mostram os resultados dos exames 

realizados   pelo MEC com alunos do Ensino Fundamental. Os dados estatísticos do Senso 

Avaliativo de Escolas Brasileiras – SAEB, em 2001/2003, revelam que no Brasil há 

22,21% de reprovação de alunos da quarta série, em Língua Portuguesa. Conforme 

avaliação do INEP, o percentual da população por estágio de proficiência é considerado 

muito crítico. Esta mesma pesquisa mostra o Nordeste com um índice de 33,42% e a 

Paraíba com 24,13% de reprovação nessa série e nessa disciplina. Uma notícia da Internet 

do dia 30 de setembro de 2004 revela que um em cada 4 brasileiros consegue compreender 

o texto que lê, o que justifica ainda estarmos pesquisando a leitura na sala de aula.

             Preocupa-nos, também, o fato de, atualmente, dispormos de recursos tecnológicos 

eficazes de comunicação para elaboração do conhecimento, mas ainda não os utilizarmos 

satisfatoriamente a serviço das transformações sociais tão necessárias. Pérez e Garcia 

(2001:189) chamam a atenção para o fato de que, embora a civilização atual detenha em 

seu poder tecnologias e avançadas ferramentas  de comunicação para a transformação do 

saber,

(...) as práticas docentes nas escolas ainda estão regidas, em               
grande parte, pela inércia, pelo costume, pela tradição, pelo 
individualismo e pela rotina, assim como pelo peso coercitivo do 
currículo do programa de conteúdos e pelas atividades propostas nos 
livros–didáticos.

         Como justificar que, apesar de a sala de aula ser um dos espaços muito estudados da 

atualidade, por ser um lugar privilegiado de interação social e de construção do 

conhecimento, seja necessário, ainda, que se fomentem estudos para rever as práticas de 

leitura?  Para responder a essa questão, recorremos a autores que apontam a linguagem 

como principal fonte de acesso ao conhecimento; assim, citamos Bortolloto (l999:3):  

na situação pedagógica da sala de aula, a linguagem assume ainda função 
fundamental no movimento da construção do conhecimento e do 
desenvolvimento cognitivo implicados nas relações entre oralidade e 
escrita, onde enunciadores possíveis (professor–aluno; aluno–professor; 
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aluno–aluno) se fazem presentes ou não, assumem papéis e representações 
marcadas socialmente. 

         O problema da compreensão da leitura no contexto pedagógico é evidenciado por 

Silva (1989) para quem o ato de ler é um “mistério” e uma “alquimia”. Para ele, a leitura é 

uma prática social e histórica que precisa ser compreendida como um processo no qual se 

envolvem vários objetos e temas a serem desvendados.  

         Trazemos, ainda, as experiências com os educadores das escolas, onde ministramos 

cursos de capacitação e atualização, através de oficinas pedagógicas e de leitura, os quais 

são unânimes ao colocar nas avaliações, a necessidade de pesquisas sobre os modos de ler.  

         A proposta desta pesquisa é analisar aulas de leitura, no processo interativo em sala 

de aula. Pautada em François (1996/1998) acreditamos que ler é um processo interpretativo 

que varia conforme os movimentos discursivos1 e os pontos de vista dos leitores, aspectos 

importantes na construção do sentido da leitura. As interações na sala de aula revelam a 

importância dos lugares e papéis ocupados pelos interlocutores no espaço escolar. 

        Os modos de ler em sala de aula refletem a visão de linguagem do professor, além de 

revelar a relação professor-aluno, professor/livro didático e aluno-aluno com o texto. Ao 

adotar-se a perspectiva sócio-interacionista de linguagem, a atividade de leitura em sala de 

aula deverá pautar-se por essa concepção. Acreditamos que, tradicionalmente, a aula de 

leitura é conduzida de modo a permitir uma única leitura. Em estudos recentes, Sousa 

(2000) revela que o modelo de escola que temos ainda se encontra distante de inserir a 

perspectiva interacional nas práticas do cotidiano escolar, devido à concepção de 

linguagem do professor e à compreensão de ensino e aprendizagem contida no livro 

didático, que reduz a possibilidade de os alunos se desviarem do intinerário por ele 

proposto.

               As pesquisas realizadas nessa área, a exemplo de Silva (1998) e apresentadas 

nos diversos modelos de leitura, dentre eles o interacionista, revelam que, apesar do que já 

se fez, há muito a ser feito e a ser desvendado nesse campo do conhecimento, porque o 

mundo mudou, a educação mudou, os meninos e as meninas mudaram e as teorias do ler-

escrever não dão conta do processo de leitura em sala de aula. Não podemos permanecer 

apenas na constatação e reiteração de que as falhas na educação e as lacunas curriculares 

existentes na formação dos leitores se refletem na sala de aula. 
__________
1 Movimento discursivo é um termo utilizado por François (1994) para indicar os diversos modos de significar
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             Reconhecemos que é necessário diagnosticar as lacunas, detectar as deficiências, 

observar as causas das dificuldades, mas, isto ainda não é suficiente para resolver 

problemas relacionados a aprender na escola. No dizer de Abreu (2001:155) o trabalho 

escolar tem difundido o discurso da não leitura muito mais do que contribuído para a 

reflexão sobre as práticas de leitura.

  As estratégias de ler que a escola desenvolve têm como conseqüência não formar 

leitores que leiam os diversos gêneros textuais e que compreendam as possíveis leituras do 

mundo com seus diversos significados. Os textos que são oferecidos para a leitura, em 

geral, não são os que interessam aos alunos nem variam conforme os gêneros que circulam 

na sociedade. O problema principal reside no processo de construção de sentido, visto que 

os resultados dos exames do INEP 2003 revelam que os alunos só decifram signos, mas 

não interpretam o todo do texto. Ou, como afirma Possenti (1992), a leitura é uma praga2,

uma espécie de esporte ou momento eventual que necessita de tempo e espaços especiais e 

não é considerada como um trabalho que envolve sujeitos. A maneira pela qual a leitura é 

tratada, no espaço escolar, parece não corresponder ao uso da linguagem como uma 

atividade interativa, compartilhada, interpretativa e de fundamental importância para a vida 

cotidiana, conforme revela esse mesmo autor. 

   A compreensão da leitura é, ainda, um difícil problema, porque as práticas em 

sala de aula não condizem com a realidade do mundo atual. Para discutirmos, é   necessário 

que delimitemos o tipo de educação, para qual tipo de sociedade, a fim de que 

identifiquemos os limites da formação básica. E se não pensarmos no modo de a escola 

enfrentar as novas estruturas instauradas pela modernidade, ela tenderá ao fracasso. Some-

se a isso, o fato de a conjuntura atual exigir uma nova alfabetização, incluindo a formação 

e a atualização de professores com habilidade para ler e saber lidar com a pluralidade de 

linguagens e de gêneros que surgem. Convém que nos conscientizemos de que nas salas de 

aula, hoje, estão os cidadãos do século vinte e um, e que nos perguntemos como nós os 

estamos preparando para lerem o mundo de tantos signos. 

______________

 2 Título de um texto de Possenti (1992) referindo-se a questões trágicas colocadas como as dez pragas da  leitura.  
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  Para executar essa leitura necessitamos de sujeitos críticos, aqueles que são 

capazes de interpretar a realidade com múltiplos olhares, conforme a necessidade de 

leitura. Segundo Silva (1998:33), numa sociedade como a nossa, (...) a presença de 

leitores críticos é uma necessidade imediata de modo que os processos de leitura e os 

processos de ensino da leitura possam estar diretamente vinculados a um projeto de 

transformação social. Sem dúvida, há uma diversidade considerável de situações, de 

público e de leituras que uma discussão acerca das relações sócio-interativas em sala de 

aula, implica não só estudar um contexto social marcado por diferenças de classes, mas 

também enfatizar a dimensão política do ato de ler, que jamais poderá ser neutro, porque 

é processo ativo e envolve sujeitos com diferentes visões de mundo e com objetivos 

diversificados. Soares (1989) também postula que no processo histórico de construção e 

apropriação do saber, a leitura congrega e expressa a realidade sócio-cultural, ora 

apresentando-se como instrumento de controle dos setores dominantes, ora revestindo-se 

da forma de conscientização e, ora  relacionando-se com a produção dos bens culturais a 

serem reproduzidos para os diferentes segmentos da sociedade.  

              O interesse pelo espaço da sala de aula, especialmente, pela aula de leitura deve-

se à importância desta na formação da cidadania e ao desejo particular de contribuir com 

a educação, buscando meios mais adequados para obtenção de melhores resultados. 

Pretendemos mostrar outra visão de linguagem e de leitura, a qual permita uma abertura 

para que o aluno participe do processo de construção de sentido. Do mesmo modo como  

propôs Geraldi (1993:17), para quem a aprendizagem da linguagem já é um ato de 

reflexão sobre a linguagem, e o querer compreender a fala do outro é fazer-se 

compreender por ele no diálogo interativo. Em outras palavras, as atividades de leitura, 

na sala de aula, precisam corresponder aos diversos modos de significar que o uso da 

linguagem envolve e, assim, permitir ao sujeito-leitor construir sentidos pelos diversos 

movimentos interacionais e pelos processos interpretativos.  

   No que respeita à concepção de linguagem fundamentamo-nos em 

Bakhtin/Volochinov (1929/1981) e Bakhtin (1992) para quem a linguagem é interação 

que só existe na reciprocidade do diálogo e, em François (1996,1998), para quem a 

linguagem se caracteriza pela diversidade de movimentos ou modos de significar. A 

teoria sócio-interacionista que fundamentará a análise das práticas leitoras, postula que  

linguagem é fenômeno heterogêneo, vivo, variável e flexível, sempre situada num 
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contexto sócio-histórico. A leitura é atividade multifacetada, que se realiza pela 

interação do autor/leitor/texto ou autor/professor/aluno/texto,no contexto de sala de aula.  

Desse modo caracterizada a leitura permite visualizar suas modalidades ou estratégias 

reveladas pelos movimentos e papéis do sujeito no processo de construção de sentido, 

no espaço escolar.

   Pretendemos mostrar, baseada nessa concepção, que a leitura é interação e 

compreensão responsiva, que a produção de sentido resulta das múltiplas formas de ver 

e de ser do sujeito leitor no mundo e não apenas das formas da língua. Tal como afirma 

Brandão (1997), na leitura, o leitor se situa entre a disseminação dos sentidos (a 

polissemia) e as coerções, os artefatos que organizam o texto. 

    Na visão do sócio-interacionismo, não há um sentido único porque é resultado 

das operações discursivas dos falantes.  Há muitos modos de dizer e de produzir sentido na 

linguagem, que precisam ser interpretados. Os modos vão se alternando e o sentido se 

constrói nos diversos movimentos, conforme as visões e os mundos em que os 

interlocutores situam o objeto do discurso. Desse modo, ocorrem interpretações e leituras 

diversas porque são múltiplos os olhares interpretativos dos sujeitos. Conforme François 

(1998), tudo é uma questão de pontos de vista, de um olhar do sujeito enquanto tal 3 sobre

o universo complexo da linguagem. 

A pesquisa revela que o estudo da linguagem, na perspectiva sócio-interacionista, 

conforme mostra Geraldi (1993) em Portos de Passagem, tem se ampliado nos diversos 

setores das Ciências Humanas e Sociais. Essa abordagem trata do verbal e do não-verbal, 

este último ocupando grande espaço na Lingüística, atualmente. Os avanços são mais 

perceptíveis no campo das Análises de Discurso e na lingüística Textual. Na Lingüística 

Aplicada, as discussões recaem sobre os modos de aquisição e de apropriação do 

conhecimento, que têm como vetor a escola e, nela, o ensino e aprendizagem da leitura na 

sala de aula. 

_______
 3  A expressão é usada por François (1994) para mostrar a flexibilidade dos pontos de vista.
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             Não há dúvidas entre os lingüistas de que aprender uma língua é aprender o seu 

uso. Com essa certeza é que muitos estudiosos, a exemplo de François (1984), Cunha 

(1992) e de Marcuschi (2000), abordam a linguagem como semiologizante, uma vez que 

tudo nela significa, não podendo ser estudada fora do seu funcionamento. Essa visão 

conduz-nos a pensar nos diferentes modos de significar e de construir sentido, através de 

operações do sujeito com a língua, das suas relações com o outro e com o texto que se 

constrói na interação.

  Os processos de ensino e aprendizagem de leitura e de produção de texto 

passaram por diferentes teorizações no decorrer dos séculos.  A concepção de linguagem e 

de leitura do professor é um dos fatores que permite refletir e repensar o espaço escolar 

como lugar dos grandes eventos da aprendizagem. A reflexão atual gira em torno dos 

modos de construir sentido nas práticas de leitura que a escola trabalha para formar 

leitores. Nesta perspectiva, vimo-nos neste lugar e nos fizemos um com os demais 

pesquisadores, buscando explicações para melhorar também a nossa prática leitora.  

                 A perspectiva teórica versará sobre a articulação da linguagem/leitura na 

abordagem da construção interativa do sentido, que envolve o ato de ler nos diversos 

movimentos interativos e interpretativos. Passaremos em revista as contribuições 

lingüísticas na trajetória do ensino e aprendizagem da leitura, sugerindo a visão dialógica 

da linguagem como base para a prática leitora revitalizada, capaz de dinamizar a sala de 

aula. As categorias de análise estão pautadas em François (1996/1998), que propõe os 

movimentos discursivos como uma modalidade de significar. Para ele, o sentido está entre 

o dito e o não-dito, o genérico e o particular ou nos deslocamentos temáticos e 

encadeamentos, em que se cruzam o verbal e o não-verbal, os entornos4 e tudo o que forma 

o horizonte discursivo das atividades leitoras na escola. 

 ______________
4 François (1994) usa entorno em substituição ao termo contexto por considerá-lo mais amplo que este. 
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Aspectos Metodológicos 

   Este estudo parte da observação de aulas de leitura, gravadas em áudio, nas 

quintas séries do Ensino Fundamental, de escolas privadas de João Pessoa, das quais 

selecionamos uma para ser analisada na íntegra e duas para verificar outros exemplos 

recorrentes. As gravações foram realizadas em cinco escolas de diferentes bairros da 

capital e ocorreram em datas não combinadas com os professores das escolas escolhidas. 

As aulas foram gravadas durante o período de um semestre letivo, tempo necessário à 

obtenção de dados que julgamos suficientes para comprovarmos nossas hipóteses de 

pesquisa

O corpus restrito desta pesquisa é constituído, portanto, por três aulas de Língua 

Portuguesa e da mesma professora, selecionadas de um conjunto de sete aulas gravadas em 

diversos espaços escolares, nas quais a atividade foi leitura. A escolha da aula 01 se 

justifica pelo fato de ser um texto com imagem e pela estratégia usada pela professora. 

Nessa aula, o texto apresentado é uma propaganda de uma campanha institucional de 

prevenção do vírus HIV, veiculada pelo Ministério da Saúde, no ano 2002, alertando a 

população para os perigos da AIDS. As outras duas aulas foram selecionadas porque 

tratam da leitura de um poema e de um texto narrativo, portanto, gêneros diferentes. 

A insistência neste tema e a opção por essa série são relevantes porque é o 

momento em que a escola encara a leitura como uma atividade específica de Língua 

Portuguesa. A quinta série serve de parâmetro para iniciar o processo de leitura como 

atividade própria de Língua Portuguesa, uma vez que na quarta série ou no Ensino 

Fundamental I há um conjunto de disciplinas a serem estudadas. 

           A análise das aulas contempla as categorias, como por exemplo, as relações 

interpessoais, que mostram as interações em sala de aula ou a dinâmica pela qual a 

professora introduz o plano da leitura e o conteúdo temático do texto a ser lido pelos 

alunos. Analisamos os movimentos interativos e interpretativos, ou seja, o modo de 

construir o sentido coletivamente no ato de ler, observando-se o funcionamento ou uso da 

linguagem na sala de aula. Ressaltamos a continuidade temática e os deslocamentos dos 

temas e os pontos de vista dos sujeitos leitores no processo de construção de sentido.
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A hipótese a ser comprovada aqui é a de que a prática de leitura ancorada nos 

modelos estruturais, ainda presentes na escola, não permite ao aluno perceber que, 

embora haja um limite de sentido5, existem outras possibilidades de leitura para um texto. 

Nessa perspectiva, passaremos a definir os princípios que norteiam esta pesquisa: a idéia 

de que um ensino pautado no sócio-interacionismo seria capaz de minimizar as lacunas 

existentes na compreensão da leitura como construção de sentido na sala de aula.

        A escola selecionada tem uma boa estrutura como ambiente escolar e atende a uma 

clientela de classe média, distribuída em  turmas de quarenta alunos da faixa etária de 11 

a 15 anos. A proposta curricular da escola é a mesma  exigida pelo Ministério da 

Educação, contendo um conteúdo básico, mas que pode ser acrescido de outros temas 

transversais conforme as necessidades que surgem, como podemos observar através do 

texto usado para a leitura, na aula 01 desta pesquisa.

             A professora da quinta série tem formação em Letras, ela participa regularmente 

do planejamento obrigatório na  instituição em que trabalha e freqüenta cursos de 

aperfeiçoamento. Esse planejamento ocorre com freqüência no decorrer do ano letivo e é 

o momento em que são organizadas as atividades de sala de aula. Na escola selecionada, 

não observamos a aplicação de um método de ensino específico e bem definido, mas 

sabemos da utilização freqüente do livro didático.  

    Na transcrição das fitas seguimos o modelo proposto pelo NURC Recife-PE. 

Acrescentamos uma legenda que indica os participantes da interação em sala de aula, 

destacando a forma de pontuação nas interações e outras ocorrências no evento da aula.  

                 Os anexos servem para completar as informações sobre os dados estatísticos 

apresentados e sobre as aulas gravadas para esta pesquisa.

________
5 Vários autores, inclusive Possenti (1992), postulam que há um  limite de sentido e que não é qualquer leitura que serve.
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  Contexto da pesquisa 

         A análise das práticas de leitura ou  modos de ler na escola fundamenta-se  na 

interação de dois pólos, o do conteúdo e o da relação interpessoal, que se somam. No 

primeiro, são utilizados como categorias os movimentos de continuidade temática  e os 

deslocamentos realizados através dos encadeamentos dos turnos. O segundo pólo analisa as 

trocas de lugares ocupados pelos interlocutores na construção  dos pontos de vista sobre o 

texto apresentado. O processo de recepção da leitura envolve também o de produção que é 

articulado pelo sujeito-leitor. O leitor associa  seus conhecimentos ao do produtor do texto 

e realiza vários movimentos, sendo mais característico o de pergunta/resposta.  

           Tomamos por base o encadeamento inter-turnos, considerando que o  sentido é 

construído na relação entre os participantes. Para melhor compreendermos o cenário desse 

evento discursivo, o segmentamos em três momentos ou cenas principais: uma de abertura 

da aula, o antes da leitura do texto, marcado por vários movimentos interativos e 

explicativos; o durante a leitura, espaço em que a professora realiza perguntas para 

estimular os alunos e conduzir o processo de construção do sentido; por fim, o depois da 

leitura, momento utilizado para o fechamento com várias sínteses do tema  do texto em 

questão. Esta divisão tem como base os movimentos discursivos realizados pelos 

participantes da aula, desencadeados pelas perguntas da professora. Também fizemos a 

opção de seguir os passos da professora na seqüência da aula 01 e analisá-la em seus 

detalhes do início ao fim. Utilizaremos fragmentos de outras duas aulas para ilustramos a 

freqüência dos movimentos realizados durante a leitura na sala de aula. 

É importante esclarecer alguns episódios ocorridos na gravação da aula, que podem 

ter influenciado alguns dos resultados deste evento. Inicialmente, a pesquisadora gravou 

algumas aulas, mas nessa aula retirou-se ao observar que sua presença na sala poderia 

interferir no processo, uma vez que a professora sabia o objetivo da gravação e conhecia 

um pouco das teorias sobre a leitura por ter feito cursos de capacitação com a  

pesquisadora. Ao saber que iria ser avaliada, ela se esmerou em seu trabalho com a leitura, 

se esforçando para obter o seu objetivo. Este fato foi visível na aula e durante as gravações, 

pelo gesto da professora pedindo à pesquisadora para confirmar se a aula estava sendo boa 

daquela forma. Mediante essa atitude, a pesquisadora não mais compareceu às gravações, 

que foram realizadas apenas pela professora da sala.
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Organização da tese 

 A tese encontra-se organizada em uma introdução, uma conclusão e cinco 

capítulos, cujos títulos revelam a seqüência temática ou os conteúdos pesquisados.  

          O primeiro capítulo traz uma reflexão teórica acerca das teorias lingüísticas 

relacionadas às concepções de linguagem e de leitura, mais especificamente, discute a 

visão sócio-interacionista ou dialógica de linguagem abordada por Bakhtin/Volochinov 

e François.

          O segundo divide-se em dois itens: um aborda a trajetória dos estudos sobre a 

leitura ou sobre as práticas de leitura, em que revisamos a literatura sobre os modelos de 

leitura existentes como o psicolingüístico, o sóciopsicolingüístico e o interacionista I e 

II. O outro item refere-se à prática da leitura na escola e contempla as principais 

pesquisas neste campo, com destaque para os autores que se dedicaram ao ensino da 

leitura. Discutiremos também a visão sócio-interacionista da leitura, contrapondo-a à 

concepção tradicional, refletindo sobre as atividades leitoras, as estratégias e as 

modalidades do processo de ler, no momento da construção da leitura e concluímos o 

capítulo com quadros que resumem a teoria. 

 O terceiro capítulo discute algumas categorias para análise de gêneros 

dialogados, como as aulas de leitura que compõem o nosso corpus. O foco é o 

funcionamento da linguagem em atos enunciativos produzidos pelos interlocutores na 

construção do sentido do texto selecionado. A partir dessas premissas, o espaço escolar 

será compreendido como o lugar da leitura compartilhada, em meio às diferenças e às 

incertezas do inesperado que se manifestam nos movimentos interativos e 

interpretativos e nas trocas de lugares e papéis dos interlocutores na interação em sala de 

aula.

O quarto versa sobre a análise da aula 01, cujo texto é do gênero publicitário. 

Analisa-se a diversidade da linguagem verbal e não-verbal, incluindo os movimentos 

interativos e interpretativos do sujeito leitor (professor e aluno) ao fazer as associações 

que trazem da sua história, da experiência para o exercício da leitura. Nesse processo, 

buscamos analisar o que ocorre na interação durante a aula entre os leitores para 

construir a interpretação do texto. Nesta análise, constatamos que os leitores, da sala de 
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aula, tentam desvelar os implícitos na propaganda. Centramos um olhar especial nos 

diferentes pontos de vista acerca do tema do texto lido e nos efeitos de sentido que esse 

gênero provoca, através dos movimentos discursivos.  

O quinto capítulo contém fragmentos selecionados das aulas 02 e 03 que 

mostram os movimentos discursivos dos leitores (professor/aluno), na sala de aula, 

espaço em que tentamos desvendar os encantos que se encontram implícitos no gênero 

poético e na narrativa ficcional, o que denominamos de o poético do cotidiano na aula 

de leitura. Voltamo-nos para a descoberta dos efeitos e encantamentos que esses 

gêneros causam, manifestado pelas trocas de papéis e pelos diferentes olhares do leitor, 

nos textos: O Ovo de Mário Quintana e A família de Carlos Drummond de Andrade. 

Centramos um olhar especial nos diferentes pontos de vista, a respeito da temática 

contida nos textos lidos, nos movimentos interativos do sujeito-leitor, visando à 

construção do sentido na sala de aula.

             Ao concluirmos, sugerimos a perspectiva sócio-interacionista como opção viável 

para o Ensino Fundamental e  para quem deseja penetrar nas “viagens” que o mundo da 

leitura oferece ao leitor, numa sociedade mediatizada. Esta proposta volta-se para a 

construção cooperativa ou co-participativa do sentido que se constitui nas relações entre  o 

dito e o não dito, o genérico e o particular, o já-lá e o inesperado, como apresenta François 

(1996).



23

1 LINGUAGEM COMO INTERAÇÃO: processos de construção de sentido 

                 A comunicação humana é construída por seres que interagem de forma diferente, 

produzem linguagem e estabelecem relações que se diversificam conforme uma série de 

fatores, dentre eles, os papéis sociais, a relação interpessoal, a situação de comunicação, os 

propósitos e o gênero de discurso6. Nessa perspectiva, a linguagem é plural e complexa, 

cujos usos apresentam diversos modos de produzir sentido. A linguagem é constituída por 

um conjunto de semiologias, incluindo o verbal e o não-verbal e é constitutiva do sujeito. Os 

estudiosos, como Bakhtin/Volochinov, consideram a linguagem em seus aspectos sócio-

históricos culturais e movimentada por sujeitos. 

             Esse é o paradigma sócio-interacionista que ultrapassa as fronteiras do sistema e 

privilegia a pluralidade, a dinamicidade e a diversidade dos fatos humanos. Essa é uma 

forma de abordagem diferente, cuja análise pressupõe um conjunto produzido a partir da 

atividade específica de uma dada esfera de produção, circulação e recepção. Desse ponto de 

vista, são discutidas questões de subjetividade e de significação, sobressaindo-se os estudos 

de Bakhtin/Volochinov para quem a linguagem é concebida como interação num contexto 

de produção concreto, heterogêneo, multifacetado e contraditório. Sua concepção aponta 

várias abordagens do discurso, da interação e do diálogo, constituindo-se a terceira tendência 

da linguagem que  reúne as idéias do círculo de Bakhtin.  

          Na perspectiva do sócio-interacionismo, os enunciados não são vistos como 

entidades abstratas, separados das condições de produção, mas como acontecimentos 

determinados por suas condições contextuais de produção/recepção. Posteriormente, 

François (1984) segue essa visão, elabora categorias e faz estudos empíricos de gêneros 

dialogados que permitem analisar o funcionamento da interação em sala de aula, seja na aula 

de leitura, seja em outras interações. 

            É esse o lugar de onde iremos partir para analisar a aula de leitura que envolve a 

construção de sentido. Com base nessa teoria focalizamos a leitura vista na relação do 

sujeito com o sentido. Na atividade de ler, o autor e o leitor trabalham em interação com o 

texto.

_______
 6 Gênero é considerado nos moldes de Bakhtin/Volochinov , pois varia conforme as tendências e os estudiosos do assunto.
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              A proposta de analisar a leitura na sala de aula exige uma discussão acerca da 

concepção de linguagem com a qual se trabalha. A abordagem parte do pressuposto de que 

as teorias da leitura e as práticas de leitura estão sempre  vinculadas a uma concepção de  

língua/ linguagem e vão mudando, conforme as tendências de cada época. Desse ângulo, a 

leitura segue o aparato teórico para se efetivar e tem nos anos 60 um marco em diversos 

campos disciplinares, a exemplo das análises de discursos que permitiram vários modos de 

trabalho com o simbólico. Vejamos como se construiu essa concepção de linguagem no 

ponto de vista de Bakhtin/Volochinov, para compreensão das formas de produzir sentido.          

    1.1 A CONCEPÇÃO DIALÓGICA DE LINGUAGEM 

A concepção dialógica de Bakhtin/Volochinov (1929/1981) é sua contribuição 

maior para as mudanças que se desenvolvem, atualmente, nos diversos domínios de estudo 

da linguagem. Essa concepção amplia as reflexões sobre a língua para além da estrutura, 

focalizando o discurso no seu contexto sócio-histórico. Esse filósofo constrói uma nova 

teoria a partir da crítica às duas tendências vigentes nos anos vinte do século passado: a 

estilística clássica que se baseia no idealismo e o estruturalismo situado nos estudos do 

sistema abstrato. Essas teorias não davam conta do funcionamento da língua e surge a 

terceira tendência que considera a linguagem em uso e o sujeito inserido na história 

produzindo sentido nessa interação. Abordaremos os principais conceitos significativos para 

esta pesquisa. 

               Esse estudioso considera falsa a teoria da expressão do subjetivismo idealista, que 

tomou o objeto de estudo como enunciação monológica isolada, que exclui qualquer réplica 

ativa ou resposta, e mostra que o processo de compreender exige sempre uma resposta ativa. 

O problema do ato passivo nada tem a ver com a atividade de linguagem, pois exclui a 

possibilidade de abertura que esta permite e limita a pluralidade de leituras que esse modo 

de ver oferece. O ato de compreender não se reduz à decodificação e alcança uma amplitude 

maior do que aquela que se fecha no interior da mente. Ele postula que o ponto central da 

expressão ocorre no meio social e não no interior da mente do indivíduo. Desse ângulo, o 

foco da atividade mental do sujeito, do mesmo modo como acontece com a expressão social 

é um  território social.
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                A outra crítica incide sobre a orientação do pensamento filosófico do objetivismo

abstrato fundamentado no sistema lingüístico estável e constituído por formas 

independentes da situação social. A ênfase está na lingüística estruturalista, que valoriza 

mais o objeto do que o sujeito; enfatiza mais a forma do que o conteúdo e considera o 

significado no nível da língua. Essa visão de língua considera que o sentido está no texto e 

os sujeitos interpretam de forma sempre idêntica as mensagens que trocam. Na perspectiva 

estruturalista, a linguagem é instrumento de comunicação e, nesse período, as teorias que 

fundamentam a proposta didática da leitura estão relacionadas à concepção de língua como 

sistema de regras, ancorada no estruturalismo saussurreano. 

                Para ilustrar essas posições, temos de retomar os estudos lingüísticos do século 

XX, iniciados por Saussure no século XIX, marco da ruptura com a visão tradicional, por 

buscar um método ou um estatuto científico para os estudos da linguagem. Para (Saussure, 

1975:17), a língua é ao mesmo tempo, um produto social da faculdade de linguagem e um 

conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício 

dessa faculdade aos indivíduos. Já a linguagem, tomada em seus diferentes domínios, é ao 

mesmo tempo física, fisiológica e psíquica, pertencendo ao domínio individual e ao social.

Desse modo, deriva-se uma divisão entre língua e fala em que esta é individual e, portanto, 

fica à margem dos estudos, junto a outros elementos constitutivos do ato comunicativo: o 

sujeito e os aspectos sócio-históricos do discurso. Essa teoria constituiu um avanço 

significativo para a época. 

         A distinção língua e linguagem foi mais um alvo das críticas, na qual Saussure observa 

que aquela ocupa uma posição privilegiada e de autonomia em relação à linguagem. A 

língua é vista por sua parte formal ou por suas regularidades, mesmo sendo parte da 

linguagem, não se confunde com ela. A língua é considerada como norma de todas as outras 

manifestações da linguagem (Saussure,1981:16-17). Há outras contribuições desse autor 

para a lingüística, que marcaram as reflexões positivistas de sua época: a tese da 

arbitrariedade do signo, aceitando o convencionalismo e rejeitando o naturalismo, e a da 

língua como um sistema de valores, que vincula a Lingüística ao princípio semiológico. 

Esses são pontos essenciais da teoria que colocou os estudos da linguagem enquanto ciência. 

Para Saussure (1975:24),
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a língua é sistema de signos que exprimem idéias, e é comparável, por isso, 
à escrita, ao alfabeto dos surdos mudos, aos ritos simbólicos, às formas de 
polidez, aos sinais militares etc, etc. Ela é apenas o principal desses 
sistemas. 

Ser caracterizada como fato social, presente nos membros de uma comunidade 

lingüística, constituiu não só a base do estudo imanente da língua, mas também o paradigma 

que sustenta a Lingüística da língua proposta por Saussure. A visão estrutural manteve-se até 

os anos 70 e serviu de base para muitas outras pesquisas em diferentes áreas. No entanto, a 

partir dessa década passou a ser foco das principais críticas, período em que várias 

abordagens foram se constituindo. Por exemplo, a Sociolingüística, a Lingüística Textual, a 

Análise do Discurso, a Análise da Conversação e os estudos bakhtinianos foram traduzidos.  

     Bakhtin/Volochinov (1929/1981:124) defendeu que 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. Fatores históricos, sociais, 

situações e condições em que ocorrem a fala são incluídos nessa teoria sobre o 

funcionamento da linguagem. O autor elabora o primado do dialogismo na linguagem, que 

passa a ser vista como sócio-ideológica, cuja unidade fundamental é o diálogo. Dessa 

perspectiva, ninguém fala sozinho; quando falamos ou escrevemos é para alguém, em 

alguma circunstância social, assim, é que a palavra serve de ponte entre o locutor e o 

interlocutor no ato interativo. 

   Do ponto de vista bakhtiniano, a linguagem permeia toda a vida social e se 

atualiza na enunciação dialógica, cujo sentido é plurivalente e polissêmico no processo 

comunicativo entre indivíduos socialmente organizados. Além disso, Bakhtin/Volochinov 

(1929/ 1981:123)  postula que 

a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 
de formas lingüísticas nem pela comunicação monológica isolada, nem 
pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da 
interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A 
interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. 

                 A posição desse autor contra os partidários das tendências filosófico-lingüísticas 

coloca em evidência, também, o comportamento dos interlocutores na interação. Na visão 

dialógica, o locutor constrói seu enunciado em função do interlocutor, que tem um papel 
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ativo, constitutivo na formulação dos enunciados. Visivelmente, é o outro (interlocutor) 

quem condiciona o que o locutor diz e, desse modo, ambos são colocados no mesmo plano. 

Dessa forma, Bakhtin/Volochinov (1929/1981) e Bakhtin (1992) criticaram os estudos 

centrados na oração e propuseram uma nova disciplina, cujo objeto de estudo seria o 

enunciado. Inserir o locutor e o receptor no funcionamento da linguagem é admitir que o 

processo de compreensão não se limita à identificação de forma lingüística. 

           Uma contribuição importante para a reflexão dessa tendência está em afirmar que o 

processo de compreensão do signo e o da identificação do sinal, não podem ser confundidos 

e são vistos de forma separada. Essa abordagem revela que o locutor utiliza a língua para 

suas necessidades enunciativas concretas, num contexto também concreto. Para 

Bakhtin/Volochinov (1929/1981:93):

O essencial na tarefa de decodificação não consiste em reconhecer a forma 
utilizada, mas compreendê-la num contexto preciso, compreender sua 
significação numa enunciação particular. Em suma, trata-se de perceber 
seu caráter de novidade e não somente sua conformidade à norma. 

               Nessa perspectiva, não é a forma lingüística enquanto sinal estável que é 

essencial, mas o importante é a nova significação que essa forma obtém no contexto, o que 

permite a adequação do signo, sempre variável e flexível, conforme as condições de uma 

situação concreta dada. 

   Esse autor revela que é no contexto preciso de uso que ocorre a mobilidade

específica do signo e que este varia e se flexibiliza, para conferir à palavra uma forma 

particular de produzir sentido, do mesmo modo como ocorre no processo de compreensão. 

Esse fato mostra que, segundo Bakhtin/Volochinov (1929/1981:94), o sentido precisa ser 

compreendido no processo em que é construído e se manifesta pela (...) apreensão da 

orientação que é conferida à palavra por seu contexto e uma situação precisos, uma 

orientação no sentido da evolução e não do imobilismo. Na perspectiva da linguagem 

enquanto uso, ou seja, na prática viva da língua, a consciência lingüística dos locutores não 

se ocupa com o sistema abstrato de formas lingüísticas, afirma Bakhtin/Volochinov 

(1929/1981:95), mas apenas com a linguagem no sentido de conjunto dos contextos 

possíveis de uso de cada forma particular. Desse ponto de vista, há necessidade de antes 

compreender a língua viva para depois analisá-la. 
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   Na teoria sócio-interacionista, o modo de compreender ou de produzir sentido 

exige discussão acerca da unicidade da forma lingüística e da polissemia, que é inerente às 

línguas, o que significa dizer que a significação não se prende a uma forma tomada de 

modo isolado ou fora das determinações sociais. A unicidade coloca o objeto como único e 

idêntico a si mesmo, enquanto a polissemia permite visualizar os vários sentidos de uma 

palavra. Conforme Bakhtin/Volochinov (1929/1981:106), o sentido da palavra é 

totalmente determinado por seu contexto que não é fixo nem é uma situação isolada, mas 

algo a se precisar. A palavra assume um sentido em cada contexto, fato que mostra o 

caráter polissêmico e plurivalente que ela comporta pela natureza dialógica da linguagem. 

Para esse autor, são tantas as significações quantos forem os contextos, que não estão 

prontos, mas sempre em situação de interação. Para Bakhtin/Volochinov (1929/1981:41), 

as palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a 

todas as relações sociais   em todos os domínios. 

  Nessa abordagem, toda enunciação só pode ser concebida como produto da 

interação de dois indivíduos socialmente organizados, sendo a ela que devemos as 

mudanças semânticas. Bakhtin/Volochinov (1929/1981:131/132) assegura que 

compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em relação a ela, encontrar o 

seu lugar adequado no contexto correspondente. A compreensão é sempre uma reação ao 

que o outro disse e provoca uma resposta. No processo de compreender, ‘locutor e 

receptor’ (os interlocutores) introduzem o objeto a ser compreendido no contexto potencial 

da resposta. Todos esses valores se juntam no momento da produção do sentido que se 

realiza no processo de compreensão ativa e responsiva, forma de diálogo que leva à 

formulação de uma contrapalavra. A concepção de compreensão responsiva é 

fundamental para entendermos o funcionamento da linguagem, em especial, para o 

processo interativo de leitura na sala de aula. 

    Para se compreender o processo de produção de sentido, na visão de 

Bakhtin/Volochinov, é necessário considerar dois níveis de significação: na língua e no 

discurso, os quais se distinguem pelos conceitos de tema e significação. O tema - é

individual e não reiterável, é o sentido contextual determinado pelos elementos verbais e 

não-verbais e a significação – é o sentido potencial ou possibilidade de significar, no 

sistema da língua ou a palavra no dicionário. No que respeita à língua, os elementos são 

reiteráveis e idênticos, sendo abstratos por não terem existências concreta isoladamente. 
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Nesse fenômeno, Bakhtin/Volochinov (1981:132) revela que  toda a palavra usada na fala 

real possui não apenas tema e significação no sentido objetivo, de conteúdo, desses 

termos, mas também um acento de valor ou ‘apreciativo’. Esses conceitos são 

extremamente importantes para o trabalho com leitura que varia conforme a situação. 

Nessa perspectiva, a significação não se situa no falante nem no ouvinte, mas no efeito 

interativo do material sonoro produzido entre os interlocutores.  

A teoria bakhtiniana enfatiza, ainda, a mobilidade, a diversidade, a pluralidade 

de usos da língua e de sentidos. O modo de construir sentido ocorre no processo de 

interação, no qual a palavra possui um acento apreciativo, ora reiterando ora alterando sua 

consistência significativa. É esse acento apreciativo ou avaliativo que dá vida à palavra, e 

ele muda conforme o contexto. Uma mesma palavra pode, ainda, adquirir sentidos 

diferentes conforme a entoação expressiva, assim como a enunciação, que também possui 

uma orientação apreciativa. Para Bakhtin/Volochinov (1981:132): sem acento apreciativo 

não há palavra. A palavra vai acumulando os sentidos das suas diversas utilizações ou na 

prática viva da língua. O acento dá o tom da conversa ou orienta para o sentido da 

enunciação. É às entoações que se devem as apreciações e a estas devemos as 

significações, que são formadas no horizonte do interlocutor. 

      O autor utiliza diversas metáforas para mostrar que o sentido se constrói em 

situações dialógicas assim como uma faísca elétrica que se produz no encontro entre dois 

pólos opostos. Essa imagem da faísca permite visualizar não só o caráter funcional da 

linguagem, mas também a singularidade do ato de produzir sentido. Para esse estudioso há 

uma inter-relação entre apreciação e significação. Toda palavra em uso possui um acento 

apreciativo, uma apreciação social transmitida por meio de entoação expressiva. Desse 

modo, toda enunciação contém um sentido e uma apreciação, que não foram contemplados 

na teoria saussureana. 

                  Bakhtin/Volochinov (1929/1981:125) postula que a enunciação  realizada é 

como uma ilha emergindo de um oceano sem limites. Com isso, revela que o sentido não só 

é inacabado, mas é sempre elaborado na enunciação concreta que é parte do diálogo 

ininterrupto, como uma ilha flui do oceano ilimitado dos contextos e dos interlocutores, 

que mudam a cada uso da linguagem, tornando-se sempre outro. Essa metáfora remete para 

a idéia de que há sempre uma possibilidade de se atribuírem outros sentidos ou que a 

linguagem é sempre dinâmica e que as palavras significam num contexto. 
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Bakhtin/Volochinov (1929/1981:130) revela que a multiplicidade das significações é o 

índice que faz uma palavra uma palavra. 

                  Na visão de Bakhtin/Volochinov (1929/1981:95), a  palavra está sempre 

carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. Para ele, o que 

falamos ou ouvimos não são palavras, mas verdades ou mentiras, algo que nos agrada ou 

desagrada. Neste estudo, observaremos que no processo de ler, a força desse acento é 

visível pela entoação na interação entre os interlocutores, mas o sentido pode variar a cada 

enunciação. Não se pode fechar numa leitura única ou uniforme para  todos nem aceitar 

qualquer uma,  há sempre um equilíbrio no sentido. Assim, a leitura não poderá ser ato 

decodificativo, mas um ato de compreensão responsiva, que varia conforme os 

participantes da interação, fato que justifica a leitura feita pela professora ser diferente 

daquela realizada pelo aluno na escola.

                    Essa nova concepção de linguagem enquanto interação verbal e as reflexões 

acerca do dialogismo colocaram Bakhtin/Volochinov como pioneiro dos estudos sobre o 

discurso e o texto na ciência da linguagem. Nessa perspectiva o conceito de texto está 

ligado às formas de produção do conhecimento. Na teoria de Bakhtin (1992) o texto é o 

dado fundamental, é objeto e produto das ciências humanas e tem uma abordagem diferente  

daquela da Lingüística Textual. Afirma Barros (1997): Bakhtin, ao distinguir enunciado

(discurso) e texto, define o texto como um tecido de muitas vozes que se entrecruzam, 

completam-se e respondem uma as outras ou polemizam entre si no seu interior e o coloca 

no centro de suas investigações sobre o homem. Para essa autora, o enunciado é um todo 

inseparável, um ato, numa cadeia discursiva, o texto é um encadeamento discursivo.  

                    Para Bakhtin (1992), sendo o enunciado a unidade da comunicação verbal, a 

linguagem toma forma em função das atividades, que geram enunciados relativamente 

estáveis ou gêneros do discurso. Esses gêneros são organizados nas esferas humanas, por 

isso são tão variáveis. Eles comportam conteúdos temáticos gerados conforme as 

realidades sócio-culturais dos interlocutores, um estilo, forma de dizer ou aspecto 

expressivo e uma construção composicional referentes à estruturação do enunciado.  

                    Nessa perspectiva de linguagem o que importa é o todo da interação que se 

constitui na forma de gênero que, por sua vez, se constitui nas situações concretas de 

enunciação. Desse ponto de vista, Bakhtin (1992:279) elabora uma teoria para o gênero 

afirmando: 
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a utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), 
concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma e doutra esfera da 
atividade humana e que refletem as condições 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 (...) -, mas também e, 
sobretudo, por sua construção composicional. 

                    Essa visão que vincula os enunciados às esferas de atividade humana evidencia 

não só o dialogismo da linguagem, como explica a multiplicidade de gêneros e, 

conseqüentemente, de sentidos que um texto apresenta. O gênero determina também o 

modo de ler. Não lemos um romance do mesmo modo que lemos uma publicidade. Toda a 

complexidade do ato de ler deve-se à diversidade de gêneros, de sentidos e de leitores. Esse 

estudioso percebeu, ainda, que as vozes que se explicitam ou se ocultam nas atividades de 

linguagem são realizadas pelos diversos sujeitos que entram na linguagem, através dos 

gêneros ou modos de dizer que veiculam socialmente e dão forma ao texto. 

        Como observa Bakhtin (1992:301): esses gêneros do discurso nos são dados 

quase como a própria língua materna, que dominamos com facilidade antes mesmo que 

lhe estudemos a gramática. E acrescenta que aprender a falar é aprender a estruturar 

enunciados. São os gêneros que organizam nossa fala do mesmo modo que organizam as 

formas gramaticais. Retomando as palavras de Bakhtin (1992:312), o que se ouve soar na 

palavra é eco do gênero em sua totalidade. Assim, ele toma gênero como enunciado 

dizendo que o gênero do discurso não é uma forma da língua, mas uma forma de enunciado 

que recebe daquele uma expressividade determinada. Destacamos aqui essas noções que 

irão servir de base para analisarmos a aula de leitura com o gênero propaganda.  

                   A partir da concepção dialógica, as teorias lingüísticas tomaram outros rumos 

e, nos últimos anos, o sócio-interacionismo tornou-se um dos paradigmas mais importantes 

na lingüística. Ao abordar a língua numa perspectiva social, em que o ser humano é visto 

como um ser concreto, social, produto de múltiplas influências e sujeito das 

transformações sociais, percebemos a linguagem como construção social, variando em 

função das relações sociais em que o sujeito está inserido. Esse paradigma permite uma 

nova compreensão da leitura como interação e/ou como interpretação, como veremos em 

François.
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         1.2 UMA LINGÜÍSTICA DA CIRCULAÇÃO DOS DISCURSOS 

          A contribuição trazida por François (1984,1998) segue a mesma linha de pensamento 

de Bakhtin/Volochinov, a de que a linguagem é social, dialógica e heterogênea, para a qual 

há diferentes abordagens do discurso, da interação, do diálogo. François revela que a 

linguagem caracteriza-se, principalmente, pela diversidade de modos de significar e pela 

multiplicidade semiológica manifesta pelos movimentos constitutivos do discurso. O 

diferencial é que, além disso, esse pesquisador realizou estudos empíricos de gêneros 

dialogados e elaborou categorias de análise que podem dar conta do funcionamento da 

interação em sala de aula, seja em aulas de leitura, seja em outras formas de interação. Das 

contribuições apresentadas por esse estudioso aos estudos interacionais, destacamos alguns 

pontos relevantes para esta pesquisa: a sua maneira de conceber a linguagem, o sentido e a 

interpretação. Esse autor valoriza mais o modo como os signos apresentam seu objeto que 

o significado que eles veiculam isoladamente. O sentido não está pronto, acabado, mas é 

uma construção interativa entre sujeitos heterogêneos e definido pelas práticas sociais, 

logo, precisa ser interpretado.

       François (1996) propõe uma lingüística que considere aspectos específicos e 

diversificados da linguagem - a lingüística da circulação do discurso, livre do formalismo 

que marcou os estudos lingüísticos durante anos. Ele lança críticas tanto ao pensamento da 

tradição filosófica, afirmando que as filosofias clássicas e as teorias psicológicas erram por 

se basearem na hipótese unívoca de linguagem/significação, quanto ao paradigma da 

lingüística estrutural que se volta para o objeto fechado, a língua. Seu objeto de estudo é 

linguagem, que é dinâmica e está caracterizada pela diversidade que cerca o dizer e  não 

língua como estrutura. Para ele, um modelo voltado para a descrição do conteúdo não 

revela o dinamismo da linguagem, dos diálogos ou dos discursos reais. Desse prisma 

convém descobrir o mundo no qual os signos trabalham.

                 Para explicitar essa diversidade ou os diferentes modos de dizer ou de significar, 

François (1984:15) revela que analisar a língua é estudar um pleno, é observar as unidades 

e as estruturas presentes, é analisar as potencialidades de significação, enquanto analisar a 

linguagem é estudar os enunciados, é  considerar o que está ausente. Assim, há dificuldade 

em se opor linguagem a outros sistemas de signos, bem como em se justificar as diferentes 

maneiras de produzir sentido. Esse pesquisador propõe, em lugar de um estudo da língua 
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com suas estruturas prontas e acabadas, que se analise linguagem na relação com o que 

está fora dela, os implícitos, as misturas de gêneros, a circulação dos discursos, os 

entornos.

                   Segundo François (1994) a compreensão não depende só do locutor, há certa 

especificidade na significação enquanto passa pela linguagem. Desse ponto de vista, os 

interlocutores possuem algo de comum e algo que os diferenciam. Essa base comum é 

construída no espaço da comunidade por ocasião da aprendizagem da mesma língua, dos 

sinais da afetividade do outro e pelas formas habituais de relacionamentos ou das condutas 

humanas. A esse núcleo básico se opõem os fatores que permitem caracterizar o 

interlocutor como único: o sexo, a idade, os seus modos de perceber e de sentir etc. Esse 

jogo entre comum-diferente dá-nos a percepção da opacidade da linguagem e fornece 

subsídios para dizermos com François (1996:3) que não há uma lógica única, comum às 

diferentes maneiras de produzir sentido, mas que este resulta da interação e da influência 

dos interlocutores,  do contexto e da singularidade dos usuários da língua.

       Estudar a linguagem é observar os efeitos de sentido que ela produz num 

espaço de diálogo real. A linguagem é, sem dúvida, multiplicadora do imaginário, possui 

espaços de abertura que permitem a produção de novos discursos e de deslocamentos, ou 

seja, pode referir-se a objetos distantes no tempo e no espaço, em relação ao lugar da 

comunicação. Esse é um dos pontos destacados pelo autor ao mostrar o que se pode fazer 

com a linguagem, que funciona em diferentes modos e mundos, conforme os grupos, as 

épocas e com os indivíduos diferentes que a utilizam.     

        Esse pesquisador francês mostra que a linguagem alcança um status de 

universalidade e produz movimentos de circulação, de mistura, de irrupção do novo. Para 

ele, não há um método único para unir o dito e suas condições ou seus “efeitos fora do 

discurso”. Esse aspecto revela que não somos fechados na língua, e que na linguagem há 

sempre algo de inesperado, de surpreendente que se junta ao já-dito, provocando reações 

ou resposta do outro. Esses fenômenos podem ser observados na aula de leitura, no 

momento em que os participantes trocam de lugar, ou seja, o aluno ocupa o lugar do 

professor no processo de interpretação do texto. 

       O aspecto dialógico, para François, torna-se mais perceptível na relação 

sentido/ diálogo, o que significa dizer que há sempre uma ligação entre o que os outros nos 

dizem ou nos mostram e a maneira como retomamos, modificamos os sentidos já ditos 
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pelos outros. Ao lermos um texto, colocamos nessa leitura tudo o que trazemos da história, 

da cultura, do aprendido com o outro. É nesse jogo do dito e do não–dito, da retomada do 

já-dito e da elaboração do enunciado que se constrói o sentido. Desse modo, para François 

(1996), a linguagem é necessariamente dialógica. Isso é visível na linguagem infantil, em 

que há uma mistura do que é da criança e do que ela traz do aprendido com o outro, ora 

retomando ora criando sentido, em jogos de linguagem diferenciados. Esse autor revela 

que, na pluralidade de olhares do sujeito leitor, o que faz sentido na linguagem é a 

repetição, a retomada do discurso do outro, o jogo dialógico que se revela na 

multiplicidade de gêneros. 

                    No processo de construção de sentido, François (1994) afirma que os termos da 

língua não podem ser esclarecidos só por outros termos e que sentido estável não é possível 

nem na lingüística estrutural nem na lingüística que trabalha com o dito e o não-dito. 

Conforme o teórico francês, é pela idéia de circulação que podemos compreender a 

diversidade: de mundos, de papéis, de gêneros que surgem pelos movimentos do texto e 

podemos entender a variedade de modos de construção do sentido. Nas palavras de François 

(1996:XIV), a linguagem é o lugar por excelência das variações e das significações 

redobradas. Isso exclui a possibilidade de dizer o sentido em definitivo. Em outras palavras, 

não há um único sentido para o texto, mas um sentido a cada leitura, aquele que é construído 

no ato de ler, no processo de compreensão ou de interpretação.  

                    Na visão de François (1996), com linguagem não se pode ter certezas, trata-se, 

então, de interpretá-la em cada situação de enunciação, uma vez que não é código. Esse é o 

jogo interativo que envolve tanto o processo de produção como o de recepção e o de leitura. 

Podemos adiantar que, no caso específico do processo de leitura na sala de aula, os sujeitos 

leitores revelam seus pontos de vista, em freqüentes retomadas e modificações dos 

enunciados, os modos de perceber e de dizer o mundo, construindo as leituras. Isto ocorre 

porque a linguagem acumula camadas de significação, permitindo ao sujeito o jogo da 

retomada do que foi dito para si e para o outro. 

        Nessa perspectiva, os enunciados não são portadores de mensagens prontas e 

acabadas, mas permitem ao ouvinte resgatar, em sua memória, o que lhe interessa ou faz 

sentido na fala do interlocutor. Essa forma de construir sentido resulta dos movimentos de 

interpretação, que se constituem nas várias possibilidades de olhar, sem necessariamente 

implicar regras sintáticas ou forma lingüística. Para François (1996:54), trata-se antes de 
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entender a linguagem como movimento, do que como sistema unificado obedecendo a 

regras. Essas regras sintáticas são mecanismos que contribuem, mas não são suficientes para 

dizer o sentido.  A linguagem não é apenas informação, mas um modo de construção de 

sentido que pode ser veiculado pelos encadeamentos entre enunciados (próprios ou do 

outro), que podem ou não ser codificados pelas estruturas da língua.        

        O diálogo oral é o lugar onde melhor se observa o funcionamento da linguagem, 

a pluralidade que ocorre nos atos ou jogos de linguagem. François (1996) postula que o 

caráter plural dos jogos se traduz pela multiplicidade significativa dos usos, repetição-

modificação, pergunta, resposta, refutação ou aceitação etc. Essa visão incorpora, não só a 

concepção de linguagem e de gênero de Bakhtin, mas também a de uso e de jogo de 

linguagem de Wittgenstein, em Investigações Filosóficas (1953/1996).

          Wittgenstein (1996:26) concebeu a realização da fala sob a forma de “jogos 

verbais” formados pela língua e pela ação que lhe é vinculada. O aforismo 23 define a 

expressão “jogo de linguagem” como parte de uma forma de vida, correspondendo às 

diversas atividades humanas, em que são apresentados os diferentes empregos dos termos 

signos, palavras, frases que não é algo fixo porque podemos dizer novos tipos de linguagem, 

novos jogos de linguagem surgem, outros envelhecem e são esquecidos.

      Desse ângulo, a linguagem é uma atividade, uma espécie de jogo, com um 

conjunto de normas que compõem as relações pertencentes ao ato comunicativo. Nesse jogo 

com a linguagem, os participantes vão construindo as suas regras e associando outras 

trazidas das suas experiências cotidianas, de modo que não se pode prever exatamente o 

sentido, as leituras no processo interativo. Comparar o processo de comunicação a um jogo 

de linguagem implica relacioná-lo aos “modos de usar”, ou seja, esse conceito é amplo e 

impreciso, compreendendo tanto a significação como um todo  como  o uso da palavra.

       Com essas reflexões e ao afirmar no aforismo 43 que o significado de uma 

palavra é o seu uso na linguagem, o filósofo Wittgenstein (1996:38) fornece uma 

importante contribuição para os estudos lingüísticos, porque já aponta para o funcionamento 

da linguagem e mostra a multiplicidade e a flexibilidade de usos e de jogos. Essa noção de 

jogo abre espaço para a possibilidade de se estudar a linguagem em seus diversos usos, o 

que permite visualizar a multiplicidade de leituras que podem ocorrer na sala de aula. As 

variadas formas de ver ou ler se traduzem nos pontos de vista ou olhar do sujeito sobre o 

objeto. Nessa visão de pluralidade e de jogos de linguagem de Wittgenstein, François 
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(1996:2) afirma que (...) a linguagem permite modos de significação que os outros sistemas 

de signos dificilmente ou nunca permitem e (...) por outro lado, a linguagem remete a outros 

sistemas de signos.

       Resumindo a posição desse teórico sobre a concepção em foco, afirma  François 

(1996:21), a linguagem pode funcionar como índice, nomeação do objeto presente, remessa 

a um objeto real ausente, remessa a um objeto que não pode ser apreendido senão pela 

linguagem, utopia, ideologia, devaneio, mentira. Dessa perspectiva, situaremos, também, o 

pensamento desse estudioso acerca da construção do sentido e os modos de interpretá-lo. 

             1.2.1 O SENTIDO DE SENTIDO NA LINGÜÍSTICA DA 

CIRCULAÇÃO DO DISCURSO:    INTERPRETAÇÃO E PONTO DE VISTA 

                 No estudo da relação língua/linguagem, François (1996) apresenta dois modos de 

construir sentido ou de tratar a significação. Um deles revela o sentido veiculado pela língua 

e outras fontes, o outro pelo processo entre o sentido real (significação) e sentido potencial 

(significado) ligado à forma, à língua. De modo diferente daquele em que 

Bakhtin/Volochinov distingue sentido real (tema) e significação, François (1984:17) prefere 

os termos sentido real e sentido potencial para distinguir significação e  significado e o 

significado no nível do signo lingüístico, como o fez Saussure. Ele revela que a significação 

é atribuída pela utilização da palavra num momento determinado, o equivalente à palavra no 

seu uso. Observa, também, que não se pode apreender sentido numa única forma 

semiológica, pois a língua é um código de semiologias variáveis; tanto na linguagem oral 

como na escrita há multiplicidades semiológicas. Esse autor postula que é necessário inserir 

a semântica na semiologia e coloca a língua como espaço de discursos e de textos, um lugar 

de trocas pela possibilidade de modular, reformular e de mudar de quadros. 

                    Falar de sentido para esse pesquisador traz a discussão sobre significação, as 

experiências e a história vivida, pois esse sentido se localiza no ponto em que o elo é o que 

podemos diferenciar e o que conseguimos compartilhar nas diversas relações da vida 

humana. Esse fato é traduzido sob formas de significar, as quais podem associar-se ou 

dissociar-se. Uma delas diz respeito ao conjunto do sentido potencial, o que está fora da 

história eventual ou do uso específico, aquilo que a palavra pode significar, correspondendo 

à significação para Bakhtin. Um outro tipo refere-se à palavra tomada num certo domínio, é 
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a significação definida pela experiência comum. Temos, ainda, a significação que se define 

pela história privada, em experiências particulares. 

         Nesse processo dos diferentes modos de produzir sentido, François (1994) 

retoma a visão de Bakhtin/Volochinov e reabre a discussão sobre língua materna (língua 

viva, natural, em uso) e palavra estrangeira ou fora do contexto (língua morta). Com isso, 

esse autor recupera a noção de compreensão responsiva que é uma modalidade de diálogo, a 

qual se manifesta também no jogo de compreender o texto na sala de aula. Ele mostra, no 

dialogismo, a importância da palavra como elo na relação locutor/receptor e assegura que as 

palavras podem funcionar como palavras estrangeiras do outro, tornarem-se palavras 

atenuadas (neutras) e palavras de alguém (minhas). Ao mesmo tempo, elas não podem ser 

repetidas no sentido forte, pois toda repetição traz algo novo.

         Na visão de François (1994), as palavras não equivalem a uma noção única e 

não há uma relação palavra / coisa, como previram os filósofos antigos. Uma mesma 

expressão pode ser interpretada de diferentes modos de acordo com os gêneros de recepção. 

Uma palavra vai significar conforme o gênero e as condições de enunciação. Ocorre um fato 

que permite as múltiplas escolhas das palavras e as várias possibilidades de leituras, 

podendo-se, inclusive, estabelecer as diversas relações do texto com os outros textos já lidos. 

         Esse mesmo autor mostra que o que ocorre com a palavra é um tipo de “sentido 

nocional”, o que não impede que no interior desse tipo haja “ilhas de sentido” ou a parte 

conceitual da noção. Ou seja, as possibilidades de significar são múltiplas e diversificadas, 

não se podendo saber qual o sentido primeiro de uma palavra. Embora não possamos fixar o 

sentido num quadro ou precisá-lo em um mundo, existe sempre uma parte que permite uma 

compreensão entre os interlocutores. Cada utilização da palavra traz diferença, todo termo 

reutilizado se modifica. Tudo isso revela que a palavra é viva, dinâmica e acumula 

significações conforme o uso.

       Há, portanto, a polissemia que é inerente à língua e exprime um movimento do 

real. François (1994:21) afirma 

          a ‘polissemia’ não é um acidente a descartar. Ou melhor, não se trata de 
‘polissemia’, mas de multiplicidade inevitável dos sentidos de toda palavra, 
enquanto ela representa uma ‘essência concreta’, um feixe de 
determinações vindas de mundos diferentes (...) não se tratará, portanto, de 
contradição repreensível (no sentido fixado por Aristóteles) que afirmaria e 
negaria de um mesmo objeto  um mesmo predicado ‘ao mesmo tempo e do 



38

mesmo ponto de vista’, mas de constatar que a polissemia não é só um 
‘acidente verbal’, mas reflete ou exprime o movimento do real que uma 
boa discussão não seria capaz de ‘interromper definitivamente’. 

                  A capacidade polissêmica da linguagem fornece meios de procurarmos aquele 

termo mais adequado para aquilo que queremos dizer, pois o sentido sempre se movimenta e 

se desloca a cada uso, havendo sempre uma interpretação no uso da palavra. Desse modo, 

ocorre a instabilidade do sentido,  que é resultado da interpretação do verbal e do não-verbal, 

do encontro do eu com o outro, como na faísca elétrica da metáfora bakhtiniana. É o sujeito 

que movimenta a linguagem fazendo-a produzir sentido. Desse ângulo, o importante do 

signo não é a característica constante, os traços reais, mas as várias possibilidades oferecidas 

ou o que a linguagem permite fazer. 

       Desse ponto de vista, esse estudioso toma a linguagem como um espaço de 

abertura, um todo significativo e não apenas as formas da língua sem seus  entornos, e revela 

que há diferentes maneiras de perceber, as quais constituem os diversos modos  de produzir 

sentido. Assim como não há sentido unívoco, também não se poderia dizer tudo com a 

língua, o que causaria um fechamento ou limitação das possibilidades significativas. Isso 

quer dizer que para construirmos o sentido, para interpretá-lo, temos de recorrer não só ao 

lingüístico, mas a tudo que cerca o texto: implícitos, entornos, atmosferas, etc. Conforme 

François (1996:100) 

          o sentido não está localizado no aspecto potencial (significação) (forma) 
universal por oposição a especificidade das formas lingüísticas (regras), 
mas localiza-se num objeto menor e móvel em relação a um objeto maior e 
mais estável. 

         Reportando-se aos modos de significação, nos quais se integram as relações do 

que está presente e do que está ausente, ele evidencia que o sentido independe relativamente 

do aspecto formal do signo, não está na língua, mas depende da maneira de dizer, uma vez 

que a linguagem significa por relações heterogêneas e por semiologias, também, 

heterogêneas (François, 1996:5). 

                     As diversas possibilidades de significação extrapolam os métodos da 

lingüística. Essa afirmação revela que não podemos contar, mas apenas dizer quais as 

significações possíveis no movimento do sentido, podendo um discurso mudar de contexto, 
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de ponto de vista e ser reinterpretado. Isso enfatiza a possibilidade de paráfrase que a 

linguagem oferece em sua prática cotidiana. Esse fato não quer dizer que o discurso seja 

somente imitado ou repetido. Para François (1994:52), parte-se do discurso do outro ao 

discurso do eu. Na verdade, o que significa é o que está sendo produzido no momento 

mesmo da enunciação, no encontro do que é meu com o que é do outro, do genérico e do 

particular.

         Nessa direção, François (1996:11) postula que não podemos esclarecer o 

sentido do sentido senão com outra coisa além dele. Ocorre que significar implica relações 

com outros fatores e assim, ele destaca três dimensões para o sentido: a da ação, a da 

percepção e a do afeto. A ação, aquela que revela como o discurso pode ser duplamente 

articulado entre o repetitivo e o novo, o já existente e o não previsível, ou seja, entre a 

repetição e o que lhe escapa.  A ação caracteriza-se como sendo o elemento significante de 

dimensões variáveis e funciona com componentes do verbal e do não-verbal. Desse modo, 

esse autor mostra que não somos seres puros de significação. Já na percepção consideramos 

o sentido produzido pelas relações dos sistemas semióticos, juntamos o novo e o que há de 

experimentado, podendo ocorrer a mudança de ponto de vista entre os interlocutores. A 

dimensão do afeto está ligada ao prazer ou desprazer da linguagem e nasce entre o sentir e a 

expressão.

          Esse autor afirma, ainda, que na língua  há uma capacidade de fazer multiplicar 

sentidos, através de combinatórias permitidas pela linguagem. Para François (1996:103), um

grande número de procedimentos de construção do sentido no discurso, e, mais 

precisamente no diálogo oral, são movimentos bem distanciados da aplicação das regras 

sintáticas. Tal fato faz da linguagem algo inacabado, pois nem tudo é transparente e pode ser 

dito explicitamente pelo verbal, mas também pelos implícitos ou pelo que se encontra no 

horizonte discursivo, ou seja, tudo o que está em torno do discurso necessário à sua 

significação e que constitui, assim, um conjunto aberto em oposição aquilo que está na 

própria mensagem (François,1996:193). O horizonte discursivo é o que gera as várias 

formas de interpretar ou ler textos, na visão da lingüística da circulação do  discurso; para 

nós é o tom mágico que permite as multifaces da leitura, que é um modo interativo de 

interpretação.

       A produção do sentido, para o pesquisador citado, é da esfera da elucidação ou 

da interpretação e surge na atmosfera do momento do uso da linguagem com seus diversos 
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matizes de significados. É a significação que está ligada à materialidade, ao modo de dizer e 

não ao conteúdo da mensagem. Assegura François (1996:26) que a lingüística tem, até aqui, 

enfatizado muito mais o analítico e o discreto do que o não-localizável, por isso é necessário 

buscar a pluralidade dos modos significativos. Percebida desse ângulo, a significação 

encontra-se na relação do dito com o não-dito, podendo ser veiculada pelas classes 

gramaticais e lexicais; pelos encadeamentos entre os enunciados; pela organização ou pela 

materialização da mensagem.  

      Nessa perspectiva, não se delimita o ponto de partida ou de chegada do sentido 

porque é um processo que precede a linguagem e vai se construindo, a partir das imagens 

que eu faço e que o outro faz de mim, num constante movimento. No processo de 

interpretação, é o sujeito que trabalha para interpretar, ato que não é unívoco, mas contém 

modos de olhar e de perceber, os quais implicam diferentes ações conforme as crenças, a 

cultura e a capacidade de imaginação e de representação do outro. A perspectiva discursiva 

revela que nem o sentido nem o sujeito são acabados, mas ao significar eles se significam. 

Na análise ou no ato de produção ou de recepção do sentido é importante enfatizar não só o 

material lingüístico, o descritível, mas também considerar outros aspectos que François 

denomina de significações não-analisáveis, aquelas que incluem além do lingüístico (os 

entornos, os implícitos, a diversidade de discursos, a tensão entre o que é comum e o 

diferente, entre o particular e o genérico, o novo e o experimentado). Dentre eles, elegemos 

a noção de entorno de François (1998), que substitui o termo contexto e se caracteriza como 

aquilo que envolve a situação de interpretação, o lugar de onde se está olhando o sentido e 

tudo que o cerca.

 Salientamos que essa idéia encontra-se em Coseriu (1979:215) para quem os 

entornos são instrumentos circunstanciais de atividade lingüística, são mais amplos que a 

língua e mantêm ligação com o termo determinação, sendo referenciados como causadores 

de problemas da lingüística do falar que lança mão das suas próprias circunstâncias e das 

atividades complementares não-verbais. No entanto, Coseriu não estudou a fala. Por outro 

lado, François (1998) revela que o entorno não é um objeto nem é mostrado diretamente, 

mas é difícil de ser dito, constituindo o principal objeto da interpretação. O que ocorre 

freqüentemente no entorno independe de nossa vontade, não é um ponto de vista que 

escolhemos, mas é o que se impõe a nós e o que não podemos dizer. Em outros termos, é o 

que há de factível e de possível em nós, numa dada situação interpretativa.  
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    Na atividade de interpretação misturam-se muitos outros elementos que estão 

dentro e fora da linguagem como as condutas, as atmosferas, que são colocadas num quadro

ou situação precisa, assim, o sujeito se posiciona para produzir sentido ou interpretar o texto. 

Para François (1998:18) o essencial do problema da interpretação é a luta entre a unidade 

de qualquer coisa e a pluralidade que tende a manter seus direitos. Desse modo, o sentido 

circula, variando conforme os domínios e mundos ou a história e a experiência de cada 

interlocutor, no nosso caso, a visão do leitor de sala de aula. O processo de ler é complexo e 

o leitor pode acrescentar outras leituras que aprendeu e trouxe da vida cotidiana com os 

outros. Para esse teórico é difícil distinguir o que é nosso e o que é do outro no momento da 

interpretação ou da leitura, ou seja, não escolhemos a forma de interpretar, a interpretação 

não depende de nós. Assim, a leitura é um evento em que ocorrem os movimentos de troca 

entre os leitores, e permite a abertura para outras leituras possíveis e não um fechamento 

numa leitura única do texto.  

      A perspectiva da circulação do discurso revela que, por sermos seres plurais, 

partilhamos o que temos com o novo do outro e, assim, lemos com pontos de vista e olhares 

do outro. Interpretar é característica do sentir e nós interpretamos com ou sem linguagem. 

Nas palavras de François (1998:19): o dito faz sentido em relação ao não-dito que é a base 

da interpretação. Não é demais repetir com o autor que a interpretação é também 

necessariamente dialógica e tem um objeto, remete ao difícil de dizer que é o sentido “já-lá” 

no mundo experimentado e silencioso, é uma forma de perceber que é própria do ser 

humano. Por outro lado, ele observa que, no ato de interpretar, não há uma relação direta 

entre um discurso e um estado de coisas. Antes, há uma retomada do discurso já dito em 

oposição a este discurso ou uma modificação. Desse modo, o autor coloca que a

interpretação é seu entorno, objeto de interpretação.

                Na concepção desse autor, o sentido se constrói na interação pelos movimentos 

discursivos, pelos encadeamentos de elementos lingüísticos e não lingüísticos, pela visão de 

mundo de cada interlocutor, pela experiência que cada interlocutor dispõe. Portanto, postula 

esse autor, o sentido é sempre uma aproximação, nunca se chega ao sentido exato nem o 

verdadeiro, o que há é o todo significativo e a totalidade do sentido não é dada porque não se 

apreendem todos os pontos de vista. 

                  O processo de interpretação ou de compreensão do sentido focaliza o ponto de 

vista que François (1998) considera como um ato interpretativo, ocasião em que os nossos 
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sentimentos reais ou possíveis penetram o discurso do outro. Para ele, essa noção é 

complexa e constitui um movimento de sentido. Interpretar é uma característica do homem, 

um modo de perceber sem o qual o ser vivo não capta o sentido, não atribui seu ponto de 

vista. Para François (1994:23) ninguém se reduz a um ponto de vista. Assim, quando 

descrevemos, reagimos ou percebemos, nós o fazemos de variados pontos de vista. Também, 

não se apreendem todos os pontos de vista, assim como não se corrige um com outro, nem 

há um ponto de vista melhor do que outro, mas eles se completam. François (1994:22) diz:  

ponto de vista significa (...) por um lado que há uma realidade comum  por 
outra parte que esta realidade é dada de diferentes modos, que não há um 
ponto de vista superior (maior) que sintetizaria todos os pontos de vista. 
Logo, escolhemos um dentre tantos outros que estão em discussão. 

      Por essa afirmação, compreendemos que o ponto de vista não se localiza na 

linguagem, mas faz parte da percepção, fato que leva Salazar-Orvig (1999:58) a dizer que 

essa noção intervém necessariamente na elaboração do discurso. Desse modo, para François 

(1998:28): cada discurso não pode precisar seus estritos limites de validade que variam 

evidentemente com os mundos construídos por cada modo de recepção. Essa visão é 

fundamental para a leitura enquanto interpretação, pois justifica que ler é um modo de 

perceber e que o sentido ocorre no ato interativo. A interpretação é sempre um ponto de 

vista do leitor sobre o objeto.  Nessa visão, a interpretação envolve mais do que a 

linguagem, engloba também tudo o que está fora dela, e assim é a leitura. Esse autor 

assegura que se o sujeito não tem essa capacidade de interpretar ou perceber ele não entra no 

sentido. O ato de ler é um espaço imaginário em que nossos sentimentos reais ou possíveis 

querem entrar em ressonância com o discurso do outro e este se constrói de diferentes 

pontos de vista.
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      1.2.2 O PONTO DE VISTA DO LEITOR NO PROCESSO INTERATIVO 

DE LEITURA

       No processo de compreender ou de significar, é revelada a heterogeneidade da 

linguagem. Na perspectiva em estudo, esse fato reflete a fuga ou a fragilidade do sentido. 

Outro fato que revela esta fuga ou fragilidade é que ao nos comunicarmos, falamos de um 

lugar e sob um ponto de vista determinados. Há sempre uma visão especial do sujeito sobre 

o objeto, no momento interativo em que ocorre a produção de sentido, fenômeno singular ou 

“um olhar enquanto tal”. O sujeito emite seu ponto de vista conforme o lugar ou situação 

em que se encontra. A professora fala ocupando aquela posição de condutora da aula. Dessa 

perspectiva, François (1996:16) afirma: 

          observamos que é pela linguagem que o perceber enquanto tal se precisa e 
se explicita. Da mesma maneira, a linguagem multiplica as possibilidades 
deste perceber enquanto. Mas, fundamentalmente, é a própria percepção 
que pode mudar o ponto de vista, identificar ou distinguir.  

       Somos levados a interpretar de uma certa maneira, através de um conjunto de 

objetos, das lembranças, do conhecimento de mundo, das relações com as pessoas, tudo isso 

é recolocado num quadro, construindo-se, assim, uma das possíveis interpretações. O que 

existe são possibilidades interpretativas, uma abertura que nos permite interpretar desta 

forma e não de outra, conforme as circunstâncias em que nos encontramos. Para François 

(1998), ao lermos um texto, iremos interpretá-lo buscando os nossos objetivos e os 

interesses pessoais, mas não escolhemos a interpretação, porque ela é determinada por um 

conjunto de entornos, e não é o sentido do dicionário, o mais adequado para aquele 

momento. A leitura é um ato interpretativo que exige muitos componentes e um olhar 

especial de cada leitor para cada gênero discursivo, nas situações interativas.

                 Nessa perspectiva, para compreendermos um discurso, necessitamos analisar a 

tensão que surge  entre o constante e o variável, em função do tema ou dos interlocutores 

que buscam construir sentido. São esses modos de significar ou a complexidade do 

funcionamento da linguagem que interessam a François e, particularmente, a esta pesquisa, 

ao analisarmos os processos interativos para desvelar como ocorre a leitura em sala de aula. 

Nessa visão, qualquer tentativa de sistematização não se sustenta, uma vez que cada 
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comunidade lingüística, cada língua apresenta uma variedade de linguagens e cada falante 

possui uma capacidade de proferir linguagens diferentes em situações variadas porque 

depende da colocação do sujeito que constrói sentido. 

                O processo de construção do sentido envolve, além da produção/ recepção, o olhar 

do leitor. Assim, o ato de ler toma o caminho da interpretação interativa, sendo realizado por 

intérpretes, uma noção que varia entre os estudiosos. Outros autores partilham e seguem esta 

linha de reflexão de François: é no processo de ler que ocorrem “as viagens de leitura”, 

espaço em que se observa a complexidade desse fenômeno. Nesse movimento de travessia, 

que alude Barthes (1996), estão as mais variadas metáforas atribuídas à leitura e ao leitor, 

sendo considerado peregrino, viaja por horizontes e mundos ou mares nunca dantes 

navegados, tornando-se o navegador, como o designa Chartier (1999) ou fingindo ser o 

caçador, nos termos de Certeau (1994), quando ler é uma operação de caça. Todas as 

metáforas retomadas aqui servem para mostrar que os estudiosos, aos quais nos referimos, 

convergem para um mesmo objetivo, o de que o leitor é peça chave no jogo ou processo de 

ler, ao construir os sentidos do texto, os quais deslizam entre as possibilidades de leitura. 

                 Para Barthes (1996), o ser que interpreta exerce uma pluralidade de funções, 

dentre elas, a de co-autor do texto. Este texto, também, é aberto para uma variedade de 

sentidos a serem interpretados pelo leitor que é plural, age e participa no contexto em que os 

jogos de linguagem são produzidos, diferenciando-se do autor, cuja função corresponde a de 

pai ou proprietário da  obra. Barthes (1988:75) enfatiza que o texto é tecido de significantes 

que o cercam e não pode ser ele mesmo senão na sua diferença, sua leitura é um jogo em 

que o leitor joga duplamente: com o texto no sentido lúdico e joga representando-o  ou 

interpretando-o como faz o músico com uma partitura musical.  Com essa metáfora Barthes 

(1988: 51) postula que tudo é plural: 

          o leitor é tomado por uma intervenção dialética: finalmente, ele não 
decodifica, ele sobrecodifica, não decifra, produz, amontoa linguagens, 
deixa-se infinita e incansavelmente atravessar por elas: ele é essa travessia. 

                Esse mesmo autor explica: quero dizer com isso que o leitor é o sujeito inteiro e 

que o campo da leitura é a subjetividade absoluta... (momento singular e único, o da 

leitura!). Ele ainda adverte sobre o fato de que não se sustenta uma Ciência nem uma 



45

Semiologia da leitura, certamente, porque a linguagem não comporta limites fechados, nem 

fronteiras demarcadas. 

    A noção do ser que interpreta ou lê o texto diz respeito ao sujeito que partilha os 

diversos aspectos que o texto apresenta, fato que revela estarmos sempre em estado de 

interpretação. Em François (1996:135) a função de intérprete é como os participantes do 

diálogo, um ´sujeito´ genérico – particular, que pode partilhar com sucesso seu ponto de 

vista. Assim sendo, é esse sujeito que realiza a interpretação. Segundo esse autor, a 

interpretação carrega um aspecto subjetivo, expõe a visão apreendida pelo intérprete e, 

ninguém pode fazer com que o sentido de um texto não mude em função daquilo com o que 

nós o comparamos. Para François (1998:6), o trabalho do sujeito gira em torno da 

comunidade/diferença (percepção), de um olhar sobre, dos modos de viver e das práticas do 

modo de sentir. Sob essa ótica afirma ser a interpretação necessariamente dialógica, e se 

compreende que é pela diferença e pelo olhar do sujeito/leitor que percebemos as surpresas 

próprias da leitura, que se torna visível o caráter de pluralidade, de multiplicidade, de 

diversidade e de universalidade da linguagem.  

              Nessa perspectiva, os significados textuais se multiplicam pelo olhar do leitor. 

Pensamos aqui na imagem transmitida pelo olho microscópico de Palomar personagem de 

Ítalo Calvino (1994) que vê o mundo todo de uma só vez, entretanto, em suas observações 

percebe todos os pequenos detalhes, ao mesmo tempo em que detecta o particular, registra 

também o geral. Tal caso remete para o que François (1998:18) sugere sobre o sentido: a

luta entre a unidade e a diversidade que estaria não no que é genérico, mas no que é 

particular, na diferença. Esse mesmo autor (2002:2) afirma: o que importa não é a 

generalidade ou a particularidade do signo, mas sua generalidade-particularidade.

                Esse modo de perceber ou o olhar sobre o objeto marca, também, a posição de 

onde se está falando. No contexto da sala de aula, as estratégias de leitura utilizadas pelo 

professor provocam as aberturas para as variadas e possíveis leituras que um texto possa 

oferecer. As perguntas e as respostas do aluno possibilitam a continuidade do tema e abre 

espaço para os diferentes aspectos de cada tema. É essa a dinâmica ou o movimento 

interpretativo de leitura, um modo de perceber ou um ponto de vista do sujeito no momento 

da comunicação.  

                 O ato de ler, como processo de interação, é um desafio para o leitor, que responde 

pelo sentido atribuído ao texto. Desse modo, a leitura atinge níveis que se alternam e se 
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modificam conforme a época, as circunstâncias, o lugar, o papel e o olhar do sujeito que a 

executa. São os sujeitos, os agentes construtores do sentido que permitem as várias 

possibilidades de leitura de um texto. Os movimentos que os sujeitos leitores executam na 

construção do sentido têm a ver com seu ponto de vista acerca do objeto da leitura em 

questão. Dessa perspectiva, faz-se necessário tecer ligeiros comentários acerca das acepções 

que o termo ler recebe nas diferentes viagens de leitura.

       A análise dos movimentos discursivos e das relações que ocorrem no trabalho 

dos leitores com o texto, no espaço escolar, não é uma luta vã, pois temos muitos aliados, 

especialmente, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, que, apesar das lacunas e 

falhas, propõem mudanças no ensino de língua portuguesa e sugerem o trabalho integrado 

das modalidades da leitura e da escrita na escola, com o objetivo de capacitar o aluno para 

usá-las bem, tornando-o apto a produzir leituras diversas em variados gêneros textuais. Eles 

constituem um modo diferente de abordar o ensino de língua portuguesa, propondo outras 

possibilidades que não aquelas vinculadas aos pressupostos teóricos que deram origem aos 

modelos de leitura. O recorte, a seguir, trata dos estudos lingüísticos relacionados que, 

durante certo tempo, contribuíram  para os métodos de ler e escrever na escola.  
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2 DO MODELO TEÓRICO MONOSSÊMICO E PREVISÍVEL AO 

MODELO  POLISSÊMICO E IMPREVISÍVEL DA LEITURA 

 2.1 As multifaces da leitura: a construção dos modos de ler 

                     A leitura remonta à Antiguidade, deste modo, convém delimitar a perspectiva 

que assumimos, considerando que o tema é amplo e que as teorias sobre a leitura são 

constituídas nas diferentes disciplinas dos campos do saber:  história, semiologia, psicologia, 

pedagogia, lingüística. Desse modo, faremos um recorte para abordar a leitura no âmbito 

dessa última. Selecionamos a leitura escolar, para reabrir as discussões sobre o trabalho dos 

sujeitos leitores na sala de aula e, assim, podermos propor uma outra maneira de contribuir 

com o ser leitor do mundo, como diria Paulo Freire.  

                    Atualmente, ao abordar o tema, indagamos: o que fazer? Contar, recontar ou 

montar outras histórias de leitura? Preferimos retomar a reflexão sobre o processo de ler, que 

surge nas pesquisas lingüísticas com uma força inusitada do velho-novo discurso da leitura, 

para revelar as três vozes principais do processo de ler, a do autor que traça seu dizer 

pensando no leitor. Este, entre vozes alheias, vê além do dito no texto e tece o seu bordado 

com os fios dos variados pontos de vista sobre o objeto texto. Ler é esse processo interativo 

de cruzamento de várias vozes.

                   Situada como qualquer atividade humana, a leitura apresenta uma história, ao 

mesmo tempo repetida e renovada, pela efemeridade e pela caracterização dos leitores 

enquanto “viajantes”. Certeau (1994), que nos oferece esta noção de ler como algo não fixo, 

observa que esse processo está sempre na ordem do efêmero, da pluralidade, da invenção, 

acrescentando que a leitura não está inscrita no texto e que este só existe porque há leitores 

que lhe atribuem sentido. Certeau (1994: 49 e 50) assim fala acerca do leitor e da leitura. Ele 

(o leitor) insinua as astúcias do prazer e de uma reapropriação  no texto do outro: ai vai 

caçar, ali é transportado, ali se faz plural como o ruído do corpo. A leitura introduz, 

portanto, uma “arte” que não é passividade. Tal postura orienta-nos para análise dos eventos 

de sala de aula, em que a atividade de ler permite a interação entre os interlocutores e 

corresponde a uma das possibilidades de interpretação, que se encontra apontada no texto e 

nos modos de perceber dos sujeitos leitores. 
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      Na ótica de sua etimologia, o termo ler, do latim clássico legere, contém 

ambigüidades: ora designa “ensinar”, ora significa o ato de ler e ainda incorpora outras 

acepções, como contar, colher, roubar. Walty (1995), de forma descontraída, colocou-o em 

diferentes modos de significar, em variadas situações de uso, as quais chamou de níveis de 

leitura. Um deles é o da leitura funcional ou operacional, que visa ao conhecimento, é uma 

obrigação da escola e o leitor é um decodificador que usa o verbo ler como contar, soletrar e 

decodificar no processo de alfabetização; outro nível é o que a autora denominou de leitura

crítica, formativa ou de opinião, no qual o leitor, ao interpretar, utiliza o sentido de colher, 

perceber e roubar, direcionando ou persuadindo o outro, como acontece com o texto 

jornalístico que precisa ter as informações desveladas ou ser lido nas suas entrelinhas; o nível 

da leitura literária ocorre quando o construtor ou leitor, em sua interpretação, constrói trilhas 

pelos seus próprios caminhos para chegar a uma significação do texto. Nesse ângulo, ler é 

produzir não só sentido, mas também um outro texto que decorre de um espaço vazio 

considerando-se os gêneros e os leitores, que circulam nesse vaivém significativo, no mundo 

da leitura. 

                     Em estudos sobre a leitura, Possenti (2001) revela que, do século XIX até hoje, 

num recorte mais recente da história da leitura e dos seus ingredientes (autor/leitor/texto), são 

considerados três estágios fundamentais que envolvem os modos como se lê. Um primeiro 

estágio, denominado de leitura filológica, é fundamentado numa concepção de língua 

transparente, sendo o autor quem centraliza o papel - uma concepção predominantemente 

unitária de autor. Na outra fase, baseada na visão de língua como sistema, o texto ocupa a 

posição de destaque. Apesar de se considerar o texto na sua imanência, considera-se que há 

espaços em branco, permitindo ao leitor que ocupou o seu lugar na terceira fase leitora passe a 

fazer parte da tríade que interage na leitura. Nessa última fase, conforme Possenti (2001: 27): 

assim, chegou-se ao leitor, que é exatamente o que lê o que nem o texto diz 
e/ou que opta entre as muitas coisas que um texto diz, ou ainda que “fica” 
com todas as coisas que um texto diz ao  mesmo tempo, ou, 
alternativamente, que numa leitura fica com uma coisa e em outra com outra 
–sejam essas leituras separadas ou não por grandes lapsos de tempo. Parece 
incontestável que “quem lê é o leitor.” 7 

____________
 7  Nessa visão há uma ênfase para o leitor que preenche as lacunas do texto e assim é ele que tem a última palavra.
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                       Esse comentário de Possenti revela não só a evolução dos estudos no campo da 

leitura, mas também no que diz respeito aos processos metodológicos relacionados à 

Educação. Nesta pesquisa, a escolha recai sobre a modalidade mais recente da leitura, a sócio-

interacionista. Conforme Azambuja (1996:150), ler é um processo de interação, entre vários 

níveis, propiciando ao aluno um engajamento mais profundo com o texto para que ultrapasse 

os limites lingüísticos e alcance um nível de compreensão mais elevado, o horizonte 

discursivo. Ler é uma prática encarnada por gestos, hábitos e espaços e, portanto, faz-se 

necessário distinguir os leitores (quem), as tradições de leitura (o que se lê) e as maneiras de 

ler, (como). 

                       Reportando-nos aos modelos de leitura, ressaltamos que eles têm como foco 

principal o modo como escritor e leitor produzem o significado. Conforme o The Literacy 

Dictionary (1995), uma das definições de ler é atribuir significados; realizar a compreensão 

do texto, por meio de um processo transacional envolvendo leitor e texto, que interagem para 

construir sentido. O verbete reading8, desse dicionário, enfatiza que a partir de 1908  

aparecem as definições de leitura e que durante a primeira metade do século 20 predominou a 

visão behaviorista no processo de aprendizagem influenciando os modos de ler. Harris e 

Hodges (1995) citam que Bloomfield em 1938 trabalha com a correlação entre o som e 

imagem. Esse período acentua o entusiasmo dos pesquisadores pelos modelos e métodos de 

alfabetização no processo educativo. Ler e escrever são atividades em evidência nos estudos 

lingüísticos desde muito tempo até os atuais. 

           Desse modo, diferenciam-se métodos de alfabetização de base behaviorista e os 

modelos de leitura que se inspiram nesses métodos. Por método entende-se um conjunto de 

regras preestabelecidas utilizadas como condição para aprendizagem, utilizando a técnica em 

detrimento do significado e os modelos de leitura os que adotam pressupostos teóricos da 

natureza da linguagem. Neste dicionário, Harris e Hodges (1995:207-211) comparam as 

perspectivas behavioristas e cognitivas do processo de leitura, as quais influenciam nos 

métodos de aprendizagem ou de alfabetização e, assim, eles enumeram 38 tipos de métodos 

de leitura, entre eles o fônico, o alfabético, o analítico, o sintético, o indutivo, o dedutivo, o 

objetivo. Posteriormente, tomando-se como base a linguagem, desenvolveu-se um processo 

avançado de leitura para a escola, extraído da Psicologia Cognitiva e da Lingüística. 
___________

 8 Ver o verbete reading do Dicionário da Associação Internacional de leitura, de T. Harris e E. Hodges (1994:206)           
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          Trata-se de uma visão multidisciplinar que trouxe relevantes contribuições, 

especialmente para o campo sociológico, antropológico e sociolingüístico. Mais tarde, a 

perspectiva cognitiva aborda a leitura no processo de desenvolvimento da linguagem, espaço 

em que se destacam os estudos de Harste et al. (1984), Goodman (1968/1975/1984/1994), 

entre outros. 

               A propósito dos modelos de literacia, alfabetização, letramento, ressaltamos os 

estudos de Rudell, Rudell e Singer (1994:156) que tratam de modelos teóricos e processos de 

leitura, nos quais os autores como Harste (1994) conceituam a leitura como evento social. 

Eles salientam modelos orientados de pesquisa em leitura e letramento, baseados na 

linguagem, ênfase no contexto social e cultural, voltados para o desenvolvimento letrado, a 

compreensão, o leitor responsivo e o fluxo das diferentes concepções que compõem os 

modelos. Neles, incluem-se aspectos cognitivos,  sociocognitivo,  transacional,  transacional 

sociopsicolingüístico e o atitudinal com suas propostas e sugestões. 

Um outro modelo de leitura que convém ressaltar é o elaborado por Rudell e Unrau 

(1994), no qual o processo de construção do sentido na sala de aula envolve o leitor, o texto e 

o professor9. Nesse modelo ler é muito mais do que habilidades e estratégias de leitura e de 

escrita. É um processo interativo e dinâmico que inclui três componentes da  leitura: o leitor, 

o  texto e o professor, os quais interagem realizando trocas e negociando o sentido. Na 

concepção desses autores, o conhecimento prévio, as crenças do leitor (professor/aluno) são 

fundamentais no processo de construir sentido. O papel do professor e do aluno tem grande 

importância uma vez que participam como co-construtores de significados no processo de 

leitura. O aluno não é um simples receptor de informações e  o  professor não se limita a um 

repassador de conteúdos, mas ocorre a interação que possibilita o uso efetivo do texto numa 

atividade social. Desse modo, há uma ampliação no papel do professor que passa a ser um 

mediador da sala de aula, auxiliando o aluno no processo de aprendizagem. Observem no 

quadro proposto por esses teóricos e traduzido por Azevedo (2004:41)10.

________
9  O professor, nessa perspectiva, ocupa papel fundamental de mediador no processo de leitura na sala de aula. 

10  Ver quadro de Rudell e Unrau (1994) e  traduzido por  Azevedo (2004:41), em anexo no final. 
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Quanto à construção dos modelos de leitura, fazemos outro recorte que remonta aos 

anos 20, momento em que o estruturalismo lingüístico está em intensa busca pela 

cientificidade, fato que coincidiu com o surgimento do behaviorismo na Psicologia e com o 

empirismo na Filosofia. Segundo Marcuschi (2000), o ensino incorpora a idéia de língua 

como sistema e a transmite na gramática pedagógica. Nesse período, acreditava-se que a 

ciência encontraria um caminho ou um modelo único com soluções para os problemas 

educativos, incluindo a alfabetização universal. A procura pelo rigor científico motivou 

muitos estudiosos a criarem modelos que pudessem resolver os problemas, nesse caso, as 

dificuldades de ler e escrever.

Enfatizamos, ainda, o estudo realizado por Marcuschi (2000), que mostra como as 

concepções de língua são fundamentais para direcionar práticas de ensino ou como o saber 

escolar foi se constituindo na sua relação com o saber científico, ressaltando as várias 

concepções de língua ligadas às diversas fases dos estudos lingüísticos. Inicialmente, ele 

observa a língua como fator de identidade - visão que segue os preceitos da filologia, a língua 

é considerada como depositário da cultura nacional. Nesse estágio, o ensino é pautado no 

ideal greco-latino, equivalente ao que hoje se estabeleceu como língua padrão e os estudos de 

autores consagrados  foram privilegiados nas escolas. A exemplo do que fizeram os   

produtores dos livros didáticos, que ainda hoje utilizam autores como Mário Quintana e 

Carlos Drummond, conforme mostram os textos de aulas desta pesquisa. Um outro ponto 

citado por Marcuschi, como grandes mudanças nos estudos lingüísticos e amplamente aceito 

pelo ensino, é o da visão de língua como sistema de regras, fase estruturalista. Por fim, esse 

pesquisador destacou os estudos da língua como fator social, relacionados à concepção sócio-

interacionista, a concepção que é foco dos estudos atuais. 

               Os estruturalistas reduzem a leitura a um ato de decodificação: busca que o leitor 

faz do significado para o significante lido, recorrendo para tanto ao sistema abstrato da 

língua (Silveira,1998:139). Para essa pesquisadora, os  gerativo-transformacionalistas 

ressaltam que ler se reduz ao conhecimento das regras da competência de um falante ideal,   

faltando-lhes aplicá-las de forma a se obter um bom desempenho lingüístico. Fato que ocorre 

porque a escola se ocupa apenas com o ensino gramatical da língua padrão, no liame da frase. 

     Este paradigma durou longo tempo e marcou boa parte do ensino de língua 

materna, atingindo os modos de ler na sala de aula. Esse ponto de vista visava a treinar o 
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aluno apenas para memorização de regras gramaticais e para reconhecer a terminologia usada 

sobre a língua. Silveira (1998) revela, ainda, que em qualquer dos períodos, seja o da 

lingüística frasal, ou seja, o da gerativo-transformacional, os estruturalistas não tratam com 

especificidade da leitura, compreendendo-a como decodificação ou processo mais complexo 

do que unir significantes escritos a significados lingüísticos.

        Dentre os estudiosos que se dedicaram a essas pesquisas, ressaltamos Braggio 

(1992), que apresenta estudos sobre as principais tendências relacionadas ao processo de ler 

na escola, especialmente no que respeita a alfabetização.  Inicialmente, sobressai-se a 

concepção em que a linguagem é vista quanto à sua natureza e aquisição e o conhecimento 

restrito a um produto da experiência de fatos observáveis e mensuráveis. São apontados por 

Braggio (1992) como contribuições lingüísticas ao processo educacional, o método fônico de 

alfabetização desenvolvido por Bloomfield (1933/1967) e os modelos de leitura:  

psicolingüístico desenvolvido por Goodman, o denominado interacionista I e II abordando as 

teorias de Hymes (1967) e Halliday (1969), o sociopsicolingüístico desenvolvido por 

Rosenblat (1978), Harste (1985) e Goodman (1984) e o modelo sociopsicolingüístico 

redimensionado e também  trabalhado por Goodman  (1994). Acrescentamos a proposta 

sócio-interacionista de Bakhtin/Volochinov (1929/1981), Frédèric François (1984/1994/1996) 

e de Vygotsky (1985) com as principais teorias e conceitos dessa tendência que serve de base 

da nossa proposta. 

                     No campo da leitura, a ênfase era na habilidade, e ler se restringia a uma técnica 

de reconhecer palavras, para adquirir um vocabulário de palavras conhecidas que, se 

colocadas juntas, resultavam num texto significativo. Nessa fase, a discussão girava em torno 

não da importância da palavra ou do que ela significava, mas sobre o melhor modo de 

identificá-la. Assim, os principais modelos de leitura pautaram-se pelos princípios de cada 

corrente teórica, a exemplo do elaborado por Bloomfield  e outros estruturalistas americanos, 

que desenvolveram um método fônico com base behaviorista, no qual a língua é encarada 

como um processo mecânico, e considera-se que a criança só aprende a falar quando recebe 

um estímulo. Nessa proposta, as crianças realizam a tarefa de internalizar padrões regulares de 

correspondência entre som e soletração e a leitura com significado fica relegada, havendo 

uma preocupação excessiva com a decodificação mecânica da língua escrita. Conforme 

afirma Braggio (1992: 2) são métodos porque são “pacotes” de alfabetização que se impõem 

ao sujeito, entendido aqui como professor e aluno, como algo dado, acabado. 



53

            Nesse período, segundo Marcuschi (2000:3), do ponto de vista da língua como sistema 

não convém esquecer uma perspectiva de análise que foi praticada nos anos 60-70, 

denominada análise de erros, que restringia os estudos e não abordava a questão interativa 

nem da produção do sentido. Esses estudos serviram de fundamentos para o processo de 

leitura e de escrita e durante muito tempo incorporado pelos estudiosos na área do ensino e 

aprendizagem.  As escolas tomaram como modelos avaliativos e passaram a  analisar apenas 

os “erros”  não considerando os acertos do aluno como modelo de aprendizagem nas 

atividades realizadas. A aquisição da língua é percebida como uma questão de formação de 

hábito ou de condicionamento pela imitação de um modelo. Conforme Braggio (1992: 23), a

leitura é um processo complexo no qual o leitor reconstrói, numa certa medida, a mensagem 

codificada pelo escritor na sua linguagem gráfica. Assim, os processos de produção e de 

recepção já são percebidos, mas a ênfase recai sobre técnicas de ajudar as crianças a lerem 

conjuntos de palavras e não de construir sentido. 

                       No processo de aprendizagem de ler e escrever, a forma lingüística se sobrepõe 

ao conteúdo significado, e a dificuldade com a leitura decorre não só da falha em se 

segmentar a língua, em sílabas, palavras e frases descontextualizadas, mas também em não se 

buscar a compreensão do todo do texto. No ato de ler volta-se a atenção para a correção dos 

desvios ou erros de soletração como forma de melhorar a aprendizagem. As conseqüências 

desse modelo são várias e se refletem em todo o processo educativo como podemos observar 

nessa síntese de Braggio (1992:11):

a leitura e a escrita são tratadas como a mera aquisição da técnica de ler e 
escrever, com ênfase no componente grafofônico da língua, como um fim 
em si mesma, circunscritas às quatro paredes da sala de aula. São estes 
pressupostos que, aglutinados, vão dar embasamento à prática de sala de 
aula e aos materiais didáticos, constituindo-se nos métodos anteriormente 
apontados, e que vão ter sérias conseqüências sobre o professor e seus 
alunos, dentro e fora da sala de aula, ou seja, enquanto 
instrumentos/objetos do  processo educativo e como homem no mundo em 
que atuam. 

                       Desse modo, são excluídos o sujeito e os valores semânticos atuais das formas 

da língua, causando efeitos negativos à prática de leitura escolar, os quais podem ser assim 

resumidos: controle do aprendizado, sendo determinado quando e como deve ser aprendido; 

seleção do que é ensinado às crianças - padrões regulares de sons/letras; a criança é exposta 
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a fragmentos descontextualizados; a ênfase é sempre na gramática; cria-se a técnica da 

linearidade - aprende-se a ler da esquerda para a direita; valoriza-se a hipercorreção – falar e 

escrever corretamente; determinam-se pré-requesitos para ler/escrever, fazendo-se 

necessário que a criança domine alguns conceitos; há, também, o cerceamento da interação 

verbal e não verbal entre professor/aluno e aluno/ aluno; ao professor cabe a isenção das 

responsabilidades de preparar material, pois já os recebe prontos para serem usados, em 

forma de receitas no livro didático. Ao aluno cabe aprender a língua como reflexo da fala, 

sendo um mero receptor do que lhe impõem.  Ao que nos parece, essa visão tem perdurado 

por longo tempo em nossa estrutura de ensino. Mas os estudos sobre a leitura são 

enriquecidos e tomam várias direções, como veremos a seguir.  

                    2.1.1 O MODELO PSICOLINGÜÍSTICO DE LEITURA 

Nos anos 50, há um enfoque especial para o momento em que o estruturalismo 

europeu convive com a teoria gerativo-transformacional norte-americana, cujo principal 

represente é Chomsky (1965). Para esse estudioso, as crianças, ao internalizarem  regras 

gramaticais, são capazes de produzir um número ilimitado de sentenças de uma determinada 

língua, sem serem explicitamente ensinadas, porque têm uma capacidade inata e específica 

da espécie. Braggio (1992) comenta que, segundo essa teoria, as crianças aprendem a falar 

compreendendo inconscientemente o funcionamento da língua, sendo a leitura e a escrita  

atos mecânicos e não processos de construção de sentidos. 

                    Chomsky e os pesquisadores racionalistas rejeitam a proposta  

comportamentalista e as atenções se voltam para a psicologia cognitiva, que considera o 

ambiente e as estruturas pré-existentes do indivíduo para explicarem fatos da língua. 

Chomsky recusa a noção de imitação dos behavioristas e mostra o papel da criatividade – a 

capacidade de operar com a língua independentemente de estímulos ou condicionamentos. 

Afirma Braggio (1992: 18): dessa maneira, a criança não imita um modelo, mas dá novas 

interpretações às demonstrações do ambiente. A aquisição da linguagem é vista como um 

processo ativo de criação construtiva. Isso denota uma valorização do sujeito que passa de 

recebedor passivo a processador ativo das informações. 
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                    Essa concepção determina que é ao sujeito e à sua mente que se deve a criação 

da linguagem e a aquisição do conhecimento - o sujeito ideal é um agente que processa 

ativamente o conhecimento. São essas as bases teóricas para a formação do que se chamou 

modelo psicolingüístico de leitura. Conforme Braggio (1992:19), pelo menos até a versão 

padrão da teoria chomskyana, a qual dá origem ao modelo psicolingüístico da leitura, 

ficam de fora do seu foco de análise os aspectos sócio-históricos da linguagem. Como 

afirma Silveira (1998:139), a leitura, também, não faz parte de seus estudos, sendo tratada 

pela explicação de como o indivíduo constrói a estrutura profunda, a partir da estrutura 

superficial, que é frasal.

        Os estudos gerativo-transformacionais que se desenvolviam apenas 

diferenciaram o significado relativo à língua, o lingüístico, e aqueles ligados à interpretação 

do texto. Em seguida, considerou-se a organização textual subjacente às estruturas  de 

superfície do texto, que foi tomado como produto enunciado, exigindo-se que fosse 

observado na língua em uso.  

                   Os avanços nos estudos lingüísticos possibilitam o surgimento das várias 

tendências teóricas que se disseminaram nas diferentes disciplinas, como a Sociolingüística, 

a Psicolingüística e a Lingüística de Texto, cujos princípios teóricos sobre a linguagem 

servem de base para as novas concepções de leitura. Essas disciplinas contribuem para o 

desenvolvimento da concepção de linguagem enquanto interação e da leitura como um 

processo interativo de construção de sentido articulado por um sujeito.  

                      Marcuschi (2000) mostra que as conquistas teóricas, a partir dos anos 60, 

foram muito significativas para o ensino, iniciaram-se estudos mais aprofundados das 

relações entre variação lingüística e processos de alfabetização; e aflorou a busca para se 

compreender os processos de aquisição da linguagem, constituindo-se decisivo momento 

para superar o behaviorismo na educação.  

                   O ponto de vista psicolingüístico, revela Braggio (1992:21), serviu de subsídio 

para Goodman (1967-1970, 1974) e Smith que se apóiam na teoria gerativo- 

transformacional, o que implica numa mudança radical com respeito ao ato de ler e 

escrever. Essas teorias chomiskyanas, além de permitirem mudanças significativas no 

processo de aquisição da escrita, são relevantes contribuições para a compreensão dos 

primeiros modelos cognitivos e dos pressupostos inovadores quanto à natureza do 
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processamento do texto. Esses estudos se compõem de duas fases que se ampliaram e se 

complementaram na criação dos modelos de leitura.  

                    Em sua primeira fase, Goodman (1967) concebe a leitura como um processo 

seletivo, em que interagem vários componentes para o acesso ao sentido do texto. Nessa fase 

primeira, ele aborda as concepções lingüísticas de Chomsky e as pesquisas com a análise 

dos desvios no processo de leitura. Esse autor revela que iniciou seu trabalho quando a 

ciência lingüística desviou a atenção dos sons para o estudo da sintaxe e a teoria lingüística 

tomou como tema a competência lingüística. Há, assim, uma atividade preditiva de ler ou 

um jogo de predição psicolingüístico considerado como formulação de hipótese, no qual o 

leitor, ao interagir com o texto, utiliza o conhecimento lingüístico, o conceitual e sua 

experiência, fazendo predições ou antecipações das informações, formulando ou rejeitando 

“hipóteses de leitura”. 

                      Nesse processo, o leitor é um processador ativo de informação, um sujeito do 

ato de ler e, nas palavras de Braggio (1992:22), a capacidade de predizer, confirmar, 

rejeitar e refinar o que se lê baseia-se no seu conhecimento da estrutura lingüistica, seu 

estilo cognitivo e experiências com o material escrito. Conforme Harris e Hodges (1995), 

esse autor mostra a interação entre o leitor e a linguagem escrita, através da qual o leitor 

tenta reconstruir a mensagem para o escritor. Essa perspectiva, tal como a teoria lingüística 

chomskiana e a Psicologia Cognitiva da época, conduz a uma concepção unidirecional da 

leitura, isolando-a do seu contexto de produção, partindo do sujeito (leitor)  para o objeto 

(texto escrito). 

                     Na segunda fase, Goodman (1970/1974) continua na linha cognitivista e 

expande o modelo psicolingüístico, seguindo as orientações das pesquisas teóricas, 

deslocando o enfoque da sintaxe para a semântica, ou seja, focaliza como componente 

básico o significado que considera que esteja na mente do autor e do leitor.  A noção de 

leitura é ampliada e direcionada para a realidade do aluno. O processo de ler enfatiza 

aspectos gráficos, sintáticos e semânticos, os quais têm início com a linguagem gráfica e 

envolvem a percepção visual e o leitor tenta buscar e reconstruir o significado ou mensagem 

pretendida e codificada pelo autor. Braggio (1992:23) comenta que

nas considerações de Goodman sobre a natureza da linguagem, embora 
estas ainda destaquem o papel da gramática (fonética/fonologia, 
morfologia, sintaxe), a língua é vista como um sistema estruturado que 
torna a compreensão do significado possível. 
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Isto significa dizer que a criança, no processo de aquisição, não imita; ela 

interioriza regras que a capacitam a produzir e a compreender a linguagem. Desse modo, a 

língua não é concebida apenas como estrutura gramatical, fragmentada em sons e letras, mas 

em suas relações e considera-se o significado no todo da enunciação. Para Goodman, o 

objetivo da leitura é a compreensão; a exclusão do significado dessa atividade resulta apenas 

numa decodificação. Esse autor reformula mais uma vez seus estudos, propondo um modelo 

de leitura  e escrita, no qual o leitor constrói o sentido por meio de transações e acordos com 

o texto e, nesse processo, ambos são transformados.  Observam-se os avanços qualitativos 

sobre o ato de ler, que passa a ser visto como busca de significado, mas ainda não incorpora 

o contexto social. Todavia, esse autor age conforme as posturas teóricas, reformulando seu 

modelo e fornecendo orientações diferentes para o processo de alfabetização no campo 

educacional.

               O estudo da leitura nessa perspectiva psicolingüística ganhou autonomia e se 

sobressaiu na sala de aula de diferentes modos, como mostra Kleiman (1989). Para a autora, 

a atividade de ler é cercada por várias estratégias para se chegar à compreensão do texto. Há 

práticas de leitura, freqüentemente utilizadas pela escola, que servem tão somente para inibir 

a capacidade de compreensão do aluno e o impedem de ser um bom leitor. Na maioria das 

vezes, o contexto escolar é pretexto para outras atividades do ensino de língua, por isso é 

importante criar mecanismos que auxiliem o aluno a interagir com o autor por meio do texto. 

Essa pesquisadora  ressalta, ainda, a relevância de um objetivo para a leitura como fator 

primordial para obtenção do sentido global do texto. Este objetivo melhora a nossa 

capacidade de processamento e de memória para aquele propósito de leitura ou processo de 

compreensão. Segundo Kleiman (1992:29), 

a compreensão, o esforço para recriar o sentido do texto, tem sido 
várias vezes descrito como um esforço inconsciente de busca de 
coerência do texto. A procura de coerência seria um princípio que 
rege a atividade de leitura e outras atividades humanas.  

                 Nessa concepção, a compreensão do texto escrito requer que sejam observados 

não só os objetivos de leitura determinados pelo gênero do texto, como romances, contos, 

fábulas, biografias, notícias, manuais didáticos, mas também a formulação de hipóteses, 
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ambas de natureza metacognitiva. Desse ponto de vista, o leitor é peça relevante no processo 

de ler, controla e ativa seu conhecimento prévio e outras fontes do texto para compreender ou 

buscar o sentido. Kleiman (1992:35) acrescenta: 

é devido ao papel das estratégias metacognitivas na leitura que podemos 
afirmar que, apesar das diferenças já discutidas, a leitura é um processo só, 
pois diferentes maneiras de ler (para ter uma idéia geral, para procurar um 
detalhe) são apenas diversos caminhos para alcançar o objetivo pretendido. 

                    A autora considera, também, que há sempre uma necessidade de leitura para que 

não ocorra apenas um ato mecânico e sem significado como acontece na escola, quando o 

professor impõe uma leitura desmotivada ao aluno. Geralmente, o processo de ler dá-se pelo 

exercício da leitura em voz alta, o mais comum na sala de aula. Kleiman (1989) destaca que 

essa prática tem o objetivo de avaliar e observar se o aluno faz corretamente a 

correspondência entre a grafia e o som das palavras ou é usada para diferenciar os valores dos 

sinais de pontuação. Essas práticas pedagógicas não comprovam a capacidade leitora do aluno 

nem mostram que ele sabe ler ou que compreendeu o texto. Para Kleiman (1989:151/152)  

               a compreensão é um processo altamente subjetivo (...) Ensinar a ler é 
ensinar, antes de tudo, que o texto é significativo, e que as seqüências 
discretas nele contidas só têm valor na medida em que elas dão suporte ao 
significado global. 

            Um outro modo de ler que a escola lança mão é o da leitura silenciosa que,

segundo Kleiman (1989), permite ao aluno se desligar da modalidade avaliativa e se envolver 

no processo de produção do sentido, criando seu ritmo e fazendo as releituras necessárias a 

sua compreensão. É, igualmente, considerada como sem utilidade ao desenvolvimento da 

capacidade compreensiva do aluno, a leitura sem orientação ou sem preparação para ativar o 

conhecimento prévio necessário ao ato de ler e para fornecer, ao aluno, um objetivo à leitura. 

A autora afirma que uma prática de leitura mecanicista, atomista, que não considera o sentido 

geral do texto e à qual estão ligadas diversas propostas de ensino, na visão tradicional, impede 

o aluno de integrar as informações do texto e de realizar sua leitura global. 

                      Para Kleiman, o que daria resultado positivo, neste sentido, seria a utilização da 

teoria interacionista que objetiva ver a construção significativa do texto como um todo. O uso 
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dessa concepção pelo professor na sala de aula insere a interação no processo de construir 

sentido. Para Kleiman (1989:155), esse enfoque permite à criança efetivamente revelar a sua 

capacidade de compreensão e (que) reposiciona o problema da compreensão do texto não no 

escolar mas nas condições adversas com que ele se depara para chegar à compreensão. 

Iremos rever, a seguir, os pressupostos teóricos que tratam do modo interacionista de ler. 

      2.1.2  O MODELO INTERACIONISTA DE LEITURA I E II 

             Entre os meados e o final da década de 60, surgem outras significativas 

contribuições dos estudos da linguagem, as quais, na visão de Braggio (1992), constituíram 

os fundamentos para os modos de ler, nos modelos interacionista I e II, nos quais já se inicia 

a interação entre componentes da leitura, leitor e texto, mas ainda não é nos moldes do 

sócio-interacionismo. Nessa fase, intensificam-se as pesquisas lingüísticas com a língua em 

uso, como a Sociolingüística, a Pragmática e a Lingüística de Texto. Nesse sentido, Silveira 

(1998) ressalta que os modelos de leitura incluem fatores cognitivos, sociais e culturais. Para 

essa pesquisadora, sobressai o modelo como processamento cognitivo de informações lidas, 

o qual produz, interacionalmente, conhecimentos novos para o leitor. As relações são apenas 

entre leitor e texto, estando as atenções voltadas para o texto.

                      Nesse período, assegura Marcuschi (2000), se fortalecem os estudos 

dialetológicos e a variação lingüística ocupa seu espaço com a Sociolingüística, seja na linha 

variacionista com Labov, seja na culturalista com Dell Hymes e outros. Nessa perspectiva 

funcionalista, não se sustenta mais a posição de Chomsky, que deixou fora uma importante 

questão, a de que as crianças, no momento em que adquirem as formas lingüísticas, também 

aprendem a usar a sua língua. Hymes, diferentemente de Chomsky, aponta a necessidade de 

se considerar os fatores sócio-culturais que agem na língua, voltando-se para o modo como 

as pessoas a utilizam em diversas situações comunicativas. Desse modo, Hymes refuta a 

noção de um falante/ouvinte ideal numa comunidade homogênea de fala e dotado apenas de 

uma competência gramatical. Esse tipo de competência postulada por Hymes, afirma 

Braggio (1992:33), é adquirido pela criança ao mesmo tempo que a competência 

gramatical, continuando seu desenvolvimento em vista das contínuas interações sociais.
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                      A tendência sociolingüística tem como objeto a fala relegada pelas teorias 

precedentes, mais precisamente, conforme afirma Braggio (1992:28), a heterogeneidade e a 

diversidade lingüísticas, buscando outros modos de descrever, sistematizar e explicar os 

usos da linguagem por falantes reais em comunidades heterogêneas de fala. Segundo 

Marcuschi (2000), essa disciplina volta-se para o contexto social e a língua é vista na 

realidade sócio-antropológica. É o momento em que a Sociolingüística se firma e exerce um 

relevante papel para o ensino de língua materna, revelando que as comunidades de fala são 

heterogêneas e que as situações de fala apontam a diversidade lingüística. Igualmente 

importante é a noção de competência comunicativa que influencia fortemente o ensino da 

língua e, conseqüentemente, da leitura, pois exige que a escola não só aceite, mas respeite a 

variedade de usos.

                     Na primeira fase ou modelo interacionista I, apontado por Braggio, lingüistas e 

psicólogos, interessados nas relações entre linguagem e sociedade, reagiram aos pontos 

críticos da perspectiva estruturalista e gerativo-transformacional, voltaram-se para os 

aspectos sociais constitutivos da linguagem, colocando a fala e o sentido como foco dos 

estudos lingüísticos.

                      Na modalidade interacionista de ler, o ensino continua voltado para técnicas de 

ler e escrever ou de realizar leituras “corretas”; não enfatiza o contexto sócio-cultural e as 

variedades lingüísticas que as crianças trazem para a escola; tolhe o prazer da leitura/escrita 

e não capacita as crianças para atuarem efetivamente numa sociedade de cultura 

diversificada; considera a interação apenas entre leitor e o texto. Essa  prática causa 

dificuldades na leitura, juntamente com o tratamento quase exclusivo voltado para o 

processo de produção escrita e não para a compreensão ou para a recepção da leitura e da 

linguagem oral. Contudo, essas contribuições foram importantes, avançaram no campo da 

compreensão da leitura, mas continuam ligadas ao conceito de esquemas e não podem ser 

consideradas uma visão interdisciplinar, mas multidisciplinar.   

                    Nesse cenário, se sobressai, também, a contribuição de Halliday, ao abordar o 

caráter social da linguagem, ressaltou o aspecto funcional e o uso em que são realçados os 

elementos significativos com a possibilidade de se selecionar o que se pode dizer em 

situações diversas. Conforme Braggio (1992:33), Halliday afirma que a criança sabe o que 

é a linguagem porque ela sabe o que a linguagem faz. Isto é, a criança sabe que a 

linguagem tem uma função, que a linguagem tem um papel na comunicação, a qual é 
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adquirida antes mesmo de a criança ir à escola. As funções elaboradas por Halliday 

fundamentaram a teoria psicolingüística da leitura e da escrita de Goodman (1976), que 

propõe um ensino de língua materna voltado para a realidade sócio-cultural da criança.  

Conforme Harris e Hodges (1995), nessa fase o leitor seleciona uma amostra prática 

baseada no que disse e no que pretende dizer. Notadamente, o  que se sobressai é, ainda,  a 

visão cognitiva de leitura.

          Outra expressiva contribuição para os estudos lingüísticos, dessa época, é a 

Teoria dos Atos de Fala. Conforme Marcuschi (2000:4) é nos anos 60, também, que se 

chega à fantástica descoberta de que com a língua não apenas se diz, mas se age. Esse

pesquisador continua a dizer que essa é uma visão de língua ligada a contextos situacionais 

e não apenas aos sociais e cognitivos, mas é ainda uma perspectiva formal de atos isolados, 

e permanece o desafio de os estudos das pragmáticas serem algo aplicável ao ensino de 

língua.

        Searle (1981) assegura que a linguagem é ação e se apresenta por meio de atos 

intencionais. Falar ou dizer é informar mas também é fazer ou realizar uma ação. Desse 

ponto de vista, o locutor age sobre o interlocutor; Conforme Searle (1981:26) falar é 

adotar uma forma de comportamento regida por regras, com uma intenção adequada a 

cada ato de fala. Desse modo, essa teoria enfatiza a importância do ato comunicativo e 

contribui para uma melhor compreensão da leitura e da escrita, na medida em que o sentido 

é construído na partilha, ou seja, o  falante coloca seu ponto de vista e pretende que o outro 

o compreenda, ao admitir que 

... falar uma língua é executar atos de fala , atos como; fazer afirmações, 
dar ordens, fazer promessas, etc., e, num domínio mais abstrato, atos como; 
proferir e predicar; em segundo lugar, estes atos são, em geral, possíveis 
graças a certas regras para o  uso de elementos lingüísticos e é em 
conformidade com elas que eles se realizam. (Searle, 1981:26)

Para Braggio (1992) todos esses estudos consideram a relação linguagem e 

sociedade como principal pressuposto. Ao referir-se à importância atribuída ao contexto 

social, considera que a intenção do leitor, ao ler um texto, revela o seu significado. Essa 

visão de que o significado é construído foi retomada por Goodman (1984) em outra fase de 

seus estudos sobre a leitura e escrita. No artigo publicado em 1994, Goodman rever seus 

postulados teóricos do modelo psicoligüístico,  apresenta o sócio-psicolingüístico 
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interacional e insere autor, leitor e texto/contexto, colocando quais são os propósitos da 

leitura. Essa fase possibilita-nos compreender que as leituras variam de um leitor para outro, 

porque também diferem as intenções, as experiências, os valores culturais e todos os 

conhecimentos, lingüístico e de mundo que eles trazem para o ato de ler. Nesse ato 

interagem conhecimentos que vão além do explícito ou do descrito, a exemplo de faça

silêncio enunciado por um professor, no contexto escolar. Ao proferir esse ato, o professor 

revela sua posição de autoridade para dar ordens e causa um efeito no aluno que lhe 

obedece, resultando no cumprimento ao que foi pedido.  

                       Silveira (1998) assegura que os estudos lingüísticos, dessa época, receberam 

influência de abordagens cognitivas, sociais, culturais e ideológicos, as quais afetaram as 

práticas de leitura que se pautaram por essas diferentes tendências. A leitura é vista como 

processamento cognitivo das informações fornecidas pelo texto ou como interação ou 

modo de produzir conhecimentos novos. Para Silveira (1998:141) destaca-se o modelo de 

leitura como processamento cognitivo de informações lidas que produzem 

interacionalmente conhecimentos novos para o leitor. Essa é uma das contribuições da 

Psicologia Cognitiva que privilegia a noção de representação mental como forma de 

conhecimento de natureza memorial para distinguir representações de memória de 

trabalho, a curto e médio prazo, das armazenadas em uma memória a longo prazo. 

                     A Lingüística dessa época, em colaboração com a Psicologia Cognitiva,  

estudou a leitura, partindo de interações sociais que têm por base o significado. Considera-

se a teoria dos esquemas desenvolvida por Rumelhart (1981) com o propósito de formular 

uma categorização global do conhecimento. Assegura Braggio (1992) que os esquemas são 

dinâmicos, emergem de interações do indivíduo com o ambiente e se modificam para 

acomodar as experiências.  Sob essa ótica, todos os seres humanos interagem uns com os 

outros num contexto sócio-cultural e todos possuem experiências sócio-culturais. Partindo 

dessa concepção de aquisição do conhecimento, o ato de ler não pode ser uma resposta 

passiva ao input gráfico. A leitura, percebida  por esse ângulo, é um ato construtivo, o 

leitor segue as idéias contidas no texto, acrescenta suas experiências e dessa interação 

constrói o sentido. Nesse movimento, o texto se modifica e entram em cena novos 

elementos: o conhecimento da língua e de mundo e outras estratégias cognitivas, o que 

possibilita as várias interpretações. Esse é o processo de inferência que nessa concepção 

interacionista de leitura exerce papel relevante na compreensão. 
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           Braggio (1992: 44) baseia-se em Rumelhart e Ortony (1977) para afirmar 

que o leitor não só aprende o que está explícito no texto, em termos de seu significado e 

coerência, como infere o que não está explícito, a fim de estabelecer relações entre os 

segmentos causais e proposicionais. Os estudos que revelam como o significado é 

processado na mente são fundamentais para a compreensão do processo de leitura. Nessa 

abordagem, merece destaque Smith (1982) para quem, na leitura, se a ênfase recair sobre o 

elemento gráfico, compromete-se a compreensão e ocorre apenas a decodificação. 

Acrescenta, ainda, que, no momento do ato de ler, ao se interromper a criança porque não 

pronunciou bem uma palavra, será interrompido também o significado do texto que ela está 

lendo. Assim é quase consensual entre autores como Goodman (1967) e Spiro (1980) que o 

sentido não reside no texto, mas resulta de uma interação do leitor e do autor com o texto. 

      Marcuschi (1999) discute e partilha a postura de Goodman (1967) na crítica à 

visão do ato de ler apenas como identificação de letras, sílabas, palavras, estruturas 

sintáticas e proposições. Para Marcuschi, o texto é tomado como uma unidade lingüística 

numa ocorrência comunicativa para formar uma unidade de sentido e a leitura é uma 

interação comunicativa. Para chegar ao sentido do texto, o leitor necessita ir além dos 

referentes explícitos e realizar inferências que exercem papel preponderante na 

compreensão do texto.  Marcuschi (1999: 100) assevera que  

a leitura é um processo de seleção que se dá  como um jogo com avanços de 
predições, recuos para correção, não se faz linearmente, progride em 
pequenos blocos ou fatias e não produz compreensões definitivas.  

É relevante enfatizar que, nesse período, sobressaem-se os estudos sobre o 

texto, como os de Beaugrande e Dressler (1981) para quem o texto é ocorrência

comunicativa e contém padrões de textualidade ou princípios constitutivos, que contribuem 

para a unidade textual. Posteriormente, Beaugrande (1997:10 apud Koch 2002:20) define o 

texto como evento comunicativo no qual convergem ações lingüísticas, cognitivas e sociais

e, assim, é mais que um produto finalizado.

        Para Marcuschi (2000), apesar de os estudos sociolingüísticos e pragmáticos 

terem categorias de análise bem definidas, ambos consideram o texto a unidade da língua. 

Tais estudos exerceram grande influência no ensino de língua. Ocorre uma valorização da 
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língua em contextos de uso, sendo evidenciado tanto o aspecto da produção como o da 

compreensão e, durante os anos 80 do século XX, conforme Marcuschi (2000:6)

definindo o  texto como  evento e observando-o como processo e não como 
produto, a LT passou a incorporar domínios cada vez mais amplos, tendo 
de dar conta da integração de aspectos lingüísticos, sociais e cognitivos no 
funcionamento da língua. Novos estudos são desenvolvidos e uma enorme 
renovação dos materiais didáticos passa a acontecer com base nesses 
desenvolvimentos recentes. 

       Atualmente, muitos pesquisadores se voltam para essa área, entre os quais 

ressaltamos Koch (1997:22), em seus estudos mais recentes, que conceituou o texto 

                    como uma manifestação verbal constituída de elementos lingüísticos, 
selecionados e ordenados pelos falantes, durante a atividade verbal, de 
modo a permitir aos parceiros, na interação, não apenas depreensão de 
conteúdos semânticos, em decorrência  da ativação de processos e 
estratégias de ordem cognitiva, como também a interação (ou atuação) de 
acordo com práticas socioculturais. 

                     Desse ponto de vista, é considerada a situação comunicativa ou o contexto de  

produção e de recepção do texto, a qual se ajusta a cada momento de interação. No processo 

de leitura, estamos sempre visando à construção do sentido do texto, o qual não depende 

apenas da estrutura textual, mas de muitos implícitos, sendo mobilizados todos os 

conhecimentos que se encontram arquivados na memória dos interlocutores sociais no 

intercâmbio verbal.  

                    Conforme Koch (2002), o produtor do texto pressupõe da parte do leitor/ouvinte 

conhecimentos textuais, situacionais e enciclopédicos, balanceando o que pode ser 

explicitado e deixando implícito o que poderá ser recuperável pela inferenciação.  O autor de 

um texto, conforme a língua lhe permite, mostra seu modo de dizer e estabelece o limite 

possível para a leitura, oferecendo pistas textuais ou sinalizações como estratégias de 

organização do texto. O leitor/ouvinte, buscando encontrar um sentido para o texto, ativa 

seus conhecimentos e, a seu modo, vai revelando os explícitos, desvendando as informações 

contextualizadas e  preenchendo os vazios deixados pelo autor. Para Koch (2002:31),

          o tratamento da linguagem, quer em termos de produção, quer de recepção, 
repousa visceralmente na interação produtor-ouvinte/leitor, que se 
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manifesta por uma antecipação e coordenação recíprocas, em dado 
contexto, de conhecimentos e estratégias cognitivas.  

                  Com essas considerações queremos mostrar que são visíveis as contribuições da 

Lingüística de Texto para os estudos da leitura.

A outra modalidade, que Braggio (1992) coloca como o modelo interacionista  de 

leitura II, é trabalhada por Goodmam  e Y. Goodman (1976a) com ênfase  na escrita e na 

leitura. Isso significa focalizar a linguagem escrita do ponto de vista da comunicação ou 

ainda, situar a língua e aprendizagem da linguagem nos contextos sócio-culturais. Esses 

autores mostram que as crianças aprendem a ler e escrever do mesmo modo e pelos mesmos 

motivos que aprendem a falar e a ouvir, ou seja, pela necessidade de se comunicarem, se 

entenderem e serem entendidos. Para eles, a sala de aula e a escola devem fundamentar seus 

programas de alfabetização, desde o início, no uso funcional da linguagem escrita. Eles 

tomam como base teórica os estudos sobre as funções da linguagem de Halliday, aplicados 

às atividades de sala de aula,  adotando como palavras-chave comunicação e função. 

Comenta Braggio (1992:58):  

adquirir  linguagem escrita é para os  Goodman um processo ativo de 
procura do significado guiado pela necessidade de comunicação, 
necessidade  esta preenchida pelos papéis sociais que a linguagem escrita 
pode desempenhar nas sociedades letradas. 

           Na linha do funcionalismo, segundo Braggio, Goodman (1977) reafirma os 

pressupostos da linguagem escrita sob o ponto de vista lingüístico-cognitivo, define a 

leitura como processo de interação leitor/autor, através do texto para construir significado, 

afastando-se das abordagens anteriores. No período  de 1980 a 1984, Goodman não só 

amplia sua concepção de leitura e escrita, mas apresenta outra versão de seu modelo, 

partindo da premissa de que o processo educacional deveria se iniciar no lugar onde as 

crianças estão e para onde vão. Nessa perspectiva, as crianças precisam trazer para a escola 

as variedades lingüísticas com seus usos e funções. Isso seria não só admitir as 

modalidades oral e escrita, mas também o reverso do processo, pois ao aceitar diferenças e 

pontos fracos das crianças, apontaríamos para outra prática de leitura na sala de aula. Para 

Braggio (1992:62) 
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                            se começarmos de onde as crianças estão cultural, lingüística e 
cognitivamente não há necessidade de estabelecermos pré-requisitos nem 
limites para aprendizagem, ou seja, respeitando de onde elas vêm para onde 
vão.

        Ainda conforme Braggio (1992), faz-se necessário que a escola se adapte às 

necessidades da criança, ajuste métodos, o currículo, adeque os materiais e capacite os 

professores, interligando todo esse conjunto à cultura e às experiências dos alunos. Se as 

escolas apenas adotarem programas compensatórios continuarão o mesmo tratamento 

mecânico da leitura e da escrita como aquisição de técnicas desvinculadas da função social.

Concebida dessa forma,  a escola não ensina a ler, apenas fornece exercícios ou técnicas de 

leitura. Para Braggio (1992:67), a conclusão a  que se chega da teoria de Goodman e 

Goodman (1981) é a de que a abordagem interacionista voltada para o desenvolvimento, 

processos e aprendizagem, incluindo as pesquisas sobre leitura  e escrita, deverá pautar-se, 

necessariamente, numa concepção psico-sócio-lingüística de linguagem.  

         2.1.3 O MODELO SOCIOPSICOLINGÜÍSTICO DE LEITURA 

Na trajetória dos modos de ler, as mudanças ocorrem quando os autores  

repensam suas posturas teóricas, como é  o caso de Goodman (1984) que durante essa fase 

complementa seus estudos e fornece uma visão ampliada do modelo que denominou de 

sociopsicolingüístico. O modo de leitura, elaborado nessa versão sociopsicolingüística, é 

estudado por Harste et al (1978/1984) e Rosenblat (1978), citados por Goodman (1984), 

para ressaltar as alterações e mudanças de paradigma nas Ciências Sociais em relação à  

leitura e à escrita. Nessa perspectiva, leitor e texto não apenas se tocam, mas, no processo, 

se transformam ao interagirem como participantes de uma transação da qual surge o 

significado. De acordo com Braggio (1992:69): 

em contraste com a visão interacionista,  a visão transacional tem seu 
foco não no leitor e no texto em particular, mas no encontrar de ambos, o 
que resulta num novo evento que, segundo Harste (1985) não pode ser 
explicitado nem examinando o documento lido nem conhecendo o leitor. 
O processo de ler transforma ambos, o leitor e o documento que foi lido, 
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já que o significado é sempre uma relação entre o texto e o contexto 
(sócio-histórico-cultural) e não existe à parte da interpretação de alguém 
daquela relação. 

        Nesse modelo, a leitura é um evento dinâmico, é uma atividade processual que 

atinge tanto a produção quanto  a recepção do texto.  O ato de ler consiste numa atividade 

realizada na interação entre o escritor, o leitor e o texto, no qual o significado resulta de 

uma  transação ou encontro e não pode existir fora dessa relação. Para Rosenblat (1978 

apud Braggio 1992:69), o ato de ler é um evento envolvendo um indivíduo e um texto em 

particular, acontecendo num momento específico, sob circunstâncias específicas, num 

contexto social e cultural específico, como parte da vida envolvente do indivíduo e do 

grupo. Esse é o propósito de Goodman (1984) para mostrar que, na atividade leitora, há 

uma unidade de ações que se somam para unir as modalidades de leitura e de escrita que 

são transacionais. Braggio (1992:70) comenta: 

             segundo Goodman, a fala e a escrita são processos produtivos onde um 
texto é construído para representar o significado, e a audição  e a leitura 
são processos receptivos, onde o significado é construído através de 
transações diretas do leitor com o texto e indiretas com o escritor. 
Conseqüentemente, tanto a leitura como a escrita são vistas como  
processos transacionais. 

                     Esse modelo é apresentado por Silveira (1998) como situacional. Nele ocorre o 

processamento das informações e se explica a interação do leitor com o texto, partindo da 

representação feita pelo autor e constituindo-se uma transação entre esses componentes. O 

verbete reader response em Harris e Hodges (1995:209-210) mostra que leitor e texto 

devem transagir, sendo essa transação um ato singular e um processo criativo. O outro 

verbete transaction, desses mesmos autores, significa a perspectiva segundo a qual as 

atividades e as relações humanas representam uma fusão de fatores individuais, culturais e 

naturais de modo que o cognisciente e o  conhecido tornem-se aspectos de processo 

comunicativo. Esses autores mostram que o modelo de leitura de Goodman em 1994 é 

transacional sociopsicolingüístico.

                    O processo de ler/escrever é um ato unitário e flexível, em que o leitor utiliza 

tanto o conhecimento lingüístico quanto o conhecimento de mundo, interagindo com o autor 

através das marcas lingüísticas ou pistas que o permitem reconstruir o sentido atribuído pelo 

autor do texto.  Do ponto de vista transacional,  o escritor produz o texto que é transformado 
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no processo de leitura, momento em que o leitor com seus esquemas, também, constrói um 

outro texto. O modelo sociopsicolingüístico é considerado, primeiramente, como unitário, 

visando à unidade que busca a diversidade, ou seja, o entrosamento entre as especificidades 

da linguagem escrita e a compreensão da modalidade oral. Nas palavras de Braggio (1992: 

70)

               o ato de ler e/ou escrever é visto também como flexível, já que ele varia de 
acordo com o objetivo do  escritor/leitor, com a audiência, a proficiência, a 
língua, a visão de mundo, o momento sócio-histórico do sujeito e do grupo, 
que implica na unidade dentro da diversidade, ou seja, embora o processo 
seja unitário psicosociolingüísticamente, ele varia de acordo com a situação 
na qual é produzido, já que as características do escritor, do texto e do 
leitor influenciam no significado resultante. 

        Assim, não há ênfase especial para nenhum dos componentes do processo, nem 

para o leitor nem para o texto, mas na ação interrelacionada em que o significado é sempre 

uma relação entre o  texto e o contexto sócio-cultural.  

         Goodman (1984) também postula que toda criança possui habilidade para 

aprender a ler e a escrever, sendo necessário apenas que ela descubra as regras relevantes 

que se aplicam à  linguagem oral e à linguagem escrita. Nessa modalidade, aprender a ler é 

saber usar articuladamente os sistemas: gráficos, sintáticos e semânticos, o que significa 

valorizar igualmente os dois processos. Para Goodman (1984 apud Braggio 1992:70) a

leitura eficiente resulta da habilidade em selecionar os aspectos mais produtivos, 

necessários para produzir e testar hipóteses sobre a linguagem escrita. Notadamente, o que 

diferencia essa proposta das anteriores é a valorização das duas modalidades ler/escrever e a 

percepção de que há flexibilidade entre elas, tendo em vista que o leitor ativa esses três 

sistemas no evento da leitura. 

       Das teorias lingüísticas referentes ao uso, um recorte significativo e diferente 

das propostas, tanto do início do século XX, elaboradas por Saussure e Bloomfield, quanto 

daquelas postuladas depois por Chomsky, segundo Marcuschi (2000), é aquele em que se 

estabelece a relação  da fala com a escrita. Trata-se da língua como atividade interativa, em 

que se sobressai a análise em contextos situacionais autênticos e que muito contribuiu para 

o ensino. Revela Marcuschi (2000:7): daí a sua preocupação com os problemas do texto 

tanto oral como escrito. Isto é uma perspectiva processual, não-atomizada nem limitada 

ao interior do código. Nesse período, intensificam-se os estudos da língua em uso com 
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ênfase na fala manifesta em diversas situações e contextos interdisciplinares. Nessa 

perspectiva, supera-se a dicotomia entre fala e escrita, em  que esta não é apenas uma 

representação da fala, mas são duas modalidades discursivas e interativas que se 

complementam. 

 Desse ponto de vista, o texto, na visão de Goodman (1984 apud Braggio 1992), é  

unidade básica de significado na língua e contém uma mensagem para ser a ponte entre 

leitor e escritor, tornando o ato de ler uma construção do significado. O escritor produz um 

texto que se adeque à situação, à intenção e à audiência e o leitor exerce papel ativo, 

buscando construir uma interpretação significativa  do texto ocorrendo sempre um jogo de 

cumplicidade em que o texto serve  aos propósitos de ambos. Essa reflexão mostra que o 

ato de ler é transacional e que o texto evoca um significado resultante do encontro do leitor 

com o texto num contexto específico ou sócio-cultural determinado.  

            No entender de Braggio (1992:73), para Goodman  há um texto efetivo, o qual 

expressa o significado proposto pelo autor e mostra-se compreensível aos leitores. Logo,

em todo evento de leitura e escrita, há, segundo o autor (Goodman), um contrato oculto 

entre escritor/leitor, onde o escritor cria um significado potencial que deve ser construído 

pelo leitor no ato de compreender. Nessa visão transacional, Rosenblat (1978) afirma que, 

em qualquer evento de leitura, há lugar para unir as experiências acumuladas pelo leitor,  

seu objetivo e as circunstâncias que dão sentido e contextualizam tal realização.  Esse 

mesmo autor em 1983 afirma que ler é um ato performativo, a transação é única e 

irrepetível. Assim sendo, o leitor é visto como um ser real, como um indivíduo e como 

sujeito do ato de ler.

               As considerações gerais de Braggio sobre o modelo sociopsicolingüístico ou 

transacional postulado por Goodman e Rosenblat  e os métodos  interacionista I e II revelam 

que, mesmo estando voltados para a linguagem escrita  e para o ato de decodificar, não 

podemos reduzi-los à categoria de um método como tal, posto que ler é sempre um ato 

processual.  Resumindo, Braggio (1992:76) observa que na realidade, nunca poderá haver 

um método sociopsicolingüístico para ensinar a ler e escrever, já que um método seria 

contrário a todas as evidências sobre a multiplicidade de diferenças individuais e 

contextuais que cada criança traz para o  evento da leitura e da escrita. Assim, essa autora 

enfatiza a ineficácia e a inoperância dos métodos para a leitura e a escrita, salientando que 

todas essas concepções citadas se pautaram pela modalidade de linguagem escrita e não se 
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preocuparam com a formação do leitor crítico, que pensa sobre sua realidade e atua sobre ela 

como agente transformador. Esta tendência sociopsicolingüística foi retomada, e se 

constituiu nos fundamentos para se redimensionar o modelo sociopsicolingüístico de leitura, 

sendo apresentado como uma nova postura em relação à linguagem, ao homem e à 

sociedade.

              Dessa perspectiva surgem também novos encaminhamentos para a leitura em que 

interagem os três principais componentes baseados em estudiosos como Bakhtin, Vygotsky 

e Freire que pensam a  linguagem, o homem e a sociedade de modo totalizante e concreto. 

Segundo Braggio (1992:85), é do entrelaçamento de suas idéias que uma concepção plena 

de leitura e escrita emerge. A junção das propostas desses três pesquisadores muito 

contribuiu para os estudos educacionais no século XX. Nesta pesquisa pautamo-nos pelo 

postulado bakhtiniano que trata a linguagem como  processo sócio-historicamente 

determinado. Conforme Braggio (1992), o processo de comunicação constrói-se  na 

perspectiva de que o homem, humanizado pela linguagem, toma consciência de si mesmo e 

de sua realidade, reflete sobre ela, transformando-a e transformando-se como sujeito e como 

agente sócio-histórico. Essa perspectiva permite novos estudos e aberturas para 

compreendermos não só o funcionamento da linguagem, mas também o da leitura na sala de 

aula.

               Em síntese, esses  modelos de leitura apresentados pautam-se pelas posturas 

teóricas em relação à natureza e à aquisição de linguagem e estão relacionados ao homem e 

as suas práticas sociais. Todos eles tratam das principais contribuições da lingüística para o 

processo  educacional, os quais evidenciam a prática pedagógica de ler no cotidiano da sala 

de aula. A reconstrução desse percurso teórico acerca dos modos de ler ajuda-nos a 

compreender a nossa escolha ao adotar a proposta sócio-interacionista de linguagem e de 

leitura.  Partimos dos modelos pautados na visão empirista para a atual, colocando-os não 

como estanques e acabados,mas respeitando a densidade dialógica da linguagem, as 

especificidades de cada um e situando-os no contexto sócio histórico no qual se inserem. 

             Quanto aos leitores, Ruddell, Ruddell e Singer (1994:1176) apresentam um quadro 

comparativo de leitores colocando-os  numa  comparação como Past Model of Readers

(modelos passados de leitores), que destacam o leitor como único, uma única trajetória de 

experiência e atitude e um significado único. O  Current Models of Involved Readers  (os 
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modelos correntes de leitores) mostram o leitor envolvido e com múltiplas estratégias, 

atitudes e dinâmicas de significado. 

                  2.1.4  A LEITURA NA CONCEPÇÃO SÓCIO-INTERACIONISTA DE 

LINGUAGEM

         A perspectiva de linguagem enquanto interação permitiu não só que os 

estudos lingüísticos enveredassem por diferentes direções, mas também que o processo 

educacional, especialmente, os estudos da leitura tomassem novo impulso. Houve um 

fortalecimento do estudo de língua materna voltado para o uso, com ênfase na leitura e na 

produção de texto, surgindo, assim, concepções de leitura, de texto e de leitor, igualmente 

distintas. Atribui-se à leitura um relevante papel na educação formal, trabalhando-se 

atualmente com diversas linguagens e gêneros discursivos, de modo a permitir que o sujeito 

leitor seja capaz de ler desde as séries iniciais, não só textos escritos, mas também desvelar 

as mensagens ideológicas e extralingüísticas manifestas através do verbal e do não-verbal. 

Esses aspectos interagem  tanto na produção quanto na compreensão do texto e na 

construção do sentido.

                    A teoria sócio-interacionista pauta-se pela linguagem produzida no espaço 

privilegiado da interlocução e não no sistema da língua. Partimos do princípio de que o 

processo comunicativo, na comunidade discursiva, ocorre mediante os princípios que 

determinam os comportamentos verbais e não-verbais e não como modos de codificar ou 

de decodificar signos. A linguagem é constitutiva do sujeito, do seu pensamento, da sua 

consciência que só adquire forma e resistência por meio dos signos criados por um grupo 

organizado; o fenômeno lingüístico é um modo de criação individual e a enunciação um 

lugar de manifestação desses fenômenos. 

        A aplicação dessa abordagem teórica conduziu a uma nova concepção de 

leitura e de produção de texto e mesmo do estudo da gramática, que se baseia na 

perspectiva do trabalho com textos. Há, também, o  entendimento de que o ensino deve ser 

voltado para o uso efetivo da linguagem, buscando compreender o texto e as alternativas 

de utilização pelos falantes. Essa perspectiva se distancia da outra tradicional que prioriza 

o ensino através de exercícios que visam, simplesmente, a fixar os conteúdos gramaticais. 

A leitura na concepção do sócio-interacionismo é um processo interativo de construção  de 
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sentido. É um jogo em que entram em cena o produtor do texto com seu modo de dizer e o 

leitor com suas estratégias cognitivas, textuais e interacionais para interpretá-lo. A 

linguagem é tomada em situação concreta e o ato de ler é um acontecimento singular em 

que se cruzam autor/leitor/texto. 

                      No processo de leitura, o sentido do texto ou unidade comunicativa é 

construído  compreendendo um movimento de duplo horizonte, em dois eixos, um interno, 

condicionado pelo texto e o outro experiencial que se condiciona à recepção, por meio da 

qual  o sentido é dado pelo leitor, aquele que tem a última palavra e principal responsável 

pela interpretação. Também surgem vários modos de ler que se apresentam pela forma de 

olhar ou pelo ponto de vista do leitor em cada evento de leitura. Segundo François (1994), 

parece que  cada texto, cada pessoa nos impõe um modo de recepção própria.

                  Nessa linha, o ato de ler aponta para dois aspectos principais que preferimos 

nomeá-los de “movimento”, para usar um dos conceitos de François. Um desses 

movimentos está na base da produção textual, que delimita e elimina as significações 

potenciais inadequadas; o outro movimento se estabelece pela percepção do leitor, numa 

situação de leitura. O primeiro diz respeito ao conteúdo, ao sentido do contexto ou da 

enunciação concreta e que se deixa perceber pelo outro. Segundo François (1994), o  texto 

possui uma parte invariante que permite a paráfrase e põe um limite à interpretação, faz a 

leitura ser essa e não outra. 

        Para  François (1996), o momento de produção seria a ancoragem ou o que é 

filtrado, selecionado pelo autor, o que fecha a significação para um determinado enfoque, 

ou seja, reduz o texto a um ponto de vista dentre tantos outros que seriam possíveis. Assim 

sendo, o autor usa estratégias que restringe a proliferação de sentido e leva o leitor à 

interpretação pertinente entre o que é polissêmico e as coerções que organizam o texto. 

Essa é a parte da escolha, do sentido dado pelo autor do texto para torná-lo visível àquele 

que lê. Na visão de François, esse seria o recorte feito pelo horizonte discursivo do autor, 

resultando no sentido genérico, o comum à compreensão de todos, aquilo que serve à 

comunicação. O produtor já pensa no leitor virtual para seu interlocutor na elaboração do 

texto.

        O segundo movimento, o da percepção pelo leitor, é o que sustenta o 

procedimento da leitura, é considerado como o processo mesmo de construir sentido, uma 

vez que o texto é pontencialidade discursiva e se atualiza no momento preciso da leitura. O 
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leitor interage para construir o sentido para o texto. É o momento em que ocorre o encontro 

entre os pontos de vista do autor/leitor/texto, é o momento da “faísca” da qual nos fala 

Bakhtin/Volochinov (1981), em que se dá o  encontro das  estabilidades com as 

instabilidades. Esse evento, para François (1996), equivale à alternância ou a tudo o que 

abre várias possibilidades para a interpretação. É o espaço de expansão associativa do 

sentido em que se mostra a parte criativa da língua que pode gerar a multiplicidade 

significativa.

                                               Para François (1994), a análise dos processos de produção e de recepção 

envolve tanto os diferentes acentos colocados pelo produtor quanto o modo de  compreender 

que se relaciona ao leitor. Esse processo corresponde à compreensão responsiva e à colocação 

do acento apreciativo, momento em que o leitor assume o papel de  acentuar alguns aspectos 

do texto. François (1994:13) revela que na  recepção é o eu que acentua, classifica as leituras 

dos outros, e que há sempre um limite de sentido caracterizado pelo horizonte discursivo do 

autor, o qual conduz a um efeito de sentido. Este efeito discursivo constitui um modo de ler, é 

a compreensão ou a reação do outro sobre o objeto, e surge do encontro ou do confronto entre 

autor e leitor. Tudo isso remete à interpretação que é plural e aos próprios leitores que 

também são plurais. No processo interpretativo, o autor pressupõe um conhecimento de 

mundo para ser partilhado pelo leitor  do texto. Isso quer dizer que não se dá qualquer sentido 

a um texto, nem se tem acesso ao texto a não ser pelo efeito que ele causa sobre cada um de 

nós. É assim que o leitor pode sempre reconstituir o contexto de produção,  reacentuar,  à sua 

maneira, desvelar o feixe de determinações de sentido ou  as diversas acentuações que um 

texto propõe.

                                              A respeito desses modos de ler, François (1994) coloca, ainda, as perspectivas 

seguintes: não se pode opor leitura interna e leitura externa de um texto, essa oposição não se 

sustenta porque, ao lermos, observamos não só as condições de criação (produção), mas 

também o que o texto apresenta no seu exterior (percepção) nos seus entornos; não há 

possibilidade de interrupção do fluxo dialógico do sentido: um texto só poderá ser visto pela 

leitura realizada pelo outro. Desse modo, Eco (1968) diz que o texto é lacunar e está sempre a 

espera de leitor que lhe dê sentido. Se por uma parte o autor filtra em seu horizonte de sentido 

ou elimina as significações potenciais inadequadas do texto, por outra, é a  leitura feita pelo 

outro que o modifica; há sempre uma abertura  ou possibilidades de leituras  do texto, que 

pode nos revelar ou nos levar a ver o que não tínhamos pensado antes sobre ele. 
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                  Nessa perspectiva, François (1994) assegura que é impossível situar o problema 

do significado na língua  em dois extremos, pois ler não se reduz a buscar a intenção do autor 

ou ao que este quer dizer no texto, antes, o leitor compreende tanto pelo que está dito quanto  

pelos diversos movimentos que entram na construção do sentido. Para ele, não se analisa 

discurso, porque perdemos muito do dizer imediato em que este é produzido. Assim, o que 

analisamos são textos e não discursos; também não se pode considerar só o contexto de 

produção do discurso ou do texto, é preciso recorrer aos entornos ou implícitos que cercam a 

linguagem no ato  enunciativo. Esse autor afirma que nos envolvemos no contexto e conosco 

mesmo e que falamos a partir de discurso ou de textos.

                                              Nesse sentido, a linguagem permite uma abertura capaz de mudar de gênero, de 

mundo, de lugar e de sentido, tudo isso em função dos gêneros e de suas características 

próprias.  Segundo François (1994:52), o movimento interpretativo causa um efeito de  

sentido que é um movimento de resposta, e esta não é somente paralela ou complementar, 

prevista ou não prevista. Esse estudioso afirma que um enunciado seja explícito, seja 

contextual, exige uma resposta. Esta resposta é o modo de mostrarmos como compreendemos 

ou qual a imagem que fazemos do outro pelo seu discurso. François (1996) enfatiza que os 

gêneros se manifestam pelos tipos e modos como os enunciados se organizam e pelos mundos 

ou modalidades de perceber. Para esse autor, em linguagem, existe sempre algo que é 

surpreendente, novo ou que é imprevisível para ser interpretado. Dentre tudo o que pode ser 

dito, é a resposta que movimenta o quadro discursivo. Dessa forma é que, na leitura, o leitor 

terá sempre a possibilidade de reutilização da linguagem ou de deslocamentos de sentido em 

relação à sua primeira utilização, o  que também constitui essa abertura .  

   Ainda,  conforme François (1994), são variadas as formas de se esclarecer ou 

interpretar um texto: uma delas dá-se através do que apreendemos dos entornos dele; outra 

ocorre pela comparação ou associações com outros discursos próximos e  pelas reescrituras. 

Portanto, para ele, há pelo menos, três aberturas (modos de ler) para o texto: lemos conforme 

o gênero do texto, o conhecimento de mundo, cada texto, cada pessoa impõe um modo de 

recepção ou de reação própria à sua leitura. Não realizamos uma leitura de obras consagradas 

como Ulisses de Joyce do mesmo modo que lemos a Lógica de Hegel; lemos aplicando o 

conhecimento partilhado que trazemos da experiência de leitores ou das outras leituras já 

realizadas; lemos segundo nossa visão particular ou interesse pessoal, pontuando o objetivo 

para esse momento determinado. Para ler, colocamos o ponto de vista individual, para 
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dizermos que essa é a minha leitura dentre outras tantas possíveis. Essa é a leitura ou o ponto 

de vista deste leitor, a sua reação ao texto ou a compreensão pessoal que tem sobre o objeto de 

leitura. Desse modo, configura-se a visão de leitura de François como processo interativo e 

interpretativo.

  Tomar a leitura como um processo de interpretação significa, conforme François 

(1994:16), colocar o sujeito em movimentos discursivos heterogêneos ou no lugar onde 

presente, passado e futuro, o possível e o impossível estão juntos. A interpretação é capaz de  

ligar o que está fora com o que está no interior do sujeito, o verbal e o não-verbal, o mesmo e 

diferente. O ato interpretativo faz o sujeito estar em relação ao mundo do dito e do não-dito, 

do habitual e do surpreendente, do comum e do genérico, entre o  real e o ideal. Nesse 

processo, o leitor entra no tema e atribui o sentido conforme o mundo ou modo como o objeto 

nos é apresentado, tal como ocorre no movimento de pergunta/resposta. Esse fenômeno é 

possível pelo funcionamento da linguagem que se dá na tensão entre os processos de 

paráfrase,  que mantém o mesmo espaço do dizer e de polissemia, que estabelece o 

deslocamento ou ruptura do processo significativo.                 

                      O ponto alto da construção da leitura dá-se pelo encontro da subjetividade e do 

sentido, no espaço interativo.  Afirma Brandão (1997:287):

          É o momento da leitura, o trabalho de elaboração do sentido pelo leitor que 
dá concretude ao texto. Em graus diferentes de complexidade, um texto é 
sempre lacunar, reticente. Apresenta “vazios” – implícitos, pressupostos, 
subentendidos que se constituem em espaços disponíveis para a entrada do 
outro, isto é, em espaços disponíveis a serem preenchidos pelo leitor.  

                  Sendo o texto uma instância inacabada e repleta de vazios a serem preenchidos, 

como nos diz Eco (1968) em sua Obra Aberta, o texto é “potencialidade significativa”, espaço 

aberto e, realizar sua leitura implica  prever os movimentos do outro. O processo de leitura se 

realiza pelas interações intersubjetivas e se estabelece pelos movimentos entre 

autor/leitor/texto que interagem desde o instante da produção textual. Nessa cumplicidade, o 

autor já prevê o seu outro, orienta pelo seu horizonte qual o caminho a ser trilhado, 

determinando alguns passos a serem perseguidos pelo leitor, posicionando-se frente ao seu 

destinatário e fornecendo elementos que lhe permitam a compreensão do texto. 

                    Conforme François (1994), a isso podemos chamar, como Eco já o fez, limite de 

sentido. Ao leitor cabe acomodar, a seu modo, as informações necessárias à captura do 
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sentido deixado pelo seu parceiro, o autor e, em diferentes compassos, realizar seu ofício de 

ler. O texto conduz o leitor para o autor; esse leitor baseia-se na forma textual para construir 

sentido. Essa é uma tarefa de mão dupla, na qual o leitor capta as condições de acesso do 

texto e molda-se às exigências do autor para captar  o que está dito no texto escrito e se 

movimenta, juntamente com o autor, para  encontrar os sentidos ou realizarem a interpretação. 

Assegura Brandão (1997:287): 

        ler torna-se, então, uma atividade de co-enunciação, o diálogo que o autor 
trava com o leitor possível, cujos movimentos ele antecipa no processo de 
geração do texto e também como atividade de atribuição de sentido ao texto 
promovido pelo leitor no ato da leitura. 

A seguir apresentaremos algumas das contribuições de autores que 

trabalharam a perspectiva sócio-interacionista voltada para o ensino da leitura na escola.  

2.2 CONTRIBUIÇÕES DA CONCEPÇÃO SÓCIO-INTERACIONISTA 

DA LEITURA PARA A SALA DE AULA 

          As pesquisas sobre a leitura na escola revelam a necessidade de um estudo do 

conceito de língua, à luz da linguagem como atividade dos sujeitos no cotidiano. Os 

pesquisadores que seguem a linha de Bakhtin/Volochinov, retomada por François, 

consideram a visão sócio-interacionista fundamental para o ensino. Acerca do que ocorre 

nesse campo, apresentamos a proposta de alguns autores como Silva (1986/1998), Batista 

(1991), Geraldi (1993/1996/2001),  cujas contribuições inserem essa abordagem e mostram 

que não significa um abandono do conhecimento historicamente produzido, mas  apontam 

outras alternativas para o ensino. O trabalho com leitura busca orientar o aluno para se 

organizar e aprender a língua em seu funcionamento ou nos diversos usos e não apenas 

aprender a descrevê-la. 

      O processo de leitura na escola não pode se configurar como uma formação de 

hábitos, como algo mecânico, uma rotina, mas deve levar o aluno a assimilar valores e 

comportamentos, caracterizando-se como ato livre e autônomo e servindo para estimular a 

criatividade, a imaginação e as emoções dos sujeitos leitores. Assim, a escola exerce um 
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papel de situar a leitura de acordo com sua importância para a formação humana. O ensino 

de língua materna não pode servir apenas para tratar temas de formação geral, mas prestar-

se ao estudo da linguagem ou ao uso da língua nas diversas situações comunicativas. Nessa 

visão, cabe ao professor dispor de conhecimentos suficientes para proporcionar ao aluno o 

desenvolvimento e a estruturação da capacidade comunicativa ou para   adequar o ato 

verbal à variedade de situações de enunciação. Nessa linha encontra-se Silva (1986:20) 

para quem a leitura se constitui numa forma de encontro entre o homem e a realidade 

sócio-cultural, cujo resultado é um situar-se constante frente aos dados dessa realidade, 

expressos e interpretados através da linguagem.

       Esse pesquisador revela-se um defensor da leitura como prática social e com 

um poder capaz de transformar a sociedade. Isso é revelado nos trabalhos sobre o papel da 

leitura, uma herança advinda da boa convivência com o mestre Paulo Freire com quem  

partilhou os ideais de mudança, através do saber construído e partilhado socialmente. Em 

Elementos de pedagogia da leitura,  Silva (1998)  aponta as falhas da escola na formação 

do aluno-leitor e nas condições de produção da leitura, com base no que ocorre nas escolas 

brasileiras dos dois ciclos do Ensino Fundamental. O mesmo autor coloca que o ato de ler 

permite um espaço para que o conhecimento seja construído através das relações 

dialógicas, sem as quais teremos apenas uma abordagem livresca. Ele defende, ainda, a 

necessidade de uma política de leitura que considere as reais condições de produção 

voltada para a escola e para o povo brasileiro.  Com bastante ênfase,  Silva (1998: 3) 

comenta: 

o caráter estritamente livresco do ensino e as formas autoritárias através 
das quais os livros são apresentados em sala de aula tendem a contribuir 
para com a docilização dos estudantes, gerando a falsa crença de  que tudo 
o que está escrito ou impresso é necessariamente verdadeiro. Decorre daí a 
obediência cega aos referenciais colocados nos livros e reprodução 
mecânica de idéias captadas pela leitura. 

                      Ressaltamos que há muitos estudos que tratam do livro didático com análises, 

as mais variadas, sobre o conteúdo e a metodologia abordados nesse instrumento de ensino 

mostrando a forte influência e presença na aprendizagem da leitura. Atualmente, 

pesquisadores como Soares (2001) e Sousa (2002) mostram a necessidade de reformulação 

dos livros utilizados na sala de aula.
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                   Outra proposta de leitura com interesse pedagógico e que busca estabelecer um 

ponto de vista sobre a leitura, abordando o processo de ler em diferentes  dimensões, 

encontra-se em Batista (1991:22) que postula: 

no ensino da leitura, instanciam-se, simultaneamente, em sala de aula, 
diferentes dimensões desse objeto, a dimensão psicológica implicada no 
ato de ler e de aprender a ler, a dimensão lingüística determinada pelo fato 
de que se lê e se aprende a ler um objeto lingüístico; a dimensão discursiva 
decorrente do fato de que se lê e se aprende a ler sob determinadas 
condições enunciativas, a dimensão social, histórica, política resultante das 
tensões que animam o ato de ler e de aprender a ler. 

                   Nessa perspectiva, além dessas dimensões, o professor precisa dispor de um 

conhecimento sobre a leitura e sobre suas investigações, possibilitando, assim, uma unidade 

de concepção.

                  Batista (1991) tece comentários acerca das freqüentes discussões sobre a 

pertinência de determinada interpretação que se encontra centrada, geralmente,  em um dos 

recursos ou argumentos de uma das autoridades envolvidas no processo de ler: o autor, o 

leitor e o texto. Assim, o foco da leitura ou a interpretação sempre está em algum desses 

componentes, alternativamente. Cada uma dessas estratégias representa uma concepção do 

ato de ler determinante das possibilidades de compreensão. A leitura estará focalizada no 

autor quando estiver relacionada ao ponto de vista desse autor, e a interpretação se legitima 

pela coerência atribuída ao contexto social e histórico, o autor é quem “diz” a palavra final. 

A leitura é um trabalho de exegese ligada à produção do autor. Segundo esse autor, em sala 

de aula, quando o processo interpretativo envolve as  estruturas e relações internas para 

oferecer sentido, o centro da interpretação será o texto e a leitura será apenas uma 

depreensão ou um ato de decodificação do signo. Mas, se a última palavra  é do leitor que, 

com sua liberdade, atribui sentido conforme seus objetivos, crenças e emoções, ele é o 

principal responsável pela interpretação e a leitura é uma atribuição de sentido.  

                    Nessa visão, a leitura compreende apenas um dos vários aspectos da relação de 

interlocução, pois ler é um processo em que o leitor interage verbalmente com o autor, por 

meio de um texto escrito, sendo resultado das práticas histórico-sociais que os objetivam. Os 

estudos  mais recentes  buscam articular esses componentes da leitura e mostram que a 

perspectiva interacional  enfatiza a historicidade, as condições de produção e o sujeito. 

Assim, o ato de ler  envolve o texto e os leitores e a cada atividade ou movimento de leitura, 
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esta se apresenta em uma  dessas dimensões, focalizando um dos componentes que a 

integram.          

                    Essa proposta sugere que se articulem as três dimensões do processo da leitura: 

uma que envolve leitor e texto, outra que se manifesta pela relação entre leitor e autor por 

meio do texto e outra, ainda, que se estabelece pela relação leitor, texto, autor e sua 

dimensão histórico-social. A primeira orientação ocorre num processo psicolingüístico, as 

relações leitor/texto são sempre internas e se realizam através do investigador. A ênfase do 

processo de compreensão é para o leitor, que busca a significação com base nas 

necessidades e interesses. O leitor centra-se em seus objetivos e se dirige ao texto, ativando 

seus conhecimentos para atingir tais objetivos ou interpretá-lo. A leitura resulta de uma 

atividade do leitor, que se submete aos limites impostos pelo texto, uma realidade instituída 

no próprio ato de ler. Mas, apesar das imposições do texto por meio de suas pistas, é ao 

leitor que se deve a ação produtiva e criativa da leitura. Conforme Batista (1991:27), 

a leitura seria um processo de compreensão, através do qual o leitor busca 
integrar a informação visual – fornecida  pelo texto – à informação não 
visual – conhecimento prévio do leitor, sua enciclopédia ou teoria de 
mundo – para  alcançar um objetivo ou atender a um interesse ou uma 
necessidade.

          Na segunda orientação, são considerados  e se relacionam leitor, texto e autor.  

A leitura é orientada pelas inferências permitidas pelo texto, a significação é atribuída ao 

texto e depende do conhecimento de mundo e prévio do leitor. O texto contém uma 

possibilidade de leitura determinada pela produção do autor, sendo a leitura orientada não só 

pelos objetivos do leitor, mas também pelo cumprimento dos acordos que o texto exige. 

Nessa perspectiva, o mais importante é o texto, cuja produção já supõe um leitor cooperativo 

e que realize a leitura que o autor confiou ao texto. Desse modo, é que se compreende que há 

várias possibilidades, mas não é qualquer leitura que serve. No entender de Batista 

(1991:31),

essas constrições à produção da leitura pelo leitor têm lugar no fato de que 
todo texto é produzido supondo um leitor preciso que produza sua 
significação, e não qualquer leitor, nem, conseqüentemente, qualquer 
trabalho de leitura, que  produza qualquer significação. 
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                       A terceira orientação trata  da integração entre leitor, texto e autor com seus 

aspectos histórico-sociais e as condições de produzir sentido. O texto é visto como algo 

relativo que estabelece ligações com os outros componentes do processo de leitura. O leitor 

tem papel ativo neste processo e a leitura resulta dessa relação de alteridade. A concepção 

sócio-interacionista enfatiza o papel ativo do leitor, as relações dialógicas – a relação do 

texto atual com os que o precederam e com os que estão por vir. Segundo Batista (1991:34),

a noção de leitura é, assim, relativa. Vai depender das práticas históricas e sociais que 

objetivam o leitor e que objetivam o objeto que ele lê, sua produção e sua circulação. Que 

objetivam a leitura.  Não podemos fechar uma proposta com base em apenas um desses 

componentes do processo de ler. As análises que se centram em algum dos elementos 

separadamente não dão conta de toda a complexidade dessa atividade.

                    Essa concepção defende um modelo pedagógico de leitura em que, ao lado do 

estudo das práticas sociais e históricas, sejam considerados os atos  singulares dos leitores 

no ato de ler. Batista (1991:36) assegura que 

a análise das relações entre leitor e autor, mediadas pelo  texto – tal  como 
vêm sendo desenvolvidas por estudos na área da lingüística, da semiótica, 
da teoria da literatura e da teoria da enunciação -, é uma segunda baliza que 
pode fundamentar as decisões sobre o ensino-aprendizado da leitura. 

            A leitura assume uma dimensão que vai além de atribuição de sentido e passa a 

ser um ato social e político, um lugar mais amplo e diverso daquele apresentado pelas 

investigações que visam apenas aspectos psicológicos e lingüísticos.

                   O poder transformador do homem pela leitura está também nos estudos de 

Geraldi (1993) que assegura ser a instituição escolar sempre  adepta da concepção de 

conhecimento como algo exato e cumulativo, voltada para ordenar e disciplinar a 

aprendizagem. O ensino fica restrito a definições, classificações e generalizações, o estudo 

da língua confunde-se com o estudo da gramática e, assim, valoriza-se mais a parte formal 

do que a iniciativa pessoal. Nesse contexto, insere-se o livro didático como livro-roteiro para 

o professor e como livro de texto para o aluno que se acostuma à prática de cópias e 

combinações de palavras,  desprezando o sentido. Isso significa, para Geraldi (1993), que o 

Livro Didático coloca o ensino no modelo mecânico e reprodutor de informação, deixando 

de ser produtivo e formador.    
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         Na abordagem interacionista, Geraldi (1996:69) postula que não se trata de 

substituir uma visão por outra, mas de construir possibilidades de novas interações dos 

alunos  (entre si, com o professor, com a herança cultural), e é nesse processo interlocutivo 

que o aluno vai internalizando novos recursos expressivos, e por isso mesmo novas 

categorias de compreensão do mundo. Esse autor mostra a linguagem como atividade 

constitutiva do homem que, ao mesmo tempo em que constrói a linguagem, se constrói na 

sua relação com ela. Nesse sentido, os participantes da sala de aula (professor e aluno) não 

recebem a língua pronta, mas devem ser considerados produtores de linguagem num 

constante processo de construção. Assim, o importante é o ensino da língua e não só da 

gramática, para que sejam ampliadas as experiências do aluno com as do professor.  

           Geraldi (2001:2) retomando Bakhtin/Volochinov define a leitura  como uma 

oferta de contrapalavras do leitor que, acompanhando os traços deixados no texto pelo 

autor, faz esses traços renascerem pelas significações que o encontro das palavras produz.

Assim, a prática leitora torna-se um momento de encontro e desencontros, dos movimentos 

de diferentes olhares e das múltiplas vozes dos interlocutores, no diálogo entre o dito e o que 

fica por dizer no texto.

                 Utilizando-se da metáfora de Certeau, para mostrar que ler é uma atividade de 

busca, Geraldi (2001:4) assim se pronuncia:

               como a palavra lida é sempre o lugar da “startização” de muitas outras 
palavras do leitor, suas contrapalavras, a compreensão resulta não do 
reconhecimento da palavra aí impressa, aí ouvida, mas do encontro entre as 
palavras e suas contrapalavras (na metáfora bakhtiniana, na faísca 
produzida por esse encontro). Dada a impossibilidade de prever quais 
contrapalavras que virão a esse encontro, porque elas para ele comparecem 
segundo os percursos já percorridos por cada diferente leitor e segundo os 
inumeráveis momentos da leitura, é impossível prever todos os momentos 
que a leitura produz. Por isso, um texto, uma vez nascido, passa a ter 
histórias que não são a reprodução de sentidos sempre idênticos a si 
mesmos. E por isso, ler, esta operação de caça. 

.
Como François (1998) essa visão aponta para o inesperado da leitura e que 

sempre estamos em posição interpretativa ou em estado ou situação de leitura. A seguir, 

apresentaremos um quadro com o resumo dos modelos de leitura revistos neste capítulo para 

que visualizemos melhor as concepções que serviram de base teórica, os pontos 

convergentes e divergentes entre os autores, a posição do leitor e o produto a leitura e qual o 
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potencial aplicativo de cada um desses modelos. No próximo capítulo teremos os principais 

conceitos da teoria sócio-interacionista que servirão de base à análise do corpus.

  2.3  QUADRO 1 –  RESUMO DAS TEORIAS E MODELOS DE LEITURA 

MÉTODO/MODELO CARACTERÍSTICAS BASE TEÓRICA LEITOR LEITURA
 1. Método fônico 

    Bloomfield   
  (1933/1967)

predomínio da 
técnica e da forma em 
detrimento do 
significado.

exclusão da 
semântica e ênfase no 
elemento gramatical. 

a palavra está 
relacionada à “coisa” 
que serve de referente 
para a palavra. 

aquisição é um 
processo mecânico 
baseado no estímulo, 
imitação de hábito ou 
de um modelo. 

concepção
behaviorista de 
linguagem (baseia-se 
no conhecimento 
sensório, observável, 
mensurável). 

o sujeito é 
abstraído do 
contexto sócio-
histórico.

repassador,
receptor de 
informação. 

leitor passivo, 
acrítico

 leitura é 
decodificação
mecânica da 
linguagem. 

 ler é 
internalizar
padrões de 
correspondência
entre som e 
soletração.

2. Modelo psico- 
lingüístico de leitura

Goodman 
(1967/1970/1974)

mudança de 
paradigma da 
lingüística passa do 
empirismo para o 
racionalismo 

alinha-se com  a 
lingüística  e a 
psicologia cognitiva 

o processo de ler é 
visto como busca de 
significado.

apóia-se na teoria
gerativo-
transformacional de 
Chomsky

não mais 
tábula rasa mas 
processador
ativo do 
conhecimento e 
sujeito do 
processo do ato 
de ler. 

sujeito e 
linguagem são 
abstraídos do 
contexto sócio-
histórico.

o leitor é o 
foco da análise.

processo com- 
plexo no qual o 
leitor constrói a 
mensagem do 

escritor.
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3. Modelo intera-
cionista I e II. 

 Goodman (1976/1984) 

Rumelhart (1981) 

 Goodman e 
Y.Goodman (1976a) 

considera o sujeito e 
o objeto e da interação 
entre os dois ocorre o 
ato de ler. 

o significado é o 
produto da interação 
entre leitor e texto. 
- voltado para a técnica 
de ler/escrever e 
realizar leituras 
“corretas”
- ligado ao conceito de 
esquemas. 
- visão apenas 
multidisciplinar. 

áreas de psicologia 
cognitiva e da 
lingüística relevantes à 
natureza da linguagem 
( fatores cognitivos, 
sociais e culturais) 
 - foco na 
sociolingüística de 
Hymes (1967) e 
Halliday (1969). 

linguagem na 
dimensão do seu 
contexto real de uso e 
assume função na 
competência comuni-
cativa.

sujeito é 
homem real que 
interage com o 
objeto e seu 
contexto social 
que concorre 
para a construção 
do significado. 

 o falante é 
real e não ideal. 

a leitura é um 
processo de 
inferência do leitor

4. Sociopsilingüístico 

Rosenblat (1978) 

Harste (1985) 

Goodman (1984) 

leitor e texto se 
transformam no 
processo de transação. 

 o ato de ler é flexível. 
 o significado criado 

é o produto da tran-
sação e o foco 
da análise.

a visão de 
linguagem é a mesma 
do interacionismo, mas 
postula uma versão 
transacional para o 
processo de ler.

leitura e escrita é ato 
transacional entre 
leitor e texto. 

o homem é um 
ser real e 
psicologicamente 
se transforma,  
mas ainda não 
está totalmente 
inscrito no 
contexto sócio-
histórico.

a leitura é um 
ato transacional. 

5. Modelo sócio-inte-
racionaista

Bakhtin/  Volochinov 
   (1929/1981) 

Frèdèric François
(1984/1994/96/98)

Vygotsky (1962/1988) 

Freire (1980) 

o homem atua sobre a 
realidade transforman-
do-a.

 linguagem é o 
veículo através do qual 
o aluno lê o mundo, 
reflete sobre ele e se 
conscientiza de seu 
papel nele. 

- o significado é 
plurivalente

a linguagem é vista 
em relação a sua 
natureza e a sua 
aquisição.

a linguagem toma 
seu aspecto não só 
social, mas histórico e 
ideológico.

Concepção sócio-
interacionista de lin-
guagem. 
- linguagem é 
interação.
- a linguagem é 
dialógica e diversidade 
de semiologias.  

leitor crítico e 
transformador 
- leitor que lê o 

mundo 
o leitor é plural e 
interage com os 
outros
componentes da 
leitura.
- é um intérprete 

-“viajante”,
“navegador”,

-“peregrino”, -
-“caçador”

leitura é um ato 
interativo
a leitura é um  
processo  intera-
tivo entre autor,  
leitor e texto. 

leitura é 
interpretação.
- leitura é 
construção de 
sentido.
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     3 INTERAÇÃO E DIÁLOGO: elementos para a construção dialógica do sentido 

             A opção pela aula de leitura exige categorias de análise para esse tipo de 

interação. A interação ou diálogo caracteriza-se por não apresentar uma  estrutura fixa, mas 

há modelos de análise que possibilitam compreender a fala de um como retomada-

modificação ou mesmo paráfrase da fala do outro, sendo toda ação  conjunta, porque 

freqüentemente negociada. Para François (1994), o que ocorre num diálogo é mais que uma 

simples troca de fala, é uma atividade dinâmica que procede de outras regras além da 

gramática. Assim, o discurso é colocado não só em relação ao que não está nele, mas com o 

que vem antes e com os seus explícitos, é isso que lhe dá coerência e legitimidade. O eixo 

teórico dessa pesquisa será composto dos postulados de Bakhtin/Volochinov (1929/1981), 

no que respeita aos conceitos de interação e sentido e de François (1994/1998) ao abordar os 

movimentos discursivos, os lugares e os papéis dos interlocutores no processo interativo.  

Desse ponto de vista, iniciaremos com os componentes da interação, para os quais 

Bakhtin/Volochinov (1981:124) estabelece uma ordem metodológica de análise:  

as formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições 
concretas em que se realiza;  as formas das distintas enunciações, dos atos de 
fala isolados, em ligação estreita com a interação de que constituem os 
elementos; a partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação 
lingüística habitual. 

                    A situação e os participantes, para este autor, são elementos determinantes para 

a forma e para o estilo da enunciação. Esses componentes constituem o horizonte discursivo

-  termo que já revela abertura e os aspectos não-verbais que envolvem os participantes. Esse 

fato permite François (2000: 2) afirmar que os fios que tecem o sentido são numerosos e não 

há no uso do signo nada que não seja fonte de prazer, de surpresa, de problema, de terror ou 

de tristeza, de constrangimento, etc. Isso revela a importância, na lingüística da circulação do 

discurso, dos entornos ou do que está fora do verbal, mas que precisa ser percebido pela 

Lingüística.

       Ao tratar dos aspectos que não estão no discurso, Bakhtin/Volochinov 

(1981:112) afirma que é preciso supor além disso um certo horizonte social definido e 

estabelecido que determina a criação ideológica do grupo social e da época a que 
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pertencemos. François (1996) segue essa mesma idéia e mostra que o horizonte discursivo 

remete a tudo o que está em torno do discurso, necessário à sua significação. Assim, o 

contexto não é apenas um lugar físico, mas é  construído pelos interlocutores na interação. 

Para Kerbrat-Orecchioni (1990), há impossibilidade de separar o enunciado do contexto que 

o cerca. O contexto ou situação forma um conjunto de dados heterogêneos que sofre 

alterações constantes no decorrer da interação. Já os participantes são as principais peças do 

quadro comunicativo, atuam com seu conhecimento, participa ativamente das operações de 

produção e de interpretação de sentido.

                    Kerbrat-Orecchioni (1990) mostra a importância do material semiótico (os 

gestos, a expressão corporal) como constitutivo do processo interativo, os quais foram 

esquecidos, por longo tempo, pelos lingüistas. Outro pesquisador que ressalta os aspectos 

não-verbais como importantes para a significação é Goffman (1998), para quem o olhar 

propicia ao interlocutor uma competência avaliativa. O olhar avaliativo  permite visualizar o 

evento interacional como um todo, construído durante o processo comunicativo mediante 

negociações entre os participantes envolvidos no contexto. Esse material não-verbal 

corresponde ao que  François (1994) coloca como entornos, relevantes na construção do 

sentido. Desse ponto de vista, esse autor defende que os termos não se definem pelas 

realidades ou noções às quais ele remete, como teorizava o estruturalismo. Ele  mostra 

também que não há um nível isolado dentro da língua, mas há uma certa especificidade da 

significação que passa pela linguagem. Isso representa para a leitura na sala de aula, o fato 

de não ser apenas o leitor que confere o sentido, mas ele traz seu conhecimento de mundo e 

partilhado para interagir com os outros componentes no processo de construir sentido. 

          A organização da interação se processa numa seqüência de turnos, espaço em 

que os interlocutores, alternando-se nos papéis de falante e de ouvinte, constroem o tema da 

comunicação. O sistema de turno constitui o modo de organização do diálogo. Notadamente, 

o sistema de turnos apresenta vantagens que permitem uma análise rápida e marca os limites 

mais ou menos estáveis na participação de cada um dos interlocutores, coincidindo com a 

alternância de falantes. Kerbrat-Orecchioni (1990) descreve o sistema conversacional com 

características próprias, às quais os participantes se submetem, a exemplo do locutor que se 

serve de um tempo determinado e cede outra parte ao seu sucessor, e vice-versa. Esse fato 

aponta para a alternância, a troca ou a manutenção da fala dos interlocutores que negociam 

entre si o uso da fala ou as estratégias dos turnos. No evento da leitura em sala de aula, 
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professor e aluno usam recursos como repetições e elevação da voz, às vezes, ocorrem falas 

simultâneas, sobreposições durante o processo de construção do sentido.   

            Nessa perspectiva, Sacks, Schegloff e Jefferson (1995) postulam que as 

seqüências de turno se organizam, geralmente, por meio de pergunta e resposta ou do par 

adjacente. As perguntas são fechadas, quando conduz a respostas curtas como sim ou não e 

podem ser abertas, quando induz a circunstâncias expressas pelos marcadores 

conversacionais. Desse modo, é importante privilegiar a relação ou interação entre os 

participantes, uma vez que o sentido não provém do enunciado ou de uma réplica  isolada, 

mas dos encadeamentos que surgem para confirmar, refutar, reavaliar, justificar um ponto de 

vista ou argumento usado.  

           Fundamentados nesses autores, François et alii (1984) também observam o 

movimento  (pergunta/resposta) e revelam que, pela retomada verificamos o modo como o 

falante realizou a leitura do enunciado precedente, sua posição frente ao que foi dito e as 

ligações efetivadas por meio dos novos temas selecionados. Esse par é importante no 

encadeamento entre turnos, na medida em que é constitutivo da interação e da construção do 

sentido. Na sala de aula, as seqüências de turno, durante o processo da leitura, são 

organizadas, principalmente, através de perguntas e respostas com ou sem acréscimo de 

informações e serve para manter o diálogo ou  para dar continuidade ao tema em discussão.  

            Esse autor elege os movimentos discursivos para analisar os diálogos por 

constituírem outra modalidade de construção de sentido e por serem mais abrangentes do 

que qualquer sistema de frases bem elaboradas na língua. Ele também afirma que, 

compreender uma língua não é apenas apreender o léxico e suas estruturas gramaticais, mas 

é entrar nos “jogos de linguagem”, para realizar movimentos discursivos como perguntar, 

responder,modificar, argumentar. Os movimentos permitem mostrar o que está além do dito 

pelo verbal e causam um efeito no outro participante da interação. Nesse estudo, 

privilegiamos esse conceito para aplicá-lo ao ato de ler na sala de aula, tendo em vista que a 

leitura provoca diversos movimentos; a exemplo do interativo, quando o professor se dirige 

aos alunos para conduzir a aula e do interpretativo que envolve a leitura entre os 

interlocutores durante a aula.

          François (1998:169) considera que no processo de construir sentido ou de 

significar toda retomada é movimento de metáfora. Desse modo, busca-se encontrar na 

palavra o seu traço constante/ variável, distinguindo entre o contexto de 
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proximidade/distância, o do lingüístico/não-lingüístico e tudo o que ocasiona sua variação, 

sendo  movimento e variação inerentes ao sentido. François (1998:170) acrescenta que: (...) 

no uso de cada uma palavra se está sem cessar em situação de metáfora ou mais 

precisamente como na imagem da interpretação musical, em que conhecemos as variantes 

sem conhecermos o texto inicial. Assim ele revela que palavras significam pelo lugar que 

ocupam e pela diversidade dos encadeamentos entre os enunciados. François (1996: 41) 

postula, também, que a força do discurso é poder  colocar no  mesmo espaço discursivo 

realidades que não podem ser dadas do mesmo modo, que pertencem a mundos diferentes.  

                      Este fato é possível porque a linguagem oferece condições de ser reutilizada por 

paráfrase ou deslocamentos em relação à situação de uso e por meios metafóricos, que são 

constitutivos da aquisição e do uso. O meio parafrástico permite visualizar a repetição como 

meio de estabilidade ou de sustentação do saber discursivo que é reutilizado a cada 

enunciação. Conforme Bakhtin/Volochinov (1981:135) a mudança de significação é sempre, 

no final das contas, uma reavaliação: o deslocamento de uma palavra determinada de um 

contexto apreciativo para outro.  Para François (1994:36) toda reutilização de um termo o 

modifica a títulos diversos. A maneira de reatualizar da linguagem mostra o seu modo de 

funcionamento, e revela que há sempre a possibilidade de dizer outra coisa, criar um sentido 

novo. François (1996:173) afirma também: o que importa é que o sentido banal, freqüente 

não é necessariamente o sentido importante a tal ou tal momento. O sentido é sempre uma 

aproximação, ou seja, não se alcança o sentido exato da palavra nem aquele construído no 

momento da enunciação é sempre o verdadeiro.  

       3.1 AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS: LUGARES E PAPÉIS DOS 

INTERLOCUTORES

             O processo de construir sentido requer que a atividade de interlocução se organize de 

modo que os participantes interajam e troquem de lugares e papéis. Os participantes de uma 

interação têm papéis sociais que podem ser confirmados ou não no processo interativo. Os 

papéis dizem respeito à função que o sujeito desempenha e o lugar significa a posição que ele 

ocupa naquela interação. No sistema de troca de turnos, para alguns autores baseados em 

Bateson (1998), há dois modos básicos de participação dos interlocutores: a simetria e a 
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complementariedade. Na primeira modalidade, os interlocutores contribuem no mesmo pé de 

igualdade para o desenvolvimento da interação. Juntos, cada um dos parceiros se engaja para 

obter o objetivo comum expondo seus pontos de vista e dando prosseguimento ao assunto 

abordado. Na segunda, um dos participantes apresenta o maior número de intervenções 

enquanto o outro apenas contribui com algumas falas episódicas, secundárias para o 

desenvolvimento do diálogo. 

                    As interações complementares se desenvolvem a partir de uma relação de lugares 

desiguais, a exemplo da que ocorre com professor/aluno. Para Vion (1992) assim como para 

François, os lugares não são pré-estabelecidos e podem ser ocupados ocasionalmente. Assim, 

a oposição simetria versus complementariedade não pode ser dicotômica, pois não há uma 

interação que funcione dentro de um sistema cooperativo perfeito e sempre existe uma forma 

de um considerar o ponto de vista do outro. François mostra que os papéis não são fixos, ou 

seja, os papéis sociais não definem os lugares de uma vez por todas. Como vimos, conforme 

esses autores, não há um lugar fixo entre os participantes, apenas há papéis diferenciados que 

colocam em lados opostos homens e mulheres, crianças e adultos.  

          Analisar a linguagem em uso é expor o modo pelo qual se esboça, no discurso, a 

diversidade da  relação dialógica eu/outro. No processo interativo, essa relação se manifesta 

através dos papéis e lugares discursivos ocupados pelos interlocutores. François (1996) enfatiza 

que, assim como não podemos nos referir a um só mundo, mas a uma diversidade de mundos, o 

discurso de cada locutor é substituível e/ou diferente e os  papéis podem ser fixos e variados, 

conforme as práticas sociais que desenvolvem e o lugar que ocupam. Há sujeitos estáveis que 

tendem a ocupar os mesmos lugares mas há sujeitos que vão variar muito em função do tema, 

do gênero e do seu interlocutor (François, 1996:123). Ele afirma, ainda, que os papéis impostos 

podem ser trocados. Na sala de aula, por exemplo, professor e aluno têm papéis sociais fixos, 

mas os lugares podem ser variados.  Retomamos François (1996:124) que diz: estas interações 

entre gêneros, papéis e lugares vão se reencontrar, por exemplo, em todos os tipos de relações  

familiares e escolares. O espaço de sala de aula é um ambiente propício para se observar o 

funcionamento da linguagem e os movimentos de  troca.

                    Nessa visão, para esse autor, os sujeitos ocupam papéis sociais diferentes e 

assumem papéis discursivos também diferentes que modificam constantemente o seu estatuto, 

assim como o do seu interlocutor.  François (1996) enfatiza que assim como os mundos e os 

gêneros, o sujeito não pode ser classificado, mas apenas ser colocado em  pólos diferentes. Um 
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diz respeito ao pólo da comunidade, em que o interlocutor é  humano e substituível, está no 

nível mais abstrato; o outro nível enfatiza os papéis contrastados e diferenciados ou os trocados 

pelas práticas sociais como o da professora e do aluno na escola; há, ainda, o terceiro, em que 

os papéis podem ser modificados pelos modos de desempenhá-los nas circunstâncias do 

discurso. Assim é que se observam as mudanças dos papéis e dos lugares dos interlocutores nas 

interações, especificamente, na aula de leitura. Os  interlocutores se posicionam para construir  

sentido por meio dos movimentos discursivos. 

                  Numa seqüência discursiva, podem ocorrer vários movimentos do sujeito: pode-se

repetir identicamente o que o outro disse, pode-se reformular, pode-se acrescentar alguma 

coisa, pode-se estar de acordo ou não, pode-se encadear sobre o mesmo tema ou falar de outra 

coisa (François, 1990:20). Isso revela a capacidade que tem o usuário da linguagem de  

reformular, modificar, esclarecer de outro modo ou ainda: negar e afirmar,  questionar ou dar 

ordens. O  pesquisador  assegura que falar de um tema, implica assumir um lugar em relação ao 

seu interlocutor, ou seja, o sentido de qualquer enunciado é inseparável do lugar daquele que o 

pronuncia. Os lugares variam e podem ser estáveis ou instáveis, paralelos ou opostos e mesmo 

quando estamos concordando não somos o mesmo nem ocupamos o mesmo lugar. Enfim, os 

papéis e os lugares são constitutivos da interação e da produção do sentido, envolvendo o tema 

de que se fala, os modos de dizer e os modelos adequados para cada situação comunicativa.                

                 Nessa perspectiva, as interações que ocorrem na aula de leitura podem revelar que, 

por meio de um olhar novo, ler comporta os movimentos discursivos e depende dos pontos de 

vista dos leitores. Ler é interpretar o que envolve os componentes que estão dentro e fora da 

linguagem e o que circula em diferentes mundos dos leitores. Conforme François (1998), os 

mundos são caracterizados pelas diferentes formas ou modos de dizer, através dos quais os 

objetos são dados, variando conforme os gêneros discursivos e os leitores.  A noção de mundo 

refere-se às diversas maneiras de se representar. 

                 A noção de gênero é variada e complexa, exigindo esclarecimento sobre qual ponto 

de vista a utilizamos. Bakhtin (1992) diz que a maioria das atividades humanas são 

acompanhadas de linguagem que se realiza em gêneros. Por isso, François (1998) mostra que 

não pode haver um inventário dos gêneros que circulam na sociedade. François adota o 

conceito de Bakhtin utilizando-o para analisar o nível macro e micro. No nível do micro-gênero 

(narrar, pedir, esclarecer, justificar, descrever, argumentar) pode-se tomar gênero como 

movimento, o qual se revela nos modos de encadeamento sobre si e modos de encadeamento 
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sobre o outro. No nível macro, François (1998:124) afirma: sabemos que o gênero se 

caracteriza por  seus tipos de encadeamento, por seus tipos de enunciados e suas 

caracterizações categoriais. Os gêneros se diversificam, ainda, pelos temas e pelas relações 

entre os interlocutores e não pela forma lingüística que assumem.  

                                            Nas interações há sempre variações de mundos: cada um de nós pensa, fala e vive 

em mundos diferentes, o mundo do lúdico, do real, do imaginário. Assim, a linguagem é 

multiplicadora de mundos ou diferentes modos de dizer. Segundo François (1996: 125) será

sempre difícil  dizer quais os movimentos próprios do texto e aqueles que caracterizam a 

leitura que fazemos. Certamente a ênfase de tal ou tal elemento de um texto depende 

amplamente da leitura que fazemos. Nesse caso, pode-se falar do tema da  AIDS, relacionando-

o ao mundo das drogas, da sexualidade, da religião para apresentar a amplitude desse tema. 

Tudo isso revela a possibilidade de serem enfatizados os diferentes pontos de vista ou modos 

de perceber, que necessariamente não estão inscritos no texto, mas dependem daquilo com o 

que o relacionamos. Falar de mundos diferentes faz lembrar que tudo não nos é dado do mesmo 

modo, mas em diferentes jogos de linguagem. 

                                            Nessa perspectiva, a estrutura do texto já produz um sentido que é ligado ao gênero

que, por sua vez, não pode ser definido por sua forma lingüística porque é heterogêneo e 

diversificado. O texto  não é coerente por si mesmo, mas pela partilha de alguns de seus 

implícitos. Também não se sabe o que  no texto é genérico ou específico. Afirma François 

(1994:48): todo texto efetivamente escrito ou pronunciado comporta uma relação com o “fora 

de si”, uma abertura de seu quadro interpretativo e/ou do silêncio.  Tudo isso é observado na 

análise que reúne os elementos lingüísticos e não lingüísticos. Desse modo, compreender uma 

língua não é apenas aprender suas estruturas gramaticais ou seu léxico, mas é entrar nos 

diversos “jogos de linguagem”: perguntar, responder, modificar. Com  linguagem também 

narra-se, argumenta-se, comprova-se, concorda-se e discorda-se ou produz-se esses 

movimentos discursivos que são constitutivos do sentido. 
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           3.2 OS MOVIMENTOS DISCURSIVOS: ENCADEAMENTOS E 

DESLOCAMENTOS TEMÁTICOS 

 No estudo da interação, outro aspecto significativo é o do campo temático, termo 

utilizado por François (1996:110) para designar o tópico ou o tema, que não possui uma 

definição unívoca. O campo temático desenvolve-se em forma de continuidade e de

deslocamento no processo de colaboração entre os interlocutores e se fundamenta em fatores 

contextuais como o conhecimento de mundo, conhecimento partilhado e as pressuposições. 

Esse teórico prefere a noção de campo temático à de tema por entender que é um termo mais 

amplo e que o trabalho com linguagem exige uma abertura para além do lingüístico. Esse 

autor o define como o organizador dos diálogos, ou seja, o elemento que une o falar sobre 

algo e os participantes, o que garante a continuidade do discurso. Ele se constitui em um dos 

elementos importantes para a organização das seqüências dialógicas juntamente com os 

modos de interação e os movimentos discursivos manifestados pelos encadeamentos.  

                 Há a continuidade na organização seqüencial quando a abertura de um tema 

acontece após ser encerrado o que o precede, ou seja, as seqüências apresentam-se com início, 

meio e fim. O deslocamento ocorre quando surge um novo aspecto do tema antes que tenha 

sido terminado o antecedente, sendo distinto da ruptura ou irrupção, que é a quebra brusca do 

tema ou quando o novo tema não apresenta qualquer ligação com o anterior. François ressalta 

que os diálogos se distinguem antes pelos tipos de encadeamento que pela significação e são 

eles que permitem visualizar a organização do discurso. Continuidade, deslocamento e ruptura 

podem ser observados nos encadeamentos entre os turnos. 

        Segundo François, as significações produzidas pelos encadeamentos revelam os 

lugares dos locutores, a relação do falar sobre um determinado tema num campo temático, a 

organização do texto ou realização das categorias, o porquê se diz isso e não outra coisa, 

sendo que tudo isto se interliga. Esses encadeamentos surgem com a organização do texto e 

pela seleção do que foi dito. Os encadeamentos são descritos sob quatro pontos de vista, em 

se tratando da comunicação desigual no diálogo entre adulto e criança. Eles ocorrem sob a 

forma de perguntas e respostas e avaliação do adulto; sob o modo de circulação temática com 

pouco espaço para a resposta;  pela sucessão de perguntas; e pela significação da troca do 



92

papel social ou para fazer falar e ajudar a falar. Nesse especial, analisa-se  a modalidade 

pergunta/resposta.

        François define, ainda, os encadeamentos metadiscursivos, que são aqueles que 

constituem também um comentário do outro ou de si mesmo. Este tipo ocorre com freqüência 

na sala de aula de leitura, momento em que a professora encadeia com a resposta do aluno. No 

espaço escolar, embora a pergunta não surja de maneira direta, o outro a compreende e 

responde, permitindo a continuidade do diálogo.  

                   Os encadeamentos são de diferentes  tipos de acordo com François et alii 

(1984:170) que apresentam dois tipos de trocas no diálogo: mínimas ou complexas. As trocas 

mínimas dizem respeito à ligação com o enunciado antecedente pela posição posterior e/ou 

pelos índices lexicais de continuidade. É o caso das respostas diretas sem acréscimo, que não 

se destacam com uma estrutura lingüística própria. Os tipos de encadeamento que 

caracterizam essas trocas mínimas são: repetições ou retomadas que podem ou não receber 

acréscimos; oposições implícitas ou explícitas; sínteses e as séries paralelas. Entre esses tipos 

enfatizamos apenas as mínimas e dentre elas a repetição no caso da retomada formal de todos 

os elementos do turno anterior e a retomada sem ou com acréscimo para as paráfrases 

contendo essas modalidades. 

                  A repetição cria um elo entre o discurso do falante com o do outro, expressando 

compreensão, ironia, desprezo ou simplesmente uma marca de interação. A repetição ou 

retomada ocorre quando algum elemento do enunciado do primeiro locutor é usado pelo seu 

interlocutor em seu discurso, podendo ser com ou sem acréscimo. Nessa última, há nova 

estruturação sintática no enunciado proferido. Ao fazer a retomada de um enunciado, o sujeito 

mostra sua posição em relação aos outros e aos objetos discursivos produzidos, manifestando 

seu acordo ou desacordo e oferecendo pistas formais de compreensão. 

                  Conforme François (1996), há séries  paralelas e complementares. Nas séries 

paralelas a forma permanece a mesma mas o conteúdo muda. A forma complementar ocorre 

quando a questão desencadeia a seqüência do outro e a paralela assume o modelo imitado ou 

da série. Além dessas relações existe também a forma metalingüística que ocorre  quando um 

participante desenvolve, modifica, resume o  discurso do outro.  

                  Na dinâmica dos diálogos no decorrer da interação, François et alii (1984:169) 

observam que há impossibilidade de analisarmos a imensa diversidade dos usos da linguagem 

e de obtermos uma lista exaustiva, tanto dos movimentos quanto dos modos de encadeamento 
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realizados quando estamos perguntando, respondendo, corrigindo, reformulando, resumindo 

ou concordando.

                A noção de movimento discursivo foi também utilizada por Morel (1988:41-45) que 

apresenta uma classificação em três níveis, o argumentativo, o comunicacional e o da 

estruturação interna do discurso oral, objetivando construir uma gramática do oral. Essa seria 

iniciada pela observação de diálogos entre adultos, entre crianças de 10 a 12 anos, em debates 

de televisão e conversas telefônicas. Para esta pesquisa, interessa o nível argumentativo, 

porque complementam os definidos por François. Morel (1988) definiu os movimentos do 

locutor, prolepse, correção, justificação, definição, comunicação, generalização e 

distanciamento e os do interlocutor como sendo confirmação, refutação e concessão. Para 

Morel (1988:44), cada vez que uma série de proposições traduz uma tomada de posição 

particular de um locutor com relação ao que foi dito anteriormente por interlocutores 

diferentes sobre o tema em estudo, no momento da conversação, há um movimento 

argumentativo. É certo que alguns movimentos já são esperados, outros são completamente 

inusitados, causando uma quebra do campo temático, só podendo ser percebidos pelos 

implícitos, os  quais asseguram a continuidade. Como se vê, o tema não é a única forma de 

organização das seqüências dialógicas, mas soma-se aos modos de interação e aos 

movimentos discursivos percebidos pelos encadeamentos.     

    Para François, a eficácia comunicativa não se vincula à estrutura do enunciado, 

mas à situação discursiva, na qual muitos atos de linguagem não se manifestam por formas 

lingüísticas, mas por determinados modos de encadeamento, como por exemplo, acrescentar, 

ratificar, modalizar, deslocar que envolvem, também, o não-verbal. Nos estudos iniciais do 

diálogo conversacional só era observado o tipo de encadeamento por pergunta/resposta que é 

ainda hoje o mais usado na interação na sala de aula. Há, também, outros tipos de

encadeamentos como a ordem, que provoca aceitação ou  recusa. Outro é a afirmação, que 

suscita reformulação, acréscimo, pergunta de esclarecimento, enunciado paralelo, 

continuação. Dessa forma, para François (1993:216), a língua permite uma variedade de 

movimentos que nenhum outro sistema semiológico permite: passar do discurso do real 

para o discurso do possível ou impossível; retomar para interrogar sobre o sentido do que 

foi dito; reevocar de algum modo o passado ou o que pensam  sobre o outro; mudar os tipos 

do discurso (narração, dissertação etc).
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                  Ressaltamos que, no caso específico da sala de aula, a construção do sentido 

ocorre pelos movimentos discursivos do professor e dos alunos, através dos quais eles 

apresentam seus pontos de vista, realizam as retomadas de um elemento que já apareceu no 

discurso do outro, acrescentando ou não alguma coisa ao tema do texto em discussão. Outra  

reflexão que se faz necessária  é  acerca do ponto de vista, que, segundo François (1998:26), 

se traduz por ações, pois quando reajo, percebo, descrevo, eu faço de vários pontos de vista.

Eles se manifestam pelas relações interpessoais no processo comunicativo de trocas de 

lugares e de papéis nos atos comunicativos. Na análise de uma interação professor/aluno, o 

sujeito poderá falar de vários lugares, havendo sempre uma ocupação de espaço com uma 

determinação de posições entre os interlocutores. Assim, cada sujeito constrói 

diagnosticamente seu lugar na relação interlocutiva, e participa das atividades de produção 

discursiva, das escolhas lexicais e das formas de interpretação. A concepção sócio-

interacionista permite visualizar não só as várias possibilidades de significar, mas também o 

que é possível se fazer com a linguagem nas diversas situações de uso. Nessa perspectiva, 

ler é mais que olhar, é  um ponto de vista como observaremos na análise da aula selecionada 

para esse estudo. Passaremos à análise da aula 01, que será analisada na íntegra e, em 

seguida, apresentaremos alguns recortes selecionados para ilustrar outras ocorrências dos 

fatos mais freqüentes nas duas aulas escolhidas para esse fim.  Vejamos o que ocorreu na 

aula 01 e o texto lido em sala de aula. 
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4 O SUJEITO E SEUS MOVIMENTOS NA LINGUAGEM: encadeando vozes,
tecendo sentidos.

4.1. O texto lido na sala de aula
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O texto trabalhado na aula analisada reúne a linguagem verbal e não-verbal, que 

se imbricam para formar o todo significativo. Trata-se do gênero publicitário, veiculado em 

forma de cartaz, uma propaganda institucional originada pelo Ministério da Saúde para a 

campanha de combate a AIDS, no ano de 2002. É relevante observar que o conteúdo desse 

texto faz parte do leque que a escola é obrigada a abordar no conjunto dos Temas

Transversais propostos nos PCNs. O tema da AIDS circula e se compartimenta em campos 

temáticos apresentados pelas duas modalidades de linguagem. A verbal expressa por: quem

ama usa e pelo slogan dessa campanha: não leve a aids para casa. Use camisinha. A 

linguagem não–verbal mostra a imagem da camisinha em forma de aliança e sendo 

colocada no dedo da mão da mulher pelo parceiro, o que sugere amor e casamento. Neste 

evento, primeiramente, a professora realiza uma leitura geral ou mostra uma visão 

panorâmica do texto, através do movimento interlocutivo que é marcado por situações 

típicas da relação professor /aluno, no espaço da sala de aula.

É importante ressaltar a escolha do texto, pela professora, porque essa 

propaganda, além de atrair o leitor pela plasticidade, chama a atenção também por abordar  

um tema que gera várias discussões. Esse gênero tem sido utilizado com mais freqüência na 

sala de aula, atualmente. Geralmente, a escola não trabalha com o não–verbal ou com o que 

François chama de “fora da linguagem ou os entornos”, seja por falta de uma formação 

adequada do professor, seja porque a escola sempre priorizou a gramática em detrimento do 

trabalho com a linguagem em uso como mostra a maioria dos modelos de leitura. Vejamos 

os exemplos da aula selecionada. 

Exemplo 1 

L.001

L.002

L.003

L.004

P: o processo de  trabalhar... estudo... língua... não tem diferença entre 

criança e adulto... tá ?... todo mundo é aprendiz... eu sou aprendiz... 

quando estou ensinando... eu sou aprendiz... então o processo de leitura... 

de escrita... de língua é um eterno aprendizado... 

Com um discurso pedagógico, a professora introduz a aula com movimentos 

metadiscursivos e explicativos para expor a metodologia de trabalho aos alunos. Ao mesmo 

tempo em que determina as "regras do jogo" e encaminha as estratégias de sua prática de 
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leitura, ela mostra a importância da aprendizagem da língua. Esse movimento de explicação 

é  uma atividade corriqueira, repetitiva e característica da ordem didática como um ritual da 

escola. Mas, o que surpreende é que a professora se coloca no mesmo nível dos alunos, 

como uma forma de se identificar com o papel do outro e de inserir o aluno na atividade ou 

trabalho com o texto em sala de aula. Como afirmou François (1996), nas interações 

escolares, os lugares podem ser trocados. Esse é o espaço da aula referido como o antes da 

leitura, cujos movimentos interativos buscam a organização geral da interlocução, na qual a 

professora exerce seu papel social e tece as considerações preliminares do evento 

discursivo, a aula de leitura. 

Esse início de aula revela que a professora é quem sempre abre a discussão e 

permanece um bom tempo com a palavra para dar continuidade ao tema. Esse movimento 

de explicação e condução é característico do lugar e do papel do professor com seu mesmo 

e sempre outro discurso em sala de aula. Como mostra Sousa (2000), o professor tem um 

lugar no discurso pedagógico que só ele pode ocupar, sem contudo, deixar de dar 

oportunidade ao aluno para exercer o papel de interlocutor. Esse lugar do professor está 

sempre marcado pela singularidade própria da instituição escolar. Mas, ao aluno cabe não 

só o papel de aprendiz, ele é mais do que o determinado pelos diversos modelos de leitura 

ligados à perspectiva cognitiva e aos processos de aprendizagem. 

Exemplo 2: 

L.005

L 006 

L.007

L.008

L.009

L.010

L.011

L.012

P: então... veja bem... como a aula tem quarenta e cinco minutos... eu 

gostaria de ser bem prática... isto é... eu gostaria da participação de 

vocês... no sentido de ler um texto... comigo... e eu quero que vocês... 

nesse processo de texto... nesse processo de... isto é... ficar junto a mim e 

ao texto... vamos fazer uma tríade... vamos fazer um processo de três... ó ! 

o texto... eu... o professor... e você ... aluno... olhe como você é 

importante... é a tríade... é a trindade... a santa trindade vai estar aqui... 

eu... o texto e você...

Com o uso do então... veja bem, a professora realiza o movimento interativo–

explicativo sobre a estratégia a ser utilizada nessa aula de leitura. Na oportunidade, os 
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alunos são convidados a participar do processo e a interagir com ela e com o texto, 

formando a tríade. Esse é um aspecto que reflete não só a criatividade da professora, mas 

também que o ato de ler requer a interação dos três componentes da leitura. Ao propor a 

formação de uma tríade, a professora permite ao aluno sair da condição de passividade, 

levando-o a assumir um papel de sujeito ativo na prática leitora. Nesse instante, a 

professora que até o momento se mantinha no lugar de condutora da aula, procura negociar 

com os alunos na tentativa de envolvê-los e inseri-los no evento discursivo para a leitura do 

texto. Essa tentativa de negociação é demonstrada pelo uso repetido dos verbos gostaríamos

e vamos fazer, mas observa-se que anda não há a participação efetiva do aluno. Esse início 

da aula é um espaço de orientação e de alerta do tempo disponível, que são quarenta e cinco 

minutos para o cumprimento da tarefa em que todos precisam estar atentos e participar do 

processo. Desse modo, ela continua ocupando seu lugar de prestígio para conduzir e 

prender a atenção do aluno para a aula, lançando o desafio para fazer parte do processo de 

leitura.

Nesse recorte, a ênfase é no papel do leitor, o aluno é convocado a ser co-

construtor do sentido do texto e o ato de ler é direcionado para ser um processo co-

participativo, apontando a concepção de leitura abordada na aula. Constatamos com Sousa 

(2000:133) que é a concepção de leitura que o professor assume como sua –, que  

referenciada ou não pelo livro didático, se antecipa ao texto a ser lido – que  passa a dar o 

tom da leitura, desenvolvida pela professora e pelos alunos, durante o  processo de leitura 

de um texto específico. Nesse caso, o texto sugere leitores que interpretem além do dito, do 

verbal e do visual do texto. 

Exemplo 3: 

L.013

L.014

L.015

L.016

L.017

L.018

L.019

P: então... veja bem... o texto que vocês vão ler para mim... cada um vai dar 

o seu posicionamento... vai ser este texto que está no quadro... que ele... é 

da... autoria... da autoria do Ministério da Saúde e ele vai tratar... 

justamente... de que ?... sendo do Ministério da Saúde... vai tratar da... 

saúde... então vocês vão ler... cada um vai ler com o olhar que quiser... 

isto é... vocês vão observar... vão me dizer o que conseguem absorver 

através desse texto... lembrem-se... também... da presença de outros 
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L.020

L.021

L.022

L.023

L.024

L.025

L.026

L.027

L.028

assuntos que vocês já tiveram... tá ?... a respeito do texto... lembrando 

que texto... para a gente...  não é só o que está escrito num papel... texto 

é...  acima... de tudo... é uma leitura que a gente pode fazer de qualquer 

objeto... seja ele escrito ou não... então... no momento em que o autor 

joga as cores aqui... então... essas cores que estão jogadas aqui... neste 

texto... neste papel que a gente chama de texto... essas cores... elas têm 

um significado... estas mãos têm um significado... este objeto que está 

entre uma mão e outra tem um significado... então... tudo revela um 

sentido para nós...

Nessa seqüência da aula, a professora usa novamente então...  veja bem para dar 

início a um outro aspecto do mesmo tópico e continua no mesmo movimento explicativo 

para situar o autor e o texto a ser lido. Chama-nos a atenção, também, o enunciado 

proferido pela professora o texto que vocês vão ler para mim, que destoa da proposta de a 

abertura que ela aponta, sugerindo que cada um se pronuncie a seu modo. Nesse espaço, a 

professora encadeia uma pergunta, por ela mesma respondida, para introduzir outro 

movimento explicativo. Assim, ela exerce seu papel de condutora ocupando seu lugar 

oficial e realiza vários movimentos discursivos. O de injunção em que ela pede aos alunos 

que leiam o que vêem no texto, sob a forma de cartaz no quadro. O outro movimento é de 

informação, sobre a autoria do texto, a qual ela atribui ao Ministério da Saúde. Ao revelar 

quem é o autor responsável pelo texto, a professora instaura o campo temático que norteia 

toda a aula, a saúde. Através do movimento de explicação ela diz como os alunos devem ler 

e apresenta o seu conceito de texto e a importância do conteúdo não-verbal ou dos entornos, 

como as cores, a imagem das mãos e o “objeto” camisinha, elementos que significam: tudo

revela um sentido para nós.

Vemos aqui a concepção de texto, do sentido do texto e da leitura, na qual é 

apontada a necessidade de os alunos lerem não só o lingüístico, mas também o que está fora 

da língua, o que vai além do dito ou do explícito na propaganda apresentada para ser lida. A 

professora conduz o processo de leitura, quando solicita aos alunos que dêem sua opinião a 

respeito do texto. Aqui ela encadeia consigo mesma, mas chama a atenção do aluno para 

outras possibilidades de leitura: cada um vai ler com o olhar que quiser. Essa atitude sugere 

uma abertura no processo de ler na escola, que geralmente realiza a leitura do texto, 
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conforme indicação do livro didático. Neste caso, já podemos dizer que o ato de ler se 

encaminha para uma interpretação e construção dos pontos de vista dos interlocutores, 

conforme a abordagem sócio-interacionista. Pelo conceito de texto, atribuído pela 

professora, e pela sugestão de ler os implícitos e o não-verbal, observamos que ela tem 

conhecimento das teorias lingüísticas recentes acerca desse assunto. 

Exemplo 4: 

L.029

L.030

L.031

L.032

P: então... eu quero que vocês... alunos de quinta série... vocês comecem 

desde já... a me  dizer... por exemplo... o que é que você consegue ver... 

agora... eu quero que digam... independente de pensar que está certo ou 

errado... eu quero apenas que vocês interpretem esse texto... ok ?...

Nesse trecho, a professora inicia outra seqüência temática com o marcador 

então, introduzindo o movimento injuntivo para situar o outro componente da interação na 

leitura, os leitores: alunos de quinta série, pois antes já havia definido o texto e apresentado 

a autoria. Esse corresponde ao instante que apontamos como "o durante a leitura", ou seja, 

aquele do desenvolvimento do processo, o que sucede ao período inicial da aula, espaço em 

que se dá início o processo de construção do sentido do texto. Um aspecto relevante aqui é 

a noção de leitura enquanto interpretação que é enunciada pela professora e na teoria sócio-

interacionista, o não-verbal (as cores, a imagem das mãos), os entornos fazem parte do 

sentido. Para ela, ler é um ato interpretativo, assim, convida os alunos a realizá-lo: eu quero 

apenas que vocês interpretem esse texto. Essa fala da professora valoriza a interpretação, ao 

dizer: independente de pensar que está certo ou errado, o que denota um interesse em se 

desvencilhar dos resquícios do método tradicional de ensino de leitura, que conduz o texto 

para uma única leitura, a “correta” e, assim, a um sentido único e fechado. Com essa 

colocação, a professora enfatiza a importância do leitor no processo de ler que é, portanto, 

construído. O aluno é convocado a assumir seu papel e a leitura não é um ato passivo, mas 

um ato interativo de construção de sentido. Até esse momento, a palavra está com a 

professora que está no comando da atividade leitora para que o aluno não se desvie do 

processo. Esse foi o espaço utilizado pela professora para motivar ou mobilizar os leitores, 

o que denominamos de movimento interativo. Vejamos outro exemplo.  
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Exemplo 5 

L.033

L.034

L.035

L.036

L.037

L.038

L.039

L.040

L.041

L.042

L.043

L.044

L.045

L.046

L.047

L.048

L.049

L.050

L.051

L.052

L.053

P:

As:

P:

A1:

P:

A1:

P:

A1:

P:

A1:

P:

A1:

P:

então... veja bem... eh... posso começar a pedir assim... a qualquer 

aluno... escolher um ?...  então tá...

pode...

((muitas falas))

deixe-me ver... a escolhida quem vai ser !... ah !... você... gostei de ti... 

como é teu nome ?... 

Daniela...

como ?... 

Daniela...

Daniela... veja bem... olhe para esse texto... ali no quadro... todo mundo 

preste atenção à voz de Daniela... porque ela vai dar o posicionamento 

a esse texto... vai Daniela... o que você consegue ler... ali naquele 

texto?... 

que é uma coisa muito importante... 

fale mais alto pra (seus alunos) pra seus amigos ouvirem... psiu ... vá... 

que é uma coisa muito importante... 

uma coisa muito importante... o que é a coisa importante ?...  a coisa... 

dê nome à coisa... por favor !... 

o que esse cartaz mostra... 

o que é importante que esse cartaz mostra ?... diga o nome da coisa !... 

o que é que esse cartaz mostra pra você ?... não precisa ficar nervosa... 

quer que eu passe pra frente ?... legal !... 

A professora mais uma vez usa o marcador então, desta vez, iniciando um 

movimento interativo, através da pergunta sobre a escolha do primeiro interlocutor ou leitor 

do texto. A partir desse momento ocorre o diálogo da professora com os alunos, 

especialmente com a aluna Daniela. Os movimentos usados são, principalmente, a 

pergunta/resposta, característicos de sala de aula. Com esta estratégia de pedir “permissão”, 

ela inverte os lugares típicos deste tipo de interação em que a relação é hierárquica e 
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complementar. Esse sistema de encadear através de pergunta/resposta, que a escola sempre 

adotou para reproduzir e repetir o dito, agora toma a dimensão de retomada–modificação. 

Ou seja, isso remete para o fato de que o tecido dialógico se constrói através da retomada e 

reformulação de discursos anteriores, a cada enunciação, como postulam 

Bakhtin/Volochinov (1929/1981) e François  (1996).

Vejamos como ocorre, na linha 41, a professora faz outro movimento injuntivo 

dirigido à classe, acerca do ponto de vista sobre o texto. Na linha 46, volta-se  para o de 

pergunta–resposta dirigindo-se à aluna; na 47 temos a resposta da aluna e na 48 vemos 

novamente a injunção da professora; na linha 50 há outro movimento de resposta da aluna, 

na 51 de pergunta e injunção, com a repetição da resposta da aluna, mas, para exigir uma 

definição clara seguida de uma injunção e de uma pergunta. 

 Isso é perceptível pelo fato de ser a professora quem sempre abre a discussão 

com uma pergunta que orienta ou retoma o que foi dito antes. Desta forma, ela  retoma com 

freqüência a resposta do aluno, ora repetindo ou parafraseando o que o outro disse, ora 

acrescentado ou fazendo modificações, mas sempre ajustando as intervenções do aluno para 

manter a discussão sobre o tema e construir a leitura. Nessa interação, a aluna aponta o 

cartaz com imagens da “coisa”a ser lida ou interpretada pela aluna, como deseja a 

professora que pergunta: o que esse cartaz mostra ?

A sala de aula se constitui um espaço aberto às construções negociadas, mas é da 

professora  o papel de escolher o leitor (a aluna Daniela) que irá emitir o ponto de vista ou 

realizar o pedido da professora: dar o posicionamento a esse texto. Essa é mais uma das 

estratégias usadas comumente nas interações escolares, a professora indica quem irá ler ou 

interpretar o texto. Ao selecionar um leitor dentre os participantes da sala, a professora 

realiza um gesto significativo porque, dessa forma, Daniela assume um papel ativo na 

construção do sentido, respondendo que é uma coisa muito importante. A sua resposta 

causa uma reação na professora, que encadeia outra pergunta para saber o nome da coisa e, 

assim, dar continuidade ao processo de construção de sentido e de interação entre os leitores 

na sala de aula. Desse modo, é que o encadeamento através do movimento de perguntar 

direciona a seqüência temática como veremos na análise do exemplo a seguir. 
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Exemplo 6 

L.054

L.055

L.056

L.057

L.058

L.059

L.060

L.061

L.062

L.063

L.064

L.065

L.066

L.067

L.068

L.069

L.070

P:

A2 :

P:

A2 :

P:

A2 :

P:

A2 :

P:

então... veja bem...  ela disse que é muito importante o que se vê aqui... 

mas ela está pensando... o  nome da coisa ela vai me dar ainda... eita!... 

((risos)) e aí ?... o que é que você acha importante... nesse cartaz ? ... você 

já viu esse cartaz em  algum lugar ?... 

já...

você já ouviu alguém falar... sobre ele ?... o que é que você entendeu... o 

que o outro disse... que é que você mesmo... você sozinho interpreta... 

esse cartaz ?.. 

é... para se prevenir contra a AIDS... 

psiu... você lê... que nesse cartaz.. ele diz que é... para o quê ?... 

se prevenir contra a AIDS... 

para alguém... diga assim... estipule assim... uma... linguagem bem 

correta... do tipo... esse cartaz... ele diz... o quê ?... 

esse cartaz... ele diz que é para alguém se prevenir contra a AIDS... 

isso ! ... como é seu nome ?... Josimar acha que... eh... nesse cartaz eh... 

ele está dizendo... ele está interpretando... que alguém está prevenindo um 

outro indivíduo... para que ?...  para a questão... da AIDS... 

Nesse fragmento, o uso do  então veja bem, além de servir para retomar a 

resposta anterior da aluna, continua a dinâmica do movimento interativo, em que a 

professora permanece com o turno, retoma a fala da aluna em discurso indireto, propõe um 

adiamento da resposta da aluna e dirige-se a outro aluno sempre iniciando com perguntas. 

Essa interação mostra o encontro do leitor com o texto, mediado pela palavra da professora, 

chamando a atenção para o que o cartaz diz e para o alcance deste fora da escola, o público 

leitor. Com uma série de perguntas, a professora tenta estabelecer o diálogo e dar 

continuidade ao tópico. Ao ser interrogado se conhece o texto, o aluno responde com uma 

resposta curta. Esse tipo de resposta do aluno caracteriza a prática da sala de aula, em que o 

aluno limita-se a responder apenas o que lhe é solicitado, exercendo, apenas, o papel de 

respondedor.
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A resposta do aluno introduz outro aspecto do tema, a prevenção da AIDS, 

momento em que ele partilha um dos sentidos desse texto. Aqui se focaliza o horizonte 

discursivo do autor que, de certa maneira, limita a leitura ao mundo das doenças 

transmissíveis. A professora retoma, com freqüência, as questões sobre o texto, 

caracterizando a repetição, o principal movimento da sala de aula. Às vezes, parece que é 

para levar à “resposta certa” ou para fazer o aluno fixá-la, como vemos no diálogo das 

linhas 54 a 64, utilizando as estratégias tradicionais de memorização de regras, o que não 

serve para a atividade de leitura. Nesse processo, a professora aponta para os outros 

“aspectos” que podem ser acrescentados, vindos das experiências de outras leituras e de 

leitores, que colocam seus pontos de vista sobre o texto. Assim, ao longo da aula, vão sendo 

acentuados outros aspectos do tema, a cada pergunta, a cada enunciação, no caso, a 

prevenção para não contrair a doença mortal. 

Na linha 65, a professora realiza um deslocamento do tema através do 

movimento injuntivo pedindo uma linguagem correta, o que significa resposta completa. 

Aliás, esse é um fator que gera a lacuna de sentidos que ficam sem dizer e tolhe a 

pluralidade de modos de significar. Nesse jogo discursivo, ela mesma utiliza uma forma 

“esse cartaz, ele diz”, que não é “correta” para os gramáticos normativos. Essa pergunta 

gera uma repetição da fórmula usada pela professora, ou seja, uma resposta mais completa 

do que a anterior. A  professora avalia a resposta positivamente, como vemos na linha 68 

com  o uso do isso!.

Exemplo 7

L.071

L.072

L.073

L.074

L.075

L.076

P:

P:

P:

alguém não pode dizer algo diferente... neste cartaz ?... olhe que têm 

duas mãos... ninguém vê mais nada diferente... nesse cartaz... em 

relação a outro hum... tipo... de leitura... outro olhar !...  

((muitas falas))

[[incompreensível]]

que é que você vê ?... 

((muitas falas))

silêncio !...  epa !... peraí !... é leitura... heinh !...  epa !... epa !... 

Ankan !... não !... oh !... vamos prestar atenção na voz do colega... 
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L.077

L.078

L.079

L.080

L.081

L.082

A3:

P:

gente !... vai !... o que você consegue vê... meu filho... nesse cartaz ?... 

além de... veja que alguém já falou.... AIDS... você teria um outro 

olhar para esse cartaz... para esse texto ?... 

que ali... está tentando se preservar... está usando a camisinha... 

oh !... ele disse que ali estão dizendo que ali... tem alguém querendo 

se preservar... a usar a camisinha... que leitura ótima !... 

Nesse recorte, a professora continua com o  turno, mas busca outra leitura, faz 

um movimento injuntivo, apontando para a linguagem não-verbal para orientar o olhar do 

aluno, o que torna mais visível a interação do leitor com o texto. A professora faz uma série 

de perguntas para dar continuidade à construção do sentido e ampliar a leitura. Na visão de 

François (1996) seria a continuidade temática ou o momento em que os leitores interagem 

para construírem o sentido, que não está pronto em um ponto fixo. Há um espaço interativo 

em que participa outro aluno e mais uma vez, ela pede outro olhar para o texto, mas o 

aspecto da necessidade de preservação contra a doença é retomado pelo aluno com um 

acréscimo – o uso da camisinha.  

A professora retoma mais uma vez em discurso indireto a resposta de A3,

mostrando que  este serve para fixar os aspectos pertinentes, para ela, da leitura, o que 

revela na avaliação: que leitura ótima !, como uma maneira de agradecer a participação do 

outro no processo de ler. Cada nova pergunta busca uma descoberta de um aspecto do texto, 

mas há pouca interpretação conjunta. O aluno encadeia respondendo o que lhe foi indagado, 

exercendo mais uma vez seu papel de colaborador na construção do sentido, como requer a 

visão sócio-interacionista. 

Esse gênero publicitário permite visualizar que o sentido não está só na forma 

lingüística, a professora demonstra saber disso e atenta para outras possíveis leituras, ao 

perguntar ao aluno se ele teria "outro olhar", fato que corresponde a outras interpretações. 

Notadamente, a professora não coloca o aluno como principal responsável pela atribuição 

de sentido, mas ela busca sempre construir a significação através da interação entre os 

componentes do texto. Ao esgotar as perguntas sobre um dos aspectos do tema, ela 

encadeia com outro aspecto do conteúdo abordado no gênero. A professora, exceto no 

momento inicial, ocupa o lugar já mostrado em vários estudos: conduz a interação, faz 
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perguntas, retoma as respostas, avalia. O aluno, por sua vez,  participa como elemento do 

processo de ler, cumprindo seu papel, mas de forma ainda muito tímida.  

Exemplo 8 

L.083

L.084

L.085

L.086

L.087

L.088

L.089

L.090

L.091

L.092

L.093

L.094

L.095

L.096

L.097

P:

A3:

P:

A3:

P:

A3:

P:

A3:

P:

veja bem... alguém disse que... o cartaz diz que é para você se prevenir 

contra a AIDS...  ai... ele diz... não... aqui já diz que tem alguém se 

prevenindo... né... para quê ?... 

para o uso da camisinha... 

para o uso da camisinha... quem seria esse alguém... ali ?... nós temos 

duas mãos... 

um homem e uma mulher...

mas... quem se preserva... no caso ?... 

os dois... 

ele diz que os dois se preservam... por que você consegue observar que os 

dois se preservam ?... 

sei lá !... 

mas você viu algo nesse texto... quem lhe disse isso que... os dois se 

preservam... o que é... nesse texto... que diz que há... essa preservação por 

parte dos dois... não consegue ?... 

Ocorre mais uma vez, o uso do marcador veja bem. para retomar a resposta do 

aluno e encadear a seqüência temática. Esse recorte demonstra, ainda, o lugar da professora e 

o seu papel de coordenar,  organizar e conduzir  as  estratégias de leitura em sala de aula. 

Assim, ela partilha mais um dos explícitos do texto. Ao repetir essa leitura do aluno, a 

professora  apenas parafraseia sem nada acrescentar ao já-dito, veja linha 87. Em seguida, 

lança outra questão com o pedido de esclarecimento que sugere a leitura do implícito contido 

nas imagens. Isso revela a  concepção de leitura da professora que sugere um modelo de ler e 

na prática encontra dificuldades para  executá-lo. 

No momento em que destaca as mãos, em 87, ela solicita interpretação do não-

verbal, que complementa o sentido da linguagem verbal. Introduz a questão sobre 

comportamento masculino e feminino relativo à AIDS e a  idéia de que sendo homem ou 
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sendo mulher, os dois necessitam usar camisinha e se prevenir da doença letal. Finalmente, 

é revelado o nome da “coisa”, que o aluno ainda tem receio em abordar por certos tabus 

criados, até pela própria escola quando exclui da discussão, em sala de aula, os assuntos do 

cotidiano como sexo e violência, por exemplo. Esse tema sugere um nível mais 

aprofundado de leitura, tanto dos implícitos quanto do que está dito e confirmado pelas 

imagens do texto. A leitura do implícito e dos entornos  mostra a diversidade e a abertura 

dos modos de significar da linguagem com seus códigos de semiologias variados, conforme 

vemos em François, (1996).    

Exemplo 9 

L.098

L.099

L.100

L.101

L.102

L.103

L.104

L.105

L.106

L.107

L.108

L.109

L.110

P:

A3:

P:

P:

A3:

P:

quem será que consegue... completar a idéia de... a idéia de... 

Caio...

a idéia de Caio... psiu !... está atrapalhando... peraí !... olhe... o que é que   

consegue... meu Deus !... que crianças ativas... inteligentes !... 

((muitas falas))

olhe... menino inteligente é assim... mas fica calado quando o outro está 

falando... preste atenção hein !... presta atenção !... oh !... olhe aqui 

comigo... “dois ouvidos e uma boca”... Deus disse o que... com isso ?... 

ouvir mais e... falar menos falar menos... então... vamos prestar a atenção 

o que é que a colega diz !... 

que tem alguém se prevenindo...

olha só !... Caio disse para nós... que este texto diz... que tem alguém se 

prevenindo...  silêncio !... olha... quando eu der as costas... quando eu 

virar... hum !... 

A professora, num movimento de pergunta, retoma a fala do aluno e solicita que 

alguém complete a idéia de Caio ou continue construindo a leitura. Essa ação permite a 

continuidade temática e comprova  que ler é um processo interlocutivo e interpretativo e 

que o sentido não é algo pronto, acabado. Nessa interação ocorre um movimento de ruptura, 

quando a professora diz que o barulho está atrapalhando e muda do tema da prevenção para 

o da própria situação de interação. Ela realiza um movimento ao pedir  que prestem atenção 
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na fala do outro, um modo de silenciar o barulho e manter a "ordem": olhe, menino 

inteligente é assim, mas fica calado quando o outro está falando. Esse trecho remete-nos à 

questão da disciplina, da conduta ou do comportamento em sala de aula, manifesto por 

várias falas dirigidas pela professora às crianças ativas e inteligentes. Esse sentido é 

reforçado, também, pelo uso de provérbio popular: dois ouvidos e uma boca, significando o 

pedido de silêncio, após a fala de Caio. Convém observar que o uso desse intertexto serve 

para reforçar o papel superior da professora em relação ao do aluno, o de ouvir mais e falar 

menos na sala de aula. Aqui, também, é outro momento em que não há um equilíbrio entre 

o dizer e o fazer da professora, ou seja, a visão de leitura  parece não  corresponder com a 

perspectiva proposta. 

O processo de leitura continua, a  professora comanda retomando a fala do aluno 

para  confirmar e/ou acrescentar algo ao que já foi revelado, como a prevenção da doença. 

Esse é um movimento constante na sala de aula, mas como afirma François (1996), na 

retomada há sempre modificação e, assim, o dito com o não-dito formam o novo sentido: 

olha só, Caio disse para nós que esse texto diz que tem alguém se prevenindo. Desse modo,  

durante a aula, vão sendo colocados os pontos de vista que constituem o todo significativo 

do texto. Os pontos de vista às vezes correspondem às expectativas de leitura prevista para 

aquele gênero ou àquelas circunstâncias de leitura e, outras vezes, traz algo de 

surpreendente. A resposta do outro causa sempre um efeito que surpreende. Assim, o 

processo de interação envolve os componentes da leitura e permite que haja um espaço de 

abertura e não de fechamento  do sentido. 

Exemplo  10: 

L.111

L.112

L.113

L.114

L.115

L.116

L.117

L.118

P:

A4:

aí... veja bem... tem alguém se prevenindo ali... para... se prevenindo... 

contra ... AIDS agora... ele disse que viu isso... mas ele não quis dizer... 

porque eu sei... se ele sacou... se ele observou... essa nuança... no texto... 

isso quer dizer... exatamente... que ele viu elementos que provam isso... 

e a colega... agora... vai complementar a idéia dele... como é que você 

observa isso ?... chegou... a essa conclusão ?... silêncio !... completar o 

que ele disse... né ?... 

porque ele está entregando a camisinha a ela... 
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L.119

L.120

L.121

L.122

L.123

L.124

L.125

P:

A4:

P:

A4:

P:

então... veja !... fale mais alto... 

porque ele tá colocando.. ele tá tentando colocar na mão dela... 

ele coloca... o quê ?... uma camisinha... na mão dela então... veja... que 

as pessoas só conseguem ver camisinha... quem viria uma outra coisa... 

além da camisinha... aqui ?... 

a mão  ((risos)) eu vejo que ela está se prevenindo... 

eu não estou ouvindo a voz de minha amiga... aqui !... ah !... 

((muitas falas))

Nesse  recorte, além do marcador aí aparece novamente o veja bem, com o qual 

a professora  realiza o movimento de retomada do mesmo enunciado, já repetido por várias  

vezes, a prevenção contra a AIDS. Ela permanece no controle da aula e da leitura e insiste  

no fato de que o sentido está localizado em algum lugar do texto, interrogando: como é que 

você observa isso ? Chegou a essa conclusão ? Ao aluno cabe o papel de responder, 

encadeando com a resposta inferida a partir da linguagem não-verbal dizendo: porque ele 

está entregando a camisinha a ela. Em seguida, a professora retoma a resposta 

acrescentando outras informações e fazendo outra pergunta. Ela quer que os alunos 

descubram todos os detalhes do texto, insistindo que busquem os implícitos, outros pontos 

de vista porque eles ficam sempre limitados ao explícito e, assim, o sentido gira sobre o 

mesmo aspecto do tema. Se assim permanecessem, estaríamos novamente diante da 

concepção estruturalista de leitura que fecha a possibilidade no aspecto formal, na língua, 

mas na visão sócio-interacionista há outras alternativas com a linguagem em uso.  

A professora dá continuidade através da leitura da imagem das mãos e da 

camisinha, provocando  risos no público da sala pelo duplo sentido do gesto. Nessa cena, os 

interlocutores entram em outro tema, o da sexualidade que sugere outro sentido. Esse fato 

confirma não só a necessidade de leitura do que está fora do verbal, mas também a 

característica polissêmica e de retomada-modificação da linguagem. Assim podemos 

sempre dizer outra coisa, produzir outro sentido quando  trabalhamos com a linguagem.  

Exemplo  11 

L.126 P: gente !... silêncio !... 
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L.127

L.128

L.129

L.130

L.131

L.132

L.133

L.134

L.135

L.136

A5:

P:

As:

A5:

P:

está se prevenindo contra a doença e também pra não engravidar... 

olha só !... alguém tá vendo um outro olhar de interpretação... olha que 

lindo !... ela disse que além da doença... o que também está sendo aí... 

colocado é o quê ?... é a questão da... que eu não ouvi ?... 

gravidez... engravidar... ((um coro de vozes))

gravidez...

a questão do... engravidar... evita uma gravidez ... tá vendo oh !.... ela já 

viu ... graças a Deus ... dois temas ... primei:ro ... apareceu aí ... o quê ?... 

a questão AIDS ... depois apareceu ... agora ...  a questão ... segundo ... 

gravidez...

Nessa cena, através do movimento injuntivo com o pedido de silêncio, a 

professora interrompe o coro de vozes dos alunos. Nesse efeito responsivo,  há continuidade 

no campo temático, quando  a aluna acrescenta a palavra engravidar, apresentada como 

sendo um outro olhar no processo interpretativo do texto. Esse também é um trabalho 

interativo do leitor, estabelecer relações com fatores fora do dito do texto para construir 

outras  significações. No ponto de  vista da professora, essa é uma interpretação do aluno, 

que colabora com a construção do sentido, e revela o uso da camisinha para prevenir a 

gravidez. Ela confirma seu sentimento de alívio e de gratidão, e dá “graças a Deus” por 

outra descoberta do aluno.  Aqui, o sentido do texto vai tomando a dimensão interativa e 

não mais se fecha a leitura prevista pelo professor ou aquela do livro didático. 

Essa informação inferida no texto,  o problema da gravidez, é outra sugestão de 

conteúdo curricular, a ser discutido em sala de aula. Assim, através do movimento de 

síntese, a professora retoma os assuntos do “já-lá” no texto, a AIDS, a gravidez, e avalia 

que a leitura está avançando: olha que lindo ! Desse modo, observamos que a leitura está 

sendo construída no processo de interação autor/leitores/texto. Também conforme Geraldi 

(1993), essa é uma das vantagens de a escola trabalhar com a linguagem em uso e não só 

com o conhecimento historicamente produzido. 

Exemplo 12 

L.137 P: aí... eu queria ver... quem diria outra nuança... nesse texto... aí... eu estou 
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L.138

L.139

L.140

L.141

L.142

L.143

L.144

L.145

L.146

L.147

L.148

A6:

P:

P:

A6:

P:

P:

A7:

vendo aqui... que só vejo um... ah !... eu queria ver... 

DST...

ele acabou  de dizer um... 

((muitas falas))

quem mais... poderia traduzir esse texto ? ... ele acabou de me dizer um 

então diga... o que foi que ele disse ?...

e eu sei ! ... 

então... você não tem ouvido ?... eu não entendi direito o que ele disse 

então pergunte... se você não entendeu... você pergunta... 

((muitas falas))

silêncio... por favor ! leia a palavra do seu colega... o que foi  que seu 

colega lhe disse !... silêncio !... 

a preservação contra a DST... doenças sexualmente transmissíveis...

O fragmento se inicia com o marcador aí que mostra uma nova seqüência desse 

tema. A continuidade temática ocorre através da introdução de outro aspecto sobre o 

mesmo tema, as Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST, na linha 116. Nesse trecho, 

dois outros pontos merecem ser analisados: a expressão "nuança", retomada pela professora 

tanto para visualizar o que está no texto quanto para indicar outras leituras possíveis. O 

outro destaque é na interrogação da professora sobre: quem mais poderia traduzir esse 

texto? Ao usar a expressão traduzir, a professora atribui outro conceito à leitura, o de 

tradução. Traduzir seria dizer o que o autor disse através do texto de outra forma ou 

descobrir as leituras que ele oferece. Aqui, a professora já se referiu ao ato de ler como 

interpretação.

A leitura vai fluindo por meio dos encadeamentos do discurso da professora com 

o do aluno, o que comprova que os movimentos são modos significativos, mas não 

dependem apenas da sintaxe do texto, como postula François (1996) sobre a diversidade de 

modos de significar da linguagem. Mas, durante o processo, ocorre um deslocamento do 

sentido, momento em que a professora  pede aos alunos que leiam a palavra da colega. As 

interações revelam o papel sempre firme da professora ao assumir o comando do processo e 

o do aluno de cooperar, o que caracteriza a relação complementar, assim, o sentido vai  se 

construindo conjuntamente. 
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No caso do gênero textual em questão, os movimentos discursivos dos 

interlocutores revelam o processo de ler como um tecido construído por várias vozes. Nesse 

processo, ressalta-se o funcionamento da linguagem, conforme vimos na teoria de François, 

diversidade de códigos, de semiologias, de modos de significar, o que  permite dizer o 

sentido de várias maneiras. No recorte em discussão, a professora toma a atividade de 

leitura como um outro olhar sobre o texto, voltado para a linguagem  não-verbal do cartaz, 

que revela não só a polissemia do verbo ler, mas também a característica de pluralidade da 

leitura.

Exemplo 13 

L.149

L.150

L.151

L.152

L.153

L.154

L.155

L.156

L.157

L.158

L.159

L.160

L.161

L.162

L.163

L.164

P:

A7:

P:

A7:

P:

A7:

P:

A7:

P:

A7:

P:

eita !... peraí... ela falou de um outro... olha que interessante!... eu não 

sabia disso !... gente... que lindo!... ele interpretou... olha... a fala dele... 

que... ele que falou... como é que é mesmo ?... repete... 

DST.. doenças sexualmente transmissíveis... 

que aí... nesse cartaz... ele faz... o quê ?... 

se  previne contra essas doenças... 

o cartaz se previne ?... 

o cartaz não... ((risos)) a pessoa... 

quem é... então... que se previne... ali ?... 

as pessoas se previnem contra a gravidez... e as doenças sexualmente 

transmissíveis... 

olhe o que foi que ela me disse... que ao lerem o cartaz...as pessoas 

tomam consciência... de quê ?... silêncio !... 

da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis... 

DST... nem eu sabia disso... gente !... obrigada... aprendi... contigo... olhe 

que lindo !... 

Esse fragmento é também iniciado pelos marcadores da língua oral. O eita

revela a surpresa da professora com a resposta imprevista do aluno que acrescentou o tema 

“preservação” no cartaz. O outro marcador peraí retoma uma seqüência temática contida no 

recorte anterior sobre DST. O processo de leitura se desencadeia pelo movimento de 
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pergunta da professora para obter o desenvolvimento do tema preservação da vida. Nesse 

ato interpretativo são repetidos dois aspectos do tema: o uso da camisinha para prevenir a 

gravidez e as doenças sexualmente transmissíveis. Aqui há um espaço de interação pouco 

significativo porque nada foi acrescentado, todos esses aspectos foram ditos e repetidos. A 

professora, apesar do esforço na leitura, não conseguiu fazer com que os alunos retomassem 

a questão da preservação.

Nesse texto, há sempre o jogo entre o comum e o diferente, o esperado e o 

inesperado, porque o texto está inserido no processo de leitura e colocado num mundo 

cultural mais amplo. Isso significa dizer que o tema da AIDS é discutido num universo 

abrangente e diz respeito a qualquer cidadão, portanto é do domínio público. Esse tema é 

veiculado por diferentes mídias e vinculado a diversificados mundos: o das drogas, da 

sexualidade, da religião, da educação, da família. Esse recorte permite observar, também, o 

papel destacado do leitor como componente fundamental no processo  de construção para 

preencher lacunas e fazer as inferências. Ou, ainda, como sugerem alguns autores, dentre os 

quais Certeau (1994): um viajante, um navegador, um caçador, uma aranha que tece os fios 

de sentidos do texto. A professora, na última linha desse fragmento, retoma a resposta do 

aluno acrescentando que não conhecia o que ele acaba de informar sobre o tema. Trata-se 

de uma estratégia de motivação da professora que desde o início da aula tenta trocar seu 

lugar com o aluno como forma de fazê-lo participar. Assim, ela realiza outro movimento de 

agradecer como um ato de compensar o aluno pela participação na leitura e por ter 

conseguido ler não só o previsto, mas também o surpreendente trazido nos implícitos, 

especialmente, nesse gênero textual.  

Exemplo 14 

L.165

L.166

L.167

L.168

L.169

P:

P:

alguém... ah !... gente !... eu queria que alguém visse... outra nuança... 

desse texto alguém já viu DST... gravidez e AIDS... ah !... eu quero que 

alguém veja mais... 

((muitas falas))

gente... por favor !... será que vai ter que sair alguém da sala... hoje ?...  

horrível !... 

((muitas falas))
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Nesse trecho, a professora começa com um movimento de síntese, repetindo os 

aspectos já analisados e encadeia consigo mesma, apesar de outras vozes que não se deixam 

ouvir.  Assim, ela solicita alguém para revelar outros sentidos a serem lidos no texto. Com 

isso ela apela para que os alunos ultrapassem os horizontes do autor e descubram outra 

“nuança” que, conforme, já comentamos poderia sugerir mais um dos modos de ler. A 

professora assume seu papel de guiar o caminho da leitura retomando a estratégia 

pedagógica de resumir o conteúdo construído nas interações anteriores.  

Dessa forma, ela continua com os movimentos de julgar e avaliar o  texto sob o 

seu ponto de vista. Ainda verificamos outro momento de ruptura temática para manter a 

disciplina da sala, nesse discurso: Gente, por favor ! Será que vai ter que sair alguém da 

sala hoje ? Esse é também um recurso usado como instrumento para ameaçar o aluno e é 

bastante aceito pela escola para manter a disciplina. A sala de aula vai se configurando 

como  um lugar contraditório e que serve a diferentes funções. É um espaço de interação e 

de trocas, mas pressupõe conflitos, tensões,  lutas e as contrapalavras entre os 

interlocutores.

Exemplo  15 

L.170

L.171

L.172

L.173

L.174

L.175

L.176

L.177

L.178

L.179

L.180

L.181

L.182

P:

A8:

P:

A8:

P:

A8:

P:

A8:

P:

por favor !... quem vê mais algo aqui ?... diz pra mim... não precisa ter 

vergonha de falar... as pessoas têm de se comunicar! ... vá... diga aí... 

quem é casado... também tem que se proteger... 

olha só !...  ela disse que... quem é casado... repete... achei lindo !... vai... 

também quem é casado... tem que se proteger... 

aqui... ela está se referindo não só... à pessoa... mas aos casados... como 

é ?... não consegui ouvir sua fala... propriamente...  

quem é casado... também precisa se proteger... 

ela lê no cartaz... que... quem é casa:do... também precisa se proteger 

agora... você viu... esse elemento casado... onde... aqui no texto ?... qual 

foi a figura... a cor... o que foi que levou a você ver... o casado ?... 

é que o homem está colocando a camisinha no dedo dela... 

então veja... olha que lindo !... como ela viu... gente !... isso é que eu 
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L.183

L.184

L.185

L.186

L.187

L.188

L.189

L.190

L.191

L.192

L.193

L.194

A8:

P:

A8:

P:

A8:

P:

gosto... de gente inteligente... olha pra aí !... ela disse que... observou 

que... o homem está colocando a camisinha no dedo dela... então... só 

esse ato... esse ato... de colocar... a camisinha no dedo dela... ela 

lembrou... o que ?... 

casamento... 

casamento... e a camisinha... significa casamento ?... 

não...

e o que é que significa casamento... exatamente ?... a  aliança de dois... 

eh ... 

a aliança... 

a aliança de duas pessoas... um homem e uma mulher... gente... olha que 

lindo !... vocês vêem esse texto... como é rico !... 

Esse trecho enfatiza o lugar da professora sempre comandando o evento 

comunicativo. O enunciado por favor contém um apelo para continuar o processo 

interativo-interpretativo, completado pela pergunta: quem vê algo mais aqui ? Trata-se de 

um movimento injuntivo, que ela encadeia com a  informação do aluno, no caso, a 

camisinha em formato de aliança, simbolizando o casamento. Aliás, casamento é outro 

aspecto do campo temático da propaganda em questão, inferido pelo leitor através do 

implícito e do conhecimento partilhado. O leitor compartilha as experiências trazidas de 

outros mundos e de outras leituras para o momento atual da leitura, juntando o dito e o não 

dito. A professora retoma a resposta do aluno, na linha 188, pedindo que repita a nova 

informação e finge que não ouviu para que os outros alunos escutem essa leitura aceita por 

ela como correta. O aluno repete respondendo o que infere da linguagem não-verbal: a 

figura da aliança sendo colocada no dedo da mão da mulher. Há um jogo de 

pergunta/resposta, em que a professora retoma acrescentando um ponto de vista sobre o 

casamento, mas ela deseja saber, ainda, como o  aluno conseguiu ler o que denota o 

casamento. Convém ressaltar o movimento avaliativo da professora que por três vezes, 

nesse trecho, avalia a resposta do aluno como satisfatória e, portanto, tudo é lindo. 

Igualmente interessante é o dado em que ela cita, na linha 205, a cor como algo que poderia 

sugerir ou significar nesse texto, mas não explora esse recurso visual.
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A fala da professora, na última linha desse fragmento, mostra que o texto é rico. 

Certamente por apresentar várias propostas de leitura, não apenas pela linguagem verbal 

explícita, mas também pela não-verbal, manifestada nos implícitos e entorno (imagens e 

cores). Ou porque permite fazer inferências como falar do casal e do casamento, através da  

camisinha em forma de aliança. O plano de leitura das imagens, sobretudo, por se tratar de 

um gênero publicitário, exige que leiamos outros elementos e renovemos as práticas de 

leitura. Cada gênero textual requer leitores competentes e diferentes leituras. Esse é o 

trabalho do leitor, buscar no texto aquele sentido, acentuar o que quer ler, no tema filtrado 

pelo autor para aquela circunstância, e conforme o seu objetivo. Assim é que se pode falar 

de limite de sentido e não podemos chegar aos extremos: se de um lado não podemos fechar 

numa leitura única, do outro não temos de aceitar que seja ilimitada ou que qualquer leitura 

serve para o texto.

Exemplo 16 

L.195

L.196

L.197

L.198

L.199

L.200

L.201

L.202

L.203

L.204

L.205

L.206

L.207

P:

As:

P:

As:

P:

As:

P:

As:

P:

olha para cá... oh !... ei !... olha pra mim... olha pra cá !... olha pra cá... 

para o quadro... olha pra mim... olha pra você... são três... oh !... olha a 

trindade santa aqui... oh !... eu... tu e o texto então... oh !... veja bem !... 

o que foi que nós conseguimos ver... ler aqui... nesse texto ?...  

primeiro... foi o quê ... a questão da... 

AIDS...

segundo ?... 

gravidez...

terceiro ?... 

DST...

e o quarto ?... 

casamento... 

o casamento... a proteção no casamento... que foi visto pelo quê ?... 

O movimento de injunção manifesto pelo enunciado olha para cá, usado pela 

professora, é um pedido de atenção para que a turma se concentre no que vem a seguir no 

evento da aula. Embora na interação durante a aula possamos ver os lugares ocupados por  
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outros interactantes, aqui a professora está sempre à frente para conduzir a aula e organizar 

a leitura do texto: olha para cá, olha para mim, olha para o quadro, olha para o texto. Essa

é uma atitude de enquadrar o leitor num horizonte de sentido, enfatizando o que foi lido até 

esse momento. 

A maneira como a professora se refere à questão da “trindade santa” é uma 

retomada dos três principais componentes que partilham seus conhecimentos na leitura. Ao 

abordar o eu, tu e o texto, ela mostra a concepção de leitura construída  na interação, que 

deverá ser a sócio-interacionista. O texto é o lugar de encontro do sentido, no qual se 

articulam o ponto de vista do autor com o do leitor, sendo a leitura uma produção e não um 

reconhecimento de sentido. Aqui, mais uma vez a professora usa a criatividade fazendo a 

comparação  dos elementos do processo de ler com a  trindade santa e situa a linguagem 

como um lugar  privilegiado da interlocução. Assim, ler é um ato interativo. 

A propósito, nesse fragmento, há movimento de confirmação da professora, 

manifesto pela síntese, em que ela retoma os  aspectos discutidos para mostrar o que já foi 

possível ser lido ou interpretado por meio da pergunta: o que foi que nós conseguimos ver 

ou ler aqui  nesse texto, a qual os alunos respondem, num coro em voz alta. Verificamos 

que  houve uma construção conjunta do sentido ou que ocorreu um processo de ler 

compartilhado. Essa estratégia de repetição como forma de memorizar é um resquício da 

visão tradicional, que usa esse método como forma de fixar o conteúdo, no processo de 

aprendizagem. A professora encerra o comentário com outra pergunta de esclarecimento 

sobre a prevenção como proteção também para o casamento. Assim é todo o decorrer da 

aula uma busca constante de interações para que o sentido seja construído e não algo 

pronto. Vejamos a continuidade da aula. 

 Exemplo 17 

L.208

L.209

L.210

L.211

L.212

L.213

P:

A9:

P:

A9:

P:

agora... vamos ver... quem representa AIDS... aqui ?... 

homem... 

quem representa AIDS... é o homem ?... 

não... todos... não... os dois... a camisinha... 

os dois representam AIDS ?... quer dizer que o elemento... perai !... 

assim... preste atenção... oh !.. digamos que este texto... que está aqui... 
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L.214

L.215

L.216

L.217

L.218

L.219

L.220

L.221

L.222

L.223

L.224

L.225

L.226

L.227

L.228

L.229

L.230

L.231

L.232

A9:

P:

As:

P:

A10:

P:

A11:

P:

As:

P:

ei!... olha para o quadro !... digamos que eu tirasse esta mão daqui... 

tirasse essa mão daqui... oh !... tirasse esse código verbal aqui... QUEM 

AMA USA... e tirasse a palavra camisinha... e ficasse somente esse 

objeto aqui... oh !... que eu nem sei que objeto é esse !... que objeto é 

esse mesmo ?... 

camisinha... 

aí... se ficasse só esse objeto... nessa situação... você  leria isso... como o 

que ?... vocês leriam como o quê ?...  se tivesse só esse objeto ?...  sim... 

se tivesse só... esse objeto aqui ?... 

AIDS...

((muitas falas))

como é ?... como é ?... eu não ouvi !... você não fala ?... 

((muitas falas))

fala...

ah !... fala !... então diz !... você consegue entender ?... você se 

comunica  ?... 

comunica...   

então... o que vocês conseguiram entender... aí... só com a camisinha?... 

para evitar a AIDS... 

eu entendi que... só com a camisinha... pode se prevenir contra a 

AIDS...

((muitas falas))

Neste fragmento, a professora utiliza três marcadores para dar continuidade à 

interação. Primeiramente, ela usa o marcador agora introduzindo a pergunta que encaminha 

a discussão para a descoberta dos aspectos do tema da AIDS nesse texto. O aluno encadeia 

respondendo que é o homem e a professora retoma a resposta questionando-a, levando o 

aluno a mudar a resposta. Nesse jogo interativo, a prática de leitura tem como estratégia a 

desconstrução do texto, na qual a professora sugere que sejam retirados elementos do texto 

verbal, permanecendo apenas o não–verbal, focalizando principalmente  a camisinha. Desse 

modo é que ela busca construir novos sentidos para o texto. Nesse movimento de leitura, 

através do conhecimento prévio e de mundo sobre a expressão quem ama usa e camisinha, 
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ela está inferindo a idéia de prevenção, mas o leitor sem esse conhecimento não faria essa 

inferência, pois a escola geralmente trabalha com  textos consagrados, contidos no manual 

didático e não explora a linguagem não-verbal. 

O outro dado a ser destacado é o uso desse gênero tido como persuasivo, embora 

o tema já seja bastante conhecido do público e debatido em várias situações, ainda chama a 

atenção do aluno. Enfatizamos que, quando é oferecido outro gênero, como esse, há 

dificuldade de leitura por falta de estratégias eficazes para a compreensão. Compreender 

implica uma reação do outro e provoca sempre uma resposta que permite continuar a 

interação, é isso que estamos constatando nesse processo de leitura. Ressaltamos, também, 

que o trabalho com esse gênero mostra a importância  da diversificação de gêneros no 

ensino de língua portuguesa. Isso permite não só a interpretação dos aspectos não–verbais 

como a formação dos alunos, mas se, evidentemente, não usarmos o texto apenas como 

pretexto, mas para obter conhecimentos e para a transformação social tão desejada. Só 

assim a leitura terá sua eficácia e importância reconhecida, tornando  a escola o espaço mais 

adequado para essa reflexão. O processo de ler em sala de aula precisa orientar o aluno a 

realizar a leitura do mundo. 

O outro marcador desse recorte é aí que encadeia a interação professor/aluno. 

Ele é bastante utilizado na fala e se constitui um elemento encadeador em muitas situações 

interativas, sobretudo, em narrativas orais. Assim, a professora continua a estratégia de 

desconstruir o texto para fazer com que os alunos observem  as partes retiradas e possam 

reconstruí-lo, atribuindo sentidos. Através desses movimentos de desconstrução e 

reconstrução, a professora busca saber se as partes isoladas comunicam, se ainda assim há 

sentido. Esse fato torna a  atividade de leitura um trabalho interpretativo e dinâmico, que 

mostra como o aluno–leitor se institui no texto, cabendo a ele não somente 

reconhecer/identificar alguns elementos do texto, mas revelar o efeito de sentido de sua 

leitura, que é  um movimento de reconstrução textual e implica a construção interativa do 

sentido do texto. Há, ainda, um deslocamento do sentido que remete para o processo de 

compreensão que é um ato comunicativo, como mostra a fala da professora: você consegue 

entender ? você se comunica ? Notadamente, há um entendimento de que compreender é 

mais do que ler as estruturas gramaticais, é entrar no jogo comunicativo e relacionar-se com 

o outro. Esse é um processo que precisa ser sempre utilizado para mobilizar ou envolver os 

participantes da interação em sala de aula. 
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O encadeamento feito pela professora com o marcador então, mais uma vez 

usado, retoma o já-dito, repetindo a pergunta para dar prosseguimento ao ato de ler. Com 

esse movimento, ela leva os alunos a repetirem as mesmas respostas, seguidas pelos 

movimentos de confirmação. Nesta seqüência de fala em que a professora diz: o que vocês 

entenderam, eu entendi que, esse fato permite inferir que o processo de ler ou compreender 

caracteriza-se como uma construção de pontos de vista dos alunos e da professora. 

Certamente, a leitura da professora não é a mesma feita pelo aluno. Desse modo, a cada 

enunciação o leitor partilha com o outro  o que traz de suas experiências com outras leituras 

e da vida cotidiana. Assim, a leitura não poderá ser a mesma para os leitores dessa sala de 

aula.

Exemplo  18

L.233

L.234

L.235

L.236

L.237

L.238

L.239

L.240

L.241

L.242

L.243

L.244

L.245

L.246

L.247

L.248

L.249

L.250

L.251

P:

As:

P:

A12:

P:

A13:

P:

gente... olhe um detalhe !... vamos mudar a história aqui... tá ?... mudar 

a história... será que eu posso ?... 

pode...

vamos ver... digamos que aqui... não tem... oh !... preste atenção... é o 

imaginário... agora... de vocês... não é o meu... mas digamos que aqui... 

não tenha esse objeto... não tenha esse objeto aqui... só tenha essa mão 

e essa mão... as duas mãos... tá... aí... sem esse objeto... sem ele... como 

é que você leria esse texto ?... como é que você leria ?... silêncio !... por 

favor... vamos ouvir ?... vamos ouvir a voz da colega... a interpretação 

dela... vá !... 

que os dois... não estão se prevenindo... 

olha só... ela disse que se... retirasse... olha que ótimo !... foi ela que 

disse... não fui eu !... ela disse o seguinte... que se nós tirássemos... 

desse texto... esse objeto... aqui... oh !... olha aqui para o quadro... por 

favor... tirássemos esse objeto... isso... queria... dizer que os dois não 

estavam se prevenindo... olha que ótimo !... mas digamos que nós 

tirássemos... que nós tirássemos...por exemplo... uma... 

mão... 

alguém falou uma mão... quem foi ?... 
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L.252

L.253

A13:

P:

eu... eu... eu !... 

aí... que ótimo !... lindo !... obrigada...

Observamos aqui, através da expressão gente, o apelo ou  pedido da professora 

para que a turma  participe da construção do sentido, ao que parece foi atendido, pois há 

maior interação e abertura na relação entre professora e aluno e destes com o objeto a ser 

lido. A  partir desse fragmento, o foco é centralizado  no modo de ler, em que a professora 

acentua um detalhe do texto e lança o desafio de mudar o rumo da história. Ou seja, 

encontrar outras possibilidades de leitura e outros sentidos, desta feita, através da 

imaginação ou criatividade do aluno, que concorda com a professora respondendo: pode.

Retomando com a pergunta, como é que você leria?,  ela realiza um movimento de 

recomeçar a leitura e nessa ação sugere uma mudança de mundo do real, em que o sentido 

passa a ser produzido no mundo da imaginação. Com isso, ela consegue a adesão dos três 

participantes que entram em cena nesse trecho, permitindo o processo de leitura avançar 

como atividade de busca ou de preenchimento de lacunas do texto. Desse modo, o texto se 

caracteriza como uma proposta de sentido e de múltiplas possibilidades de interpretação e o 

leitor um sujeito ativo do processo de ler. A leitura se concretiza como um verdadeiro 

movimento de recriação do que está implícito e do que é lacunar, mas com limites 

determinados pelo próprio texto.  

Outra estratégia, utilizada pela professora, é retirar de cena a camisinha, que  

cede lugar para o entendimento, o de que sem ela os dois não estão se prevenindo, mas 

ainda assim causa uma reação na professora. Ela se alegra com a participação do aluno, 

mesmo o sentido sendo previsto, o que denota pelas expressões usadas: ótimo, lindo, 

obrigada. Esse é um modo de avaliar que valoriza demais o óbvio, como sendo algo 

surpreendente que o aluno retira do texto. Também esse texto, pela abrangência do tema 

AIDS, proporciona ao leitor muitas “viagens de leitura”, por exemplo, pelo mundo da 

ficção. Por essas ações da professora confirma-se que a linguagem não só é multiplicadora 

do imaginário e de mundos, mas também tem uma abertura e diversidade significativa. 

Desse modo, a leitura não pode se reduzir a  métodos de ler, mas é uma viagem, em que a 

criatividade e o imaginário se juntam para fazer o leitor buscar outros sentidos para o texto. 

Fato que privilegia a proposta sócio-interacionista pois evidencia  o aluno como leitor 

responsivo e mostra que o texto não é um produto acabado. 
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Exemplo 19

L.254

L.255

L.256

L.257

L.258

L.259

L.260

L.261

L.262

L.263

L.264

L.265

L.266

L.267

L.268

L.269

L.270

L.271

L.272

L.273

L.274

L.275

L.276

L.277

L.278

P:

A14:

P:

A14:

P:

P:

A15:

P:

A15:

P:

A16:

P:

A17:

P:

A17:

P:

então... veja bem... qual a mão que você  tiraria ?... essa mão aqui ou 

essa?... 

essa debaixo... a de... 

essa que está abaixo... esta que está abaixo... silêncio ! ... você interpreta 

como que tipo de mão ?... como !... anh !... 

vou falar... não... 

tu tens vergonha de falar ?... tu tens vergonha de falar... e  com é que  

você vai viver no mundo... se você não fala ?... 

((muitas falas))

hein !... se tirasse aquela mão inferior... que foi idéia de sua amiga... 

aquela mão inferior... você lê... como o quê ?... 

a debaixo... 

a inferior... ele entende... não entende ?... silêncio !... só uma pessoa 

ficaria contaminada... 

a  mulher... 

quem ?... 

o homem... 

contaminada... olha bem... ele já viu a pessoa já contaminada... 

porque retirou a mão aí... só ela ficaria contaminada...  

olha que interessante !... adorei !... oh !... ele disse que... oh ! ... preste 

atenção !... gostei !... olha que sacada... ótimo !... ele disse que se tirar a 

mão... que representa... a mão feminina... fica... só.. a  mão do homem 

com a camisinha... o que vai acontecer ?... ele disse que acha... que só o 

homem está... o quê ?...  

fica contaminado... 

contaminado... que  ótimo !... 
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A aula tem continuidade e a seqüência temática é conduzida pela expressão 

então... veja bem, que a professora já usou várias vezes para retomar ou introduzir outros 

aspectos do mesmo tópico, ou seja, esses marcadores servem para dar continuidade à 

interação e repetir ou explorar outro aspecto. Observamos que, nesse recorte, permanece o 

movimento de desconstrução do texto, em que três alunos diferentes respondem às 

perguntas da professora. Nesse fragmento, os encadeamentos realizados tentam reconstruir 

novos sentidos com as sugestões de retirada de partes do texto, no caso, a mão de baixo ou 

a inferior ou ainda a mão do homem ou da mulher. Assim, a leitura não se limita à visão da 

professora e permite ao aluno expor seu ponto de vista. Há um deslocamento causado pela 

resposta do aluno que não quer se pronunciar sobre esse assunto da  aula. O ato de calar ou 

não se dispor a falar, certamente é, ainda, resquício dos antigos tabus gerados pela falta de 

discussão na escola. A professora faz seu papel insistindo e questionando as razões do 

aluno: tu tens vergonha de falar ? Em seguida, ela retoma com mais uma pergunta sobre a 

retirada de uma das mãos e o aluno responde que seja a mão de baixo ou a inferior. Essa 

discussão entre os leitores permite acentuar outro aspecto do tema, a contaminação. Nesse 

processo, os leitores buscam descobrir quem contrai a doença, o A15 afirma que a mulher, o 

outro A16 diz ser o homem, mas, pela retomada da professora, é possível reconstruir o 

sentido ou fazer a leitura: se não houver prevenção ambos poderão ser contaminados. 

Aqui, o discurso da professora retoma a discussão anterior. Ela lança mão do 

marcador fático olha bem, para chamar atenção, acentuar esse aspecto do tema. Nessa 

seqüência de fala já foram apresentados vários aspectos, mas se falou pouco acerca do 

problema da doença letal. A interação da professora com o aluno, no jogo de retirar uma das 

mãos para renovar a estratégia de leitura, coloca em foco, primeiramente, a mão do homem 

e,  assim, o aluno mostra que a mulher ou só ela ficaria contaminada. O efeito responsivo 

do aluno provocou uma reação exagerada de deslumbramento na professora, ao ponto de ela 

avaliar que foi uma ótima sacada. Se fosse o contrário, retirasse a mão masculina só o 

homem ficaria contaminado. Do prisma das relações interpessoais há um avanço, tendo em 

vista que as linhas 259 a 260 revelam certo desinteresse do aluno em colaborar ou se 

pronunciar mostrando o seu ponto de vista. Como vemos,  a professora é quem está sempre  

no lugar de condutora e, assim, mantém-se com a palavra e dando o tom da leitura, 

indicando ou conduzindo ao mapa da significação. É bem verdade que a palavra não diz 

tudo, mas tem seu potencial significativo que se soma ao trazido pelo leitor para a situação 
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de leitura. Por isso é que se pode afirmar que ler em sala de aula é a soma de muitas vozes 

que se juntam para tecer o sentido do texto. 

Exemplo 20 

L.279

L.280

L.281

L.282

L.283

L.284

L.285

L.286

L.287

L.288

L.289

L.290

L.291

L.292

L.293

L.294

P:

As:

P:

A17:

P:

A18:

P:

As:

digamos... agora... vamos mudar um pouco aqui a história... tentar mudar 

será que eu consigo ?... 

consegue...

agora... tá... digamos que essa mão aqui... silêncio !... por favor... olha pra 

cá... gente !... quinta série !... eita... quinta série boa...viu ?!... olha pra 

mim digamos que agora essa mão fica... essa mão fica... e essa aqui sai... 

e essa daqui sai... aí... como é que esse texto... 

essa sai... 

olha só... ela deu a idéia... meu filho... pare... por favor... a janela olha 

só!... a mão... a mão superior... isto é... a mão do homem... eita !... um 

detalhe que eu gostaria que alguém me explicasse.. porque eu não 

consigo en:tender !... oh ! ... a mão...  a mão inferior... a mão inferior de 

posição... né ?... a mão na posição inferior... é a de quem ?... 

da mulher... 

a mão que está superior... é a de quem ?... 

do homem... 

Aqui, os enunciados estão centrados na interação em sala de aula. A professora 

permanece em sua função característica de coordenar e de dirigir a aula mantendo a 

continuidade do tema. O fragmento inicia com um retorno à proposta de mudança de modo 

de significar ou de produzir o sentido já discutido. Através do marcador agora, a professora 

revela a sua estratégia de leitura e obtém a aprovação do aluno, que confirma respondendo 

consegue. Assim, ele atua como co-responsável ou como co-construtor da significação 

atribuída ao texto, além de contribuir para intensificação do processo interativo na sala de 

aula. Mas, em meio a movimentos de injunção e ao deslocamento, ela exerce seu papel de 

controlar a disciplina e pôr ordem na sala. Merece destaque, ainda, o  momento de ruptura 
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em que a professora enfatiza a platéia, os alunos de quinta–série, que devem estar dispersos 

pelas constantes repetições da professora.

Isso significa dizer que esse é um público que requer motivação, o que ocorre 

pelo constante pedido de atenção da professora para a aula. Assim, ela insiste na 

desconstrução do texto e encadeia a fala com outros alunos procurando, através de 

perguntas e respostas, continuar a seqüência temática. Desse modo, intensifica-se o 

movimento interativo, ocorrendo a participação de três alunos no processo de leitura. As 

interações revelam que a continuidade ocorre através da leitura das imagens que são lidas 

nas expressões inferior e superior que  abrem o horizonte do leitor para enxergar outros 

sentidos. Mas a professora chama a atenção para a palavra posição no sentido de lugar 

ocupado e não outro sentido possível que se possa inferir em outra situação de uso dessa 

palavra. Observem que não podemos fechar a leitura num só aspecto, pois limita a 

perspectiva de ver, por isso a professora recorre à mudança de olhar. Aqui, mais uma vez 

ressaltamos François (1996), ao propor o estudo dos movimentos que a  linguagem é capaz 

de realizar, pois não é somente a forma lingüística que significa. 

Exemplo 21 

L.295

L.296

L.297

L.298

L.299

L.300

L.301

L.302

P:

A19:

P:

vocês não lêem... vocês não conseguem ler... desculpa... vocês 

conseguem ler... o que... com isso ?... a mão da mulher está na posição... 

inferior... a mão que está na posição superior é a do homem... como é que 

você consegue ler isso ?... 

que só uma pessoa chega a se prevenir... 

que só uma pessoa chega a se prevenir ?... o que é que vocês 

conseguiriam ver... atenção !... com a questão do posicionamento das 

mãos... quem está abaixo... quem está em cima ?... 

((muitas falas))

A professora continua com a palavra e movimentando a leitura. Com a pergunta 

sobre o que os leitores conseguem ler, na imagem da posição das mãos dispostas no texto, 

ela busca outros sentidos. O aluno responde que só uma pessoa chega a se prevenir. A 

professora apenas repete o dito na resposta do aluno e, em seguida acrescenta mais uma 
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questão, o posicionamento das mãos, que sugere outros sentidos além de localidade ou 

espaço, acentuado ou previsto no ponto de vista da professora. Do ponto de vista do sócio-

interacionismo, esse fato caracteriza-se como o lugar da intersubjetividade, do dialogismo, 

da pluralidade significativa da linguagem. 

A expressão posição superior ou em cima remetem à questão da superioridade 

masculina, em relação à da mulher, que é colocada num patamar  de inferioridade em 

relação ao homem. Essa mesma palavra “posição” situada no mundo da sexualidade, por 

exemplo, sugere outro sentido. Esse é um jogo polissêmico da linguagem como 

multiplicadora de sentido. Isso equivale a dizer que o sentido não depende só da estrutura 

gramatical, mas dos movimentos provocados pelos encadeamentos discursivos dos 

interlocutores em mundos determinados e situações especiais de uso. Assim, uma mesma 

expressão pode ser interpretada de diferentes modos de acordo com o gênero e os leitores  e 

pode significar de acordo com as condições de enunciação. Por isso, a forma como estão 

sendo usadas ou conduzidas as expressões, pela professora,  provocou o riso nos alunos. 

Eles lêem não só o que está explícito, mas também outros sentidos do texto, o que é inferido 

pelo riso, e  a professora apenas retoma o que disseram sem nenhum acréscimo. Esse tipo 

de remada é freqüentemente usada na sala de aula, conforme foi apresentada por François 

(1996).

Exemplo 22 

L.303

L.304

L.305

L.306

L.307

L.308

L.309

L.310

L.311

L.312

L.313

P:

A19:  

P:

eu gostaria de que alguém me dissesse isso... olha... se vocês ficarem 

rindo... olhe... preste atenção... 

deixa de falar besteira... 

para nós lermos... ele requer... a leitura... ela requer... uma 

concentração... uma concentração da tríade... que eu falei... oh !... preste 

atenção... leitura requer uma concentração... eu tenho de olhar... para o 

objeto de leitura... a partir de mim... a partir do que eu estou vendo... 

em relação ao outro que o fez... então... se eu tenho que observar... se 

eu tenho que me concentrar... nisto... então eu não posso estar 

brincando e pensando só num ponto... posso ?... então veja... se eu 

pensasse só num ponto... a minha aula já teria acabado... porque vocês 
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L.314

L.315

L.316

L.317

L.318

L.319

L.320

L.321

L.322

L.323

L.324

L.325

A20:

P:

só veriam a AIDS e acabou... mas deixa que aqui... nós já vimos... 

questão casamento... questão DST... já vimos outros olhares... outras 

formas de ler... outros assuntos... tá... a gente viu... esses vários modos 

de ver... eh... o não–verbal daqui... por que isso ?... porque alguém 

prestou atenção no texto... e alguém começou a observar outras 

interpretações... então... é isso que conta... quem ficar num ponto só... o 

que é que acontece ?... se eu ficar olhando para um ponto só ?... eu 

perco a concentração ?... é  isso que acontece ?... eu tenho que... quando 

eu vou ler... eu tenho de olhar o quê... exatamente ?... 

tudo...

como ?... tenho que olhar tudo !... então... eu tenho que sair do ponto de 

AIDS... não tenho ?... 

A professora, que sempre inicia o turno de fala,  mais uma vez ocupa seu lugar 

de comando, mas é interrompida pelo deslocamento da entrada do aluno dizendo: deixa de 

falar besteira., referindo-se à fala após a discussão sobre o termo posicionamento, que 

motivou o riso na sala. Ela assume sua posição de comando para conceituar a leitura, objeto 

que exige muita concentração dos leitores, porque envolve o outro, o produtor do texto. 

Nesse recorte ocorre o ápice do ato interpretativo e interativo. A professora interage com a 

turma explicando tudo o que já fez na aula, desde as estratégias usadas até os aspectos 

interpretados ou lidos na sala de aula.

Aqui a professora, durante seu extenso discurso, provocou outra ruptura do tema 

em andamento para colocar seu ponto de vista acerca do que é leitura. Ao dizer que a leitura 

exige concentração da tríade, ela situa o ato de ler como interação, em que participam o

objeto de leitura (o texto), o ato  de ler começa a partir de mim (do leitor) em relação ao 

outro que o fez (o autor), que produziu o texto. Assim, ela acentua outra tríade 

leitor/texto/autor. A professora realiza um movimento de síntese com o resumo não só do 

conteúdo que conseguiu ler, mas também do processo ou prática de leitura desenvolvida até 

esse instante da aula. Ela mostra que o texto permite várias interpretações mas tem um 

acento ou foco que o organiza. Isso significa dizer que o texto não é pretexto para acomodar 

informações, mas lugar de  interação entre autor e leitor. O autor do seu lugar social produz 
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seu texto, dirigindo-o para alguém, o leitor, que também ocupa um lugar social, eis a 

relação dialógica do processo de produção/recepção do texto.

No papel de condutora, ela orienta os alunos a olharem em outras direções para 

descobrirem a riqueza do texto. Conforme o comentário da professora, a leitura vai sendo 

construída pelo explícito no verbal e pelo não-verbal e é organizada, através dos 

movimentos discursivos, que são reforçados pelos marcadores como: então, olha, veja bem, 

que pontuam o texto e servem de elo para enquadrá-lo numa determinada situação de 

leitura. Esse fragmento é o momento da aula em que é feita uma retrospectiva do que foi 

visto durante o processo de ler, na interpretação. Nesse fragmento verificamos que o 

processo de ler é uma interação dos três componentes da leitura, o que confirma o ponto de 

vista do sócio-interacionismo.  

A professora, após ter exposto o conjunto de elementos que compõem a tríade

da leitura, faz outra síntese mostrando o tema AIDS, sob outros olhares  ou sentidos, as 

diversas formas de ler ou  variadas estratégias e outras linguagens possíveis que compõem o 

horizonte de sentido, revelando, assim, a abertura permitida pela concepção sócio–

interacionista. Desse modo, não se fixa num só ponto, mas olha tudo como sugere o aluno 

que participa ativamente desse processo. A professora, enquanto leitora, busca escapar das 

teias que a prendem ou sair do ponto de vista da AIDS e construir conjuntamente o 

emaranhado tecido, um novo texto. Sem dúvida, no caso em questão, o ato de ler é o espaço 

das revelações das significações possíveis e que ficaram sem dizer à espera de um leitor que 

o interprete ou trace o seu bordado. Desse prisma, a leitura não se fecha num único sentido 

ou ponto de vista e o processo de ler é sempre inacabado porque depende de vários fatores. 

Exemplo 23 

L.326

L.327

L.328

L.329

L.330

L.331

L.332

P: então... agora... eu quero que vocês... por favor... me expliquem... porque 

eu não estou entendendo... porque que essa mão... aqui da mulher... está 

numa posição... por baixo... e a mão do homem está numa posição... por 

cima... por que não é o inverso ?... como é que vocês vêem isso ? quem 

arriscaria... por favor... uma interpretação... aí... bem light ? aqui... oh !... 

silêncio... por favor... vamos ouvir... como é que você interpreta essa 

posição aí... dessas... 
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L.333

L.334

L.335

L.336

L.337

L.338

L.339

L.340

L.341

L.342

L.343

L.344

L.345

L.346

L.347

L.348

L.349

L.350

A21:

P:

A22:

P:

A23:  

P:

A23:  

P:

que aí está havendo uma relação sexual... 

que aí está havendo uma relação sexual... quando fala de posição... ele 

lembrou... relação sexual alguém poderia ver... eu acho que a palavra... 

talvez... ajudou essa interpretação... essa questão do posicionamento das 

mãos... o lugar... quando eu falo posição... eu estou lembrando o lugar 

onde se encontra... tá ?... eu estou aqui nesse patamarzinho... um degrau a 

mais... olha só !... eu estou num patamar... um degrau a mais... e vocês 

estão eh... num degrau abaixo... eu estou tendo  relação sexual com 

você?... 

não...

então... veja bem... então... se alguém tiver numa posição assim... mais 

abaixo... isso quer dizer relação sexual... necessariamente ?... como é que 

você observa isso ?... 

não... que a mulher é considerada... inferior ao homem... 

olha só... que interessante !...  ela teve outro olhar... ela disse não... que 

essa posição aí... significa... que...  que o que mesmo ?... 

que a mulher é considerada inferior ao homem... 

que a mulher é considerada inferior... inferior ao homem... ótimo!... 

Nesse fragmento, com o uso do marcador então, a professora realiza um  

movimento injuntivo. Ela retoma o assunto anterior e encadeia o questionamento sobre a 

posição das mãos e continua a enfatizar que a mão da mulher é colocada  por baixo, em 

posição ou  lugar inferior ao homem. Essa discussão remete para outro aspecto do tema, o 

qual não faz parte do debate sobre o gênero masculino e feminino, mas o relacionado à 

sexualidade, por isso,  ela pede uma interpretação bem light.. Ao usar essa expressão utiliza 

a linguagem informal para suavizar a resposta já prevista, desviando-a para outro aspecto 

do tema. Esse termo emprestado do inglês (em moda) revela também o entrosamento entre 

os interlocutores acostumados a usá-lo de modo descontraído no meio amistoso. Essa forma 

de ver ou esse ponto de vista seria diferente daquele em que o aluno prontamente arriscou: 

que aí está havendo uma relação sexual. A resposta do aluno  provocou a professora, que a 

repete sem acrescentar, mas mostra, ainda, que a palavra posição é ambígua, e logo elabora 

uma outra pergunta e constrói um novo aspecto, atribuindo outro sentido à palavra em 
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destaque. Observamos que não só ela repete muito, mas também faz os alunos repetirem, o 

que causa um sempre retomar o dito em discussão. Com certeza, a repetição é resquício 

desse processo bastante utilizado na sala de aula para auxiliar da aprendizagem. 

No horizonte discursivo criado pela professora, o termo posição passa a 

significar o lugar onde alguém se encontra, o patamar mais elevado ou o degrau mais alto, 

como afirma a professora, desfazendo a leitura feita pelo aluno anteriormente com mais 

uma pergunta ligada à situação de localidade. Aqui ocorrem movimentos interativos mais 

intensos, nos quais participam três interlocutores. Através da questão levantada pela 

professora relacionando o espaço físico como um degrau menor, lugar inferior e superior 

em que se encontram as pessoas, o aluno encadeia, concordando com ela e respondendo que 

não há apenas o tema ligado ao sexo. Neste caso, a leitura ou o ponto de vista da professora 

é o mesmo da aluna ao aceitar que o homem ocupa um lugar superior ao da mulher. A aluna 

confirma a idéia e mais uma vez repete a resposta dada e a professora avalia que foi uma 

ótima descoberta. 

Sem dúvida, o ato de ler vai se configurando como um espaço aberto às 

negociações de sentido, tanto os que estão explícitos como os que precisam ser 

interpretados pelo leitor. Desse modo é que a sala de aula poderá se desvencilhar do apego 

aos modelos que fecha a leitura e adotará a perspectiva sócio-interacionista que mostra que 

há tantos sentidos quantos forem os contextos em que as  palavras se inserirem. Nela, a 

palavra  é a ponte do ir e vir dos sentidos.

Exemplo 24 

L.351

L.352

L.353

L.354

L.355

L.356

L.357

L.358

L.359

P:

As:

A24: 

P:

As:

A25:

P:

então... a gente já viu agora... vamos fazer uma chamada dos 

sentidos?... os sentidos que nós conseguimos  interpretar... no texto... 

quais foram ? 

AIDS... gravidez... DST… casamento… preservação... 

Preservação...

AIDS... gravidez... DST... casamento... preservação do casamento ? 

inferioridade...

inferioridade... a mulher é inferior ao homem... 

de quem ?... e... 
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L.360

L.361

L.362

As:

A25:

P:

inferioridade... o homem é superior a mulher... 

da mulher... 

como é ... eu não entendi !... que confusão !... 

((muitas falas))

Aqui o uso do então serve para introduzir o movimento de síntese que a 

professora o caracteriza como fazer uma chamada dos sentidos já visualizados pela 

interação com o texto. Nesse momento, ela enumera uma lista repetindo com os alunos os 

aspectos dos temas retirados do texto. É interessante observar que a prática de leitura segue 

o mesmo modelo da regularidade do discurso pedagógico, assim como a professora faz a 

chamada nominal para comprovar a presença dos alunos, no início da aula, faz também, 

nesse final, a dos sentidos obtidos, assumindo o lugar de professora no seu papel de manter 

a disciplina da sala de aula. Essa estratégia torna-se um momento forte da aula, o espaço em 

que ela consegue uma maior participação dos alunos e juntos eles  revisam os sentidos 

possíveis e se envolvem mais no processo da leitura. Isso mostra que ler não é apenas captar 

o sentido no texto, mas essa construção e que o aluno não é apenas aquele que oferece a  

resposta ao professor. O leitor interage com o autor por meio do texto e, desse modo, 

propicia variadas leituras e o reconhecimento de vários sentidos. 

Na continuidade do processo de leitura, o aluno A24 encadeia com a professora 

repetindo a palavra preservação, fato que sugere outra compreensão, permitindo um 

deslocamento de sentido do bloco que vinha sendo encadeado até o momento, revelado pelo 

termo confusão. Mas, num movimento de retomada, a professora refaz o caminho da leitura 

e confirma o percurso já dado pelo autor, apresentando os sentidos compreendidos através 

dos explícitos e implícitos no diálogo com o texto. Assim se realiza o processo de 

compreensão responsiva nos moldes bakhtinianos, em que a cada enunciação estamos em 

processo de compreender e usamos uma série de palavras nossas, formando uma réplica. As 

respostas ou contrapalavras dos leitores significam não só o avanço no trabalho interativo 

na escola, mas também a importância das relações interpessoais no processo de 

aprendizagem. 

Não há dúvidas, nesse evento,  de que o texto propõe diferentes modos de ler e  

o processo interativo de leitura corresponde àquela orientação postulada por 

Bakhtin/Volochinov (1929/1981), ao distinguir significação e tema e, ao colocar a 
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relevância do acento de valor ou apreciativo da palavra. A estratégia de leitura depende não 

só do gênero textual, mas também do tema abordado, que seleciona o modo de realizá-

lo.Toda essa discussão remete à teoria proposta por François (1996/1998), ao mostrar que o 

sentido revela-se entre o particular e o genérico ou entre o comum e o diferente. Esse autor 

afirma que o sentido alcança dimensões muito além do dizível com simples palavras ou 

formas lingüísticas. O sentido é construído numa arena de  negociação do encontro e do 

confronto entre autor e leitor, em que se cruzam o que está explícito e o que está por dizer 

ou o que é singular em cada enunciação, aliás é mesmo na diferença que se encontra o 

sentido.

Exemplo 25 

L.363

L.364

L.365

L.366

L.367

L.368

L.369

L.370

L.371

L.372

L.373

L.374

L.375

L.376

L.377

P:

A26: 

P:

então... agora... preste atenção !... vamos agora... ter um outro olhar 

vamos observar... um outro olhar aqui... digamos que eu vá tirar 

agora... atenção... eu vou tentar... olha só !... que ousadia a minha !... eu 

vou tentar mudar este texto... isto é... mudar não... vou retirar mais 

alguns elementos... do tipo... vou tirar a mão... vou tirar a mão que está 

abaixo... vou tirar a mão que está acima e vou tirar também... o objeto 

que vocês identificaram como... eh... o objeto de prevenção... né !... 

então... digamos que o texto nem tem isso... nem tem isso... ok ?... 

agora o texto ficou apenas com que ?... com as palavras... escritas... né 

isso ?... com as palavras escritas então... vamos ler aqui... eu vou 

interpretar... eu vou  observar só o que ficou... a partir da retirada das 

mãos... eu vou ler.. ministério da...  

saúde...

QUEM AMA USA... aí... NÃO LEVE AIDS PARA CASA... USE 

CAMISINHA...

O uso de então seguido do agora revela o início de outra seqüência temática em 

que outro aspecto do texto é abordado. Através do movimento injuntivo, a professora, após 

concluir a leitura do não–verbal, sugere que o aluno volte o olhar para o verbal do cartaz. A 

professora avisa que irá ousar mudar o texto e convoca os alunos para partilharem desse 
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desafio, ou seja, retirar o não-verbal da propaganda e interpretar apenas o que fica do texto 

verbal, as palavras escritas. Notadamente, se dispuséssemos apenas do que está 

materializado verbalmente no slogan da campanha, o tom da leitura retornaria ao ato de ler 

como decodificação, o que seria apenas uma técnica de ler com ênfase na forma lingüística 

da língua, fechada em si mesma como mostraram os métodos tradicionais de leitura. Nesse 

caso, se houvesse apenas a leitura do verbal, observar só o que ficou a partir da retirada 

das mãos, como sugere a professora, o objetivo seria o de decodificar signos verbais sem 

considerar os usos  e os contextos em que a linguagem é produzida. Isso seria apenas a 

descrição da língua e não o processo negociado e criativo como postulam os lingüistas do 

sócio-interacionismo. 

Neste caso específico, a leitura tem um propósito determinado, o autor dirige-se 

ao  público-leitor incentivando-o a cuidar da saúde, o texto-cartaz remete à prática de usar a 

camisinha e centraliza o horizonte na prevenção da AIDS. A leitura da professora, no 

espaço escolar, conduz o aluno à compreensão que ultrapasse os limites do dito no texto, e 

o ponto de vista do aluno-leitor sugere alguns acentos ou focos que remetem ao sentido:

não leve AIDS para casa. Use camisinha. Verificamos que o processo interativo de 

construir sentido ou da leitura em sala de aula, afirma-se pelo jogo de perguntar–responder 

entre os leitores, que dinamizam a aula. As estratégias usadas servem para manter a 

interação em sala de aula e a leitura tem um objetivo específico em cada situação. O 

problema aqui é que a professora não pede aos alunos para discorrerem sobre o sentido do 

texto, mas para retirarem as palavras–chave, que eles apenas repetem em vários momentos 

e de vários modos durante o processo de ler. A professora questiona mas não permite ou 

não pára para ouvir a leitura do aluno, que participa respondendo sempre o que lhe foi 

perguntado.

Exemplo 26 

L.378

L.379

L.380

L.381

L.382

P:

AS:

se alguém colocasse esse cartaz... só escrito... só com essa linguagem que 

está... aqui escrita... sem esse recurso do não–verbal... das mãos e do 

objeto de prevenção... como ficaria esse texto ?... ele ficara ... ele ficaria 

como ?... ele ficaria mais fácil de se entender ?... 

não... ficaria mais difícil... 
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L.383

L.384

L.385

L.386

L.387

L.388

L.389

L.390

L.391

L.392

L.393

L.394

L.395

L.396

L.397

L.398

L.399

L.400

L.401

P:

As:

P:

A27:

P:

A28:

A29:

P:

A30:

P:

A30:

P:

por que ele ficava mais difícil ?... 

((muitas falas))

nada não... 

anh !... por  que ele ficaria mais difícil ?...   

ficaria sem lógica... 

sem lógica ?... mas vamos observar aqui... oh !... o texto diz... Ministério 

da Saúde... o texto escrito... quem ama usa... não leve a AIDS para casa... 

use camisinha o que é que ficaria sem lógica ?... 

nada... nada... porque ali tem... não leve a AIDS para casa... 

ela quer falar... professora... 

você pode repetir... por favor ?... ela disse que não ficaria sem graça... o 

texto ?... silêncio... vamos ouvir... 

não ficaria sem graça... mas também não ficaria sem lógica... porque ali... 

embaixo tem... não leve a AIDS pra casa e use camisinha... o povo já vai 

saber que é camisinha... 

na opinião de... 

Vanessa...

na opinião de Vanessa o texto não ficaria sem graça nem sem lógica... 

uma vez que ali já diz que não leve a AIDS... não é isso !... beleza... 

excelente !... muito bom ... 

O recorte mostra que ainda restam comentários a serem feitos e a professora 

encaminha outras sugestões de leitura com estratégias de desmonte do texto para encontrar 

o “tesouro escondido”, através dos encadeamentos de pergunta–resposta. Os movimentos 

de busca permanecem sobre o problema das linguagens verbal e não-verbal e da 

modalidade escrita. Nessa interação, os interlocutores discutem se há dificuldade de 

compreensão e onde ela se situa. Se o texto fosse apenas escrito ficaria sem sentido e se é 

melhor ler todo o conjunto ou nos pequenos detalhes como fez e orientou a professora. No 

ponto de vista da aluna, só com o texto escrito sem o  não-verbal não haveria prejuízo no 

sentido ou no todo significativo e até o público, o povo, leria sem dificuldade. Para 

Vanessa, a retirada do texto não–verbal não afetaria a lógica nem o interesse do leitor e não 

haveria dano algum à leitura, uma vez que o verbal fornece todas as informações. A 
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professora encadeia confirmando tudo e acrescentando sua avaliação para a leitura, revelada 

no entusiasmo em pronunciar: beleza!, excelente! muito bom! Aqui, ela expõe o seu ponto  

de vista, o de que o sentido não está fixo num só lugar. O sentido é sempre construído, seja 

no encontro do dito com o não-dito, conforme François (1996), seja no clarear da faísca 

elétrica como atestou Bakhtin/Volochinov (1929/1981).  

O jogo das duas modalidades de linguagem já propõe diversos modos de ler, que  

ocorrem sempre entre a estabilidade do conhecimento acumulado pelo verbal e não–verbal 

e a instabilidade própria do ato de ler, que é efêmero pela variedade de leitores que trazem 

suas experiências de diversificados mundos. Isso mostra não só que a linguagem permite 

essa abertura, mas também que esse gênero textual oferece outras possibilidades de ler por 

suas características persuasivas e pelo conjunto de imagens significantes.  

Exemplo 27 

L.402

L.403

L.404

L.405

L.406

L.407

L.408

L.409

L.410

L.411

L.412

L.413

L.414

L.415

L.416

L.417

L.418

L.419

P:

A31:

P:

A31:

A31:

P:

AS:

P:

agora... eu gostaria que alguém me desse um outro posicionamento... a 

respeito sabe de que ?... por exemplo... me dissesse... que se... qual é a 

importância... eu queria que alguém me dissesse... isso... porque eu não 

sei... eu quero aprender com vocês... eh... eu quero ver como é que você 

me diz isso... qual é a importância desse jogo de ter... uma linguagem 

escrita e uma linguagem não-escrita... isto é... uma linguagem não–

verbal... escrita... isto é... essas ilustrações... eu quero saber a importância 

de se ter estas ilustrações... num texto... escrito você quer falar... por  

favor ?... 

a importância é que... eh... com as letras... a gen:te... também aprende... 

mas também é melhor ilustrando... 

mas... por que é melhor ilustrando ?... 

que... a gente aprofunda mais o assunto... a gente olha mais... como a 

senhora disse olha mais ?... 

olha mais... se  aprofunda mais no assunto... 

olha só !... na opinião de... 

Taine...

na opinião de Taís... 
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L.420

L.421

L.422

L.423

AS:

P:

Taiane...

Taiane... ela diz... o seguinte... com essa mistura do verbal aqui... escrito 

com o não–verbal... escrito... ela diz que o texto leva você olhar mais... 

interpretar melhor o texto... muito bom... 

O discurso da professora,  encadeado através do marcador agora, além de 

retomar o já-dito sobre as linguagens, focaliza o atual momento da leitura. A professora 

convoca outro leitor a participar do processo, o que significa ter “outro posicionamento” 

outra visão mais aprofundada acerca do dito e  não apenas uma simples opinião sobre o 

assunto. Aqui,  do mesmo modo como ocorreu nos exemplos 1 e 13, ela simula uma 

situação de troca de lugar com o aluno dizendo que não sabe e quer aprender com ele. Esse 

comportamento de troca de papel de aprendiz é apenas mais uma estratégia de interação 

para manutenção da continuidade temática. A professora não desiste de querer uma 

construção coletiva do sentido do texto. Nessa atividade de busca seguem-se os 

movimentos e as estratégias para descobrir outras leituras e repete-se também o sistema de 

perguntas. Desta vez ela indaga sobre as duas modalidades de linguagem ou as ilustrações. 

O aluno encadeia respondendo que o verbal é relevante, mas as linguagens escrita e visual 

juntas significam mais. Ela faz outra pergunta sobre as imagens e obtém a resposta de 

Taiane. A aluna responde que ao lermos as duas modalidades teremos uma visão geral do 

todo significativo, pois elas se complementam. Isso é revelado quando a aluna retoma  a 

fala da professora: a gente olha mais, como a senhora disse, olha mais. 

As relações interpessoais se intensificam, a professora conquista mais  

interlocutores para o jogo discursivo, a participação do aluno é mais intensa e as respostas 

deles são mais completas, diferentemente do que ocorre desde o início desse processo. 

Ainda assim, a professora pede aos leitores que se voltem novamente para a importância 

das ilustrações ou do sentido das mãos, após tê-las retirado do texto. Tal fato remete para a 

diferença de leitura da linguagem não-verbal que exige outros olhares. Essa repetição 

permite conferir a diversidade de ponto de vista que depende de quem está olhando e do 

lugar de que se fala. Se um dos leitores quisesse olhar sob o ângulo  da importância da vida, 

poderia, já que o texto permite várias leituras. 

Nessa perspectiva, o ato de ler se caracteriza como interpretativo e a leitura é  

mais do que uma viagem, é uma operação de busca do leitor. A leitura tem um significado a 
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mais e não é neutra,  atinge um espaço mais amplo do que as paredes da escola e serve 

como conhecimento de mundo. Aliás, Freire (1986) ensina-nos a ver/ler o mundo com todas 

as suas luzes e cores e com um olhar de leitor que ama. Conforme esse educador, só vale a 

pena ser professor se se incorpora ao ofício diário, além da compreensão de si mesmo e da 

sociedade, a capacidade de ser ousado, forjando caminhos para que a mudança aconteça. A 

leitura concebida à luz do sócio-interacionismo proporciona uma abertura para ler e 

enxergar o mundo com essa amplitude. Na visão de Freire (1993), ser um trabalhador do 

ensino implica assumir que essa atividade.

é uma tarefa que requer de quem com ela se compromete um gosto 
especial de querer bem não só aos outros mas ao próprio processo 
que ela implica. É  impossível ensinar sem essa coragem de querer 
bem, sem a valentia dos que insistem mil vezes antes de uma 
desistência. É impossível ensinar sem a capacidade forjada, 
inventada, bem cuidada de amar. 

Exemplo 28 

L.424

L.425

L.426

L.427

L.428

L.429

L.430

L.431

L.432

L.433

L.434

L.435

L.436

L.437

L.438

P:

AS:

AS:

P:

A32:  

P:

P:

A32:  

alguém poderia... ainda... me dizer... de quem é esse texto ?... quem 

escreveu esse texto ?... em relação a autoria dele ?... 

MINISTÉRIO DA SAÚDE... 

MINISTÉRIO DA SAÚDE E GOVERNO FEDERAL... 

mas  por que você sabe... que é do... ?... 

porque tem aí... embaixo... 

por que tem aí... embaixo ?... 

eh... você acha... qual seria a intenção eh... do governo federal... em 

querer... por exemplo... olha que interessante !... a intenção... vou falar de 

intenção... certo ?... qual seria a intenção do governo federal... conforme 

vocês tão me dizendo ?... porque eu não sei se é... vocês tão me 

dizendo...

qual a intenção dele querer passar uma mensagem dessa... para o 

público?... para o povo ?... 

 pra proteger as pessoas... 
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L.439

L.440

L.441

L.442

L.443

L.444

L.445

L.446

L.447

P:

AS:

P:

A33:  

P:

A5:  

A33:  

P:

 pronto... na opinião de... 

Tituane...

Tituane.. ela acha que o governo... tá querendo proteger as pessoas... vai 

proteger de quê ?...  

doenças...

de doenças... 

da AIDS...

da gravidez na adolescência... 

da gravidez na adolescência... olha que interessante !... 

 ((muitas falas))

Pela fala da professora enunciando alguém poderia ainda, inferimos que, além 

de ser uma estratégia de convocação do leitor, aponta que o processo de ler não foi 

concluído. No arremate geral para finalizar a aula, a professora coloca novamente em pauta 

a autoria do texto, fazendo a volta circular que caracteriza o discurso pedagógico. Ao 

questionar sobre esse aspecto, os alunos ecoam numa só voz: MINISTÉRIO DA SAÚDE E 

GOVERNO FEDERAL. Em seguida, ela deseja saber qual a intenção ou o objetivo do 

Governo apresentar ao público, ao povo essa campanha publicitária de prevenção da AIDS. 

O aluno já familiarizado com o tema interage respondendo às questões solicitadas: por que 

tem aí embaixo, referindo-se ao final do cartaz. Há um encadeamento da resposta do aluno 

que é retomada integralmente pela professora num gesto de reforçar o dito e mostrar o 

objetivo do autor em proteger o povo das doenças. Como efeito desse discurso, o aluno 

enuncia outro subtema com a informação sobre a gravidez na adolescência, o qual 

surpreende a professora: olha que interessante! Com isso, mais uma vez, ela avalia a leitura 

do aluno, que esteve sempre interagindo ora com respostas abertas ora se limitando ao seu 

papel de respondedor. 

As  falas de Tituane e de outros colegas de sala revelam que o Governo está 

alertando as pessoas para se protegerem da AIDS, doença letal adquirida ou transmitida, 

através da relação sexual ou não, entre parceiros do sexo masculino ou feminino, adultos ou 

não, casados ou não, por conseguinte, precisa ser combatida. A opinião da professora sobre 

a intenção do autor contida no texto mostra que o combate é feito, principalmente, pelo uso 

da camisinha, que, além de prevenir contra essa doença,  serve ainda de controle da 
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gravidez de adolescentes. Essa doença gera um grave problema social e, portanto, preocupa 

e merece atenção especial das autoridades responsáveis pela saúde no país, ou seja, o 

Governo Federal por meio do Ministério da Saúde. Vemos que o processo de ler é 

construído conjuntamente, graças aos movimentos realizados pela professora durante o 

evento discursivo na busca do sentido do texto. Os leitores do texto–cartaz  procuraram 

preencher as lacunas deixadas pelo produtor e, assim, confirmam o que dizem os estudiosos 

da lingüística da circulação do discurso. 

Exemplo 29

L.448

L.449

L.450

L.451

L.452

L.453

L.454

L.455

L.456

L.457

L.458

L.459

L.460

L.461

L.462

L.463

L.464

L.465

L.466

P:

A34 :  

P:

A34 :  

P:

A35 :  

P:

A34 :  

P:

A36 :  

P:

A6:

bom... eu quero ouvir agora... a voz dos homens... quero ouvir agora... a 

voz desses homens... os homens falando... 

 por favor... dê sua opinião... sobre esse texto... 

 ((muitas falas))

é doido... 

 o que é que você acha ?... 

 ele quer falar... 

 eu estou querendo que você fale... eu estou querendo me comunicar 

com você... por favor... como é que você dá a opinião sobre esse 

texto?... você acha que ele surte efeito ?... que a mensagem vai ser 

atingida ?... você acha que as pessoas vão entender essa linguagem ?... 

vou falar não... 

não vai ?... algum dos homens quer falar ?... 

falar o quê ?... 

que é que você acha... que tipo de efeito esse texto pode surtir para o 

povo... se as pessoas conseguem ler esse texto... do jeito que ele tá ai?... 

qual a facilidade ?... dê sua opinião sobre esse texto... por favor... 

sei não... 

anh !... você não sabe dizer não... ou você não quer dizer... pra mim... 

sei não... 
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Ao iniciar o turno de fala com o marcador bom, que retoma o sentido, temos a 

impressão de que a professora finalmente concluiu a leitura, senão a aula. Mas para dar 

continuidade à seqüência temática, ela ainda quer ouvir a voz dos homens.Com mais esse 

recurso usado, nesse momento final da compreensão do texto, parece-nos que a professora 

ainda encontra uma maneira de o aluno dizer algo mais do que o já dito. Agora é a vez dos 

homens se pronunciarem como se eles tivessem um ponto de vista extraordinário para 

revelar diferentemente do que já foi dito sobre esse texto. Os alunos têm de responder a 

uma série de indagações da professora sobre o ponto de vista do leitor fora da escola, a 

quem é primeiramente destinado o texto pelo autor. Observem que mesmo perguntando 

muito, a professora não fez uso do por que característico de quer saber e do desafio para o 

aluno, co-construtor de sentidos no processo de ler. 

Dentre as questões que a professora deseja saber do leitor virtual, essas três são 

mais pertinentes: Você acha que ele surte efeito ? Que a mensagem vai ser  atingida? Você 

acha que as pessoas vão entender essa linguagem ? Em meio a tantas indagações ou 

provocações, os homens dessa sala não querem arriscar uma resposta para as últimas 

perguntas. Os meninos, como denominou a professora, com esse comportamento de 

silenciar ou não se dispor a participar, provocam uma reação que permite a professora 

elaborar um tipo pergunta que completa o conjunto dessa série nesse recorte, quais sejam: 

que é que você acha, que tipo de efeito esse texto pode surtir para o povo;  se as pessoas 

conseguem ler esse texto do jeito que ele está ai ?. qual a  facilidade ? Pelo visto, é um 

volume muito alto de questões para tão poucas e curtas respostas. Vejam as vozes dos 

alunos: A35:  vou falar não; A35: falar o quê ? A36: sei não. 

Exemplo 30 

L.467

L.468

L.469

L.470

L.471

L.472

P:

As:

P:

algum... outro menino quer falar ?... algum outro menino... quer falar ?... 

esse aqui... ele quer... 

((muitas falas))

oh !... então... veja bem... gente !... preste atenção !... atenção !... aqui 

comigo... oh !... aqui !... gente... por favor... quinta série !... vamos lá !... 

alguém aqui... na sala pode dá... uma opinião geral sobre esse texto ?... 

para eu fechar ? 
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L.473

L.474

L.475

L.476

L.477

L.478

L.479

L.480

L.481

L.482

L.483

L.484

A37:

P:

A37:

P:

A38:

A39:

P:

A39:

P:

 geral ?... 

uma opinião geral... como o povo... pense na recepção do povo... em 

relação a esse tex:to... 

ah !... o povo entende... professora... tá tudo aí... não tá ?... 

explique esse tudo !... 

sei dizer não !... 

ah !... eu sei !... 

então... fale você !... precisamos acabar a aula... o tempo está vencendo... 

olhe... o povo entende... porque está tudo escrito... no retrato e nas 

palavras...

você quer dizer  ilustração... texto não–verbal ?... maravilha !... obrigada 

vocês são demais !... 

          O último fragmento do evento marca o final da leitura e também da aula, o qual 

podemos chamar de “o depois da leitura”, que se caracteriza pelos movimentos 

interativos entre professor e aluno e pelos movimentos de retomadas, mas a professora 

ainda pergunta se há outro leitor para dizer o que o povo diz sobre o texto, qual a reação 

do público para quem o cartaz é destinado. A professora quer conhecer o alcance da 

leitura de um tema como o da AIDS, que é amplamente divulgado nas diversas mídias e 

conhecido pelo povo em geral. Além dessa exigência e após tanta persistência para 

concluir a aula, a professora quer fechar com a opinião de algum outro menino. Ela

consegue uma resposta do  aluno: olhe o povo entende  porque tá tudo escrito no retrato 

e nas palavras, ou seja, o cartaz mostra tudo através das linguagens verbal e não-

verbal.Verificamos que o sentido não está apenas nessas linguagens do texto à espera de 

ser encontrado pelo leitor, mas é algo construído interativamente pelas leituras dos 

implícitos e dos entornos.Com essa resposta do aluno, confirmamos também a tese de 

que o modelo sócio-interacionista de leitura seria capaz de dar conta das múltiplas 

linguagens e dos variados sentidos de um texto. O modelo de ler que é ainda hoje 

utilizado para a leitura na escola não contempla os diversos modos de ler e de significar 

que o trabalho com a linguagem proporciona nem as múltiplas leituras, tendendo sempre 

a se fechar numa possibilidade única.  
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Para concluir esta análise acrescentamos alguns comentários sobre o que 

observamos. Do ponto de vista das relações interpessoais em sala de aula, a análise 

mostra que professora sempre ocupa o lugar que lhe é característico e desempenha o 

papel de conduzir ou comandar a aula. A palavra final é dela que, desde o início da aula, 

ocupou o centro das posições como principal enunciadora. Esse é, segundo Sousa 

(2002), o lugar reservado para o professor. Nesse caso, o aluno participa respondendo, 

ocupando seu papel principal de respondedor e, algumas vezes, confirmando, 

acrescentando ou não algo às indagações da professora. Na maioria das vezes, as 

respostas ultrapassam a expectativa da  professora que avalia como um ótimo resultado. 

Raramente os papéis são trocados, embora ocorram bons momentos de interações entre 

professora-aluno e aluno-aluno durante a aula. Assim, o papel de questionador do aluno 

quase não aparece nessa aula analisada.

           Quanto ao  conteúdo, há na leitura um fio que organiza e puxa a seqüência do 

tema para que não se perca o caminho. O tom e o sucesso da aula, na visão da 

professora, manifestam-se pelas expressões: que lindo! Gostei! Adorei! Ótimo! 

Excelente!  Maravilha! Obrigada vocês são demais, na avaliação ou nota atribuída 

por ela. Os movimentos variam em torno do esquema pergunta-resposta,         

avaliação ora confirmando ora retomando o que foi dito. Verifica-se que esse pode ser 

considerado um modo sócio-interacionista de ler, mesmo contendo algumas lacunas e 

deficiências.

              A professora, embora conheça as teorias recentes sobre a linguagem e a 

leitura, ainda encontra dificuldades em aplicá-las, pois ler é um processo interativo 

que implica em diversos fatores, como o gênero e os leitores envolvidos. Desse modo, 

ela revela sua concepção na prática, que gera uma certa contradição entre o dizer e o  

fazer, ou seja, ela se desvia da concepção proposta, como vimos nos exemplos 06, 07, 

09 da aula 01. Observamos que o avanço da professora está em dar oportunidade ao 

aluno para criar outras possibilidades de ler, diferentemente  das aulas tradicionais. 

              Para adotar a visão sócio-interacionista, precisamos tomar a linguagem como 

constitutiva ou resultado de um trabalho interativo e a leitura uma atividade de 

sujeitos que interagem uns com os outros na construção do sentido. Logo, ler é um ato 

interativo e dialógico, resultante dos movimentos de produção (pelo autor) e de co-

criação (pelo leitor) do texto.
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5 AULAS DE LEITURA: o diálogo da retomada-modificação na sala de aula 

5.1 Contextualizando as aulas de leitura selecionadas para a pesquisa 
A análise da aula 01 mostrou não só como funcionam as interações entre os 

leitores na escola, mas também o modo como eles constroem o sentido interativamente, na 

sala da de aula. Tomaremos apenas alguns recortes das aulas 02 e 03 para confirmar ou não 

esse funcionamento da aula de leitura. 

Na aula 02, o texto lido é o poema, O Ovo de Mário Quintana, cujo gênero é 

aberto a várias interpretações e é bastante usado na sala de aula. O texto apresentado na aula 

03 tem como título e tema A família, é de Carlos Drummond e está no livro didático da 5a

série usado nesta escola. 

A professora é a mesma nas três aulas, mas as escolas são diferentes. O início das 

aulas 02 e 03 é o mesmo, parece seguir o ritual pedagógico próprio da instituição escolar. A 

professora assume seu papel de mediar as interações e de conduzir as negociações de sentido 

do texto lido e realiza vários movimentos de deslocamentos e de rupturas temáticas para 

manter a disciplina ou a ordem na sala de aula. Ela é quem inicia, lendo o texto em voz alta e 

realizando os mesmos movimentos interativo-explicativo e de pergunta/resposta, para 

encaminhar o processo de construção de sentido com os alunos leitores.  

                 5.1.1 Os exemplos da aula 02

Vejamos os exemplos que caracterizam os principais movimentos discursivos da aula 02. 

Nessa aula, verificamos que o sentido foi construído, basicamente, pelo movimento de 

pergunta/resposta, fato demonstrado pela boa quantidade de pergunta (40 ocorrências) da 

professora dirigindo-se aos alunos, interagindo com eles e com o texto. Mostraremos 

recortes da aula. 
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Exemplo 1 

L. 001 

L. 002 

L. 003 

L. 004 

L. 005 

L. 006 

L. 007 

L. 008 

L. 009 

L. 010 

L. 011 

L. 012 

L. 013 

L. 014 

L. 015 

L. 016 

L. 017 

L. 018 

L. 019 

L. 020 

L. 021 

P:

P:

A1:

P:

A2:

((A professora inicia a aula pelo título do texto e a leitura em voz alta))

O ovo... de Mário Quintana... todo mundo comigo... vamos lá !... 

((A professora leu o texto em voz alta com toda a turma.))

O OVO 

Na Terra deserta 

A última galinha põe o último ovo. 

Seu cocoricó não encontra eco... 

O anjo a que estava afeto o cuidado da Terra 

Dá de asas e come o ovo. 

Humm ! O ovo vai sentar-lhe mal...   

O ovo ! 

O Anjo, dobrado em dois, aporta em dores o ventre angélico. 

De repente, 

O Anjo cai duro, no chão ! 

(Alguém, invisível, ri baixinho...) 

Mário Quintana, 1906.Nariz de vidro. São Paulo:Ed. Moderna, 1984.

vamos agora... retirar... as palavras do texto... que vocês não conhecem... 

por exemplo... quais são as palavras que você não conhece... nesse 

texto?... por favor... 

ANGÉLICO...

Angélico... peraí... só um instante... ele disse que não conhece a palavra 

ANGÉLICO.... ok ?... 

AFETO...

Todo esse início é marcado pelos movimentos explicativos da professora sobre o 

ato de ler e as estratégias a serem seguidas durante a atividade de leitura. Através de outro 

movimento, o injuntivo, ela lê o texto, que é um poema curto e pede que os alunos a 

auxiliem no processo de construção de sentido. A exemplo da aula anterior ocorrem as 

mesmas estratégias no ato de ler. 
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Exemplo 2

L. 042 

L. 043 

L. 044 

L. 045 

L. 046 

L. 047 

L. 048 

L. 049 

L. 050 

L. 051 

P:

A4:

P:

A8:

P:

você não entendeu... esta expressão ?... ótimo... pronto... então... vamos 

aqui... agora... então veja bem... pessoal... eh !... nós temos palavras aqui... 

vocês disseram pra mim... que vocês não conhecem... por exemplo... 

cocoricó... mas veja... peraí... 

cocoricó...

é o som que a galinha emite... 

alguém na sala conhece essa palavra... cocoricó ?... 

cocoricó é o som que a galinha emite... 

pronto... é o som que a galinha emite... é o som que agalinha emite... 

pronto alguém já descobriu pra mim... o que é cocoricó... jóia... 

               Esse fragmento caracteriza-se pelo movimento de pergunta/resposta, espaço em 

que a professora retoma a resposta do aluno sem fazer acréscimos ao que foi dito, 

caracterizando-se, conforme François, como troca mínima. 

Exemplo 3 

L. 052 

L. 053 

L. 054 

L. 055 

L. 056 

L. 057 

L. 058 

L. 059 

P:

P:

P:

perfeito... alguém pra mim... poderia dizer... o que significa... a palavra 

eco ?... 

[[incompreensível]]

é o som que está refletido... isto é... olha alguém me dando aí... o 

significado da palavra eco... então veja... olha alguém me dando uma... 

interpretação excelente... o eco é o seguinte... no lugar que existe pouco 

ar... o que é que acontece ?...  

((muitas falas))

aí... a voz devolve... uma altura maior... pronto... alguém disse pra mim... 

o que era eco... 

Nesse exemplo, a professora apresenta a sua prática de fazer os alunos 

participarem, ou  seja, de inicialmente fazer o sujeito falar, por meio do movimento de 

pergunta/resposta.
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Exemplo 4 

L. 070 

L. 071 

L. 072 

L. 073 

L. 074 

L. 075 

L. 076 

L. 077 

L. 078 

L. 079 

L. 080 

L. 081 

P:

P:

As:

P:

ah !... quem... responde pra mim... como ?... que... significa ?... perfeito... 

alguém traduziu... que o corpo não recebeu bem o ovo... agora... outro 

aluno também se posicionou... dizendo que ele não sabe... o que significa 

dobrado em dois... no texto... não é isso ?... dobrado em dois... você 

sabe... né ?... no texto... ele não entendeu... não foi você que perguntou 

?... então... como seria... alguém poderia explicar pra nosso coleguinha... 

o que significa dobrado em dois ?... 

[[incompreensível]]

no texto... eu quero a significação eh... imaginando a idéia do autor... do 

poeta...

((muitas falas))

[[incompreensível]]

que o anjo se divide em duas partes... 

que o anjo se divide em duas partes.?... alguém discorda... que 

maravilha!... 

Esse recorte também mostra que há interação entre os componentes da leitura, o 

texto e os leitores. A professora abre a discussão com perguntas e avaliação, dando 

continuidade ao tema. Aqui mais uma vez ela revela seu conceito de leitura como tradução e 

retoma o ponto de vista do aluno, dizendo que alguém traduziu que o corpo não recebeu 

bem o ovo. Vê-se que, para ela, os alunos devem se posicionar em relação ao texto e 

construir o seu sentido. Assim sendo, caracteriza uma leitura nos moldes da concepção 

sócio-interacionista de linguagem.

Exemplo 5 

L. 106 

L. 107 

P: anjo é angélico... perfeito ?... agora... aqui na sala... cadê Rodrigo ?... 

ah!... Rodrigo danado !... gente!... eu quero que alguém na sala... quer se 
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L. 108 

L. 109 

L. 110 

L. 111 

L. 112 

L. 113 

L. 114 

L. 115 

L. 116 

L. 117 

L. 118 

L. 119 

L. 120 

A16:

P:

A18:

posicionar... por favor e explicar-me eh... a idéia geral do texto... eu 

quero que alguém na sala se posicione... então... presta atenção... fique 

em pé... fique em pé e diga em voz alta... primeiro você... como é diga 

assim... no texto acontece... 

acontece... quando a galinha põe o ovo... ele come o ovo e se sente mal... 

no final do texto... 

((baixo))

pronto... ele interpretou assim... veja bem... vamos ler mais uma idéia que 

não está... a idéia dele tem que ser aproveitada... tá ? só um detalhe... 

Rodrigo... leia o texto... em voz alta... por favor... meu filho leia 

prestando bem atenção... tá certo ? vá leia... 

((o aluno lê ao mesmo tempo a professora fica interrompendo e ajudando 

quando ele não pronuncia corretamente as palavras do texto))

a terra deserta... a última galinha põe o seu último ovo... seu cocoricó não 

entra eco ((a professora interrompe não encontra eco)) não encontra... o 

anjo que estava afeto... 

O recorte selecionado apresenta um momento importante de interação da aula, no 

qual a professora pede ao aluno o ponto de vista geral sobre o poema, como um modo de 

resumir o tema da leitura e sugere que Rodrigo leia em voz alta, para reforçar o dito. 

Observa-se mais uma vez a concepção de leitura como pluralidade de sentidos, por 

diferentes sujeitos. O que significa um movimento de confirmação de tudo o que já foi dito 

sobre o texto. 

Exemplo 6 

L. 121 

L. 122 

L. 123 

L. 124 

L. 125 

L. 126 

P: então veja... ele leu o texto todo... agora... o que você entendeu 

Rodrigo?... ele disse que a galinha põe seu último ovo... o cocoricó não 

encontra eco... ele disse que o anjo... aqui estava afeto... cuidando da 

terra... da viagem come o ovo... aí... veja... essa fala aqui... hum!!!... o ovo 

sentar-lhe mal... o ovo !... o anjo dobrado em dois... parte em dois... o 

ventre angélico... de repente... o anjo cai duro no chão... alguém invisível 
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L. 127 

L. 128 

L. 129 

L. 130 

L. 131 

L. 132 

L. 133 

L. 134 

L. 135 

L. 136 

L. 137 

L. 138 

L. 139 

L. 140 

L. 141 

L. 142

A18:

P:

A18:

A19:

P:

A19:

ri baixinho... então... o que é que meu filho entendeu... escute... só um 

instante... peraí... deixe o rapaz falar... peraí... deixe Rodrigo... apresentar 

a interpretação dele... e eu dou a vez... para os demais... Rodrigo o que 

você entendeu a respeito... dessa idéia do texto?...  veja que... desde o 

início:... na terra deserta... a última galinha põe... o último ovo... o que é 

que você entende... por isso ai ?...  

((a professora dar ênfase a essas expressões))

que a última galinha põe o último ovo... 

e daí ?... o que você entende... por isso ai ?... o que significaria... o anjo 

que estava afeto ?... como meu filho... explicaria... essa idéia ?... que ele 

recebeu... o quê ?... ele recebeu de alguém... o quê ?... o ovo ou o 

cuidado?... 

o cuidado... 

o ovo... 

o ovo ou o cuidado... o cuidado... pra cuidar do quê ?... 

da terra...

Esse fragmento é a seqüência do anterior e foi escolhido por confirmar alguns 

movimentos da professora, em que ela pergunta e ela mesma responde, reportando na forma 

indireta os trechos do poema. Depois ela repete as perguntas. Outros exemplos são o uso de 

marcadores, a confirmação da visão de leitura enquanto interpretação e um tratamento bem 

afetivo para aluno, que está co-construindo a significação e  sempre participando da aula. 

Exemplo 7 

L. 187 

L. 188 

L. 189 

L.190

L. 191 

L.192

L. 193 

P:

A23:

P:

A23:

P:

A24:

ah !... entendi... veja bem... e o restante ?... como é que fica... quer 

explicar... Silvia... o restante ?... peraí... deixe ela terminar...  

o anjo...

sim !... 

ficou com dor depois... ficou  passando mal... 

por que você acha que aconteceu... isso ?... 

porque ele comeu o ovo... prestes a nascer.... 
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L. 194 

L. 195 

L. 196 

L. 197 

L. 198 

L. 199 

L. 200 

L. 201 

L. 202 

L. 203 

L. 204 

L. 205 

L. 206 

L. 207 

P:

A24:

P:

A25:

P:

A26:

P:

A26:

P:

P:

então... se ele estava comendo o ovo prestes a nascer... o que é que 

aconteceu ?... 

aí... ele ficou passando mal... 

e daí ?... 

aí... ele começou a ficar com dor de barriga... 

sim !... 

aí... depois ele... não agüentou de dor... aí... caiu no chão... aí dormiu no 

chão...

e qual é... a última idéia do texto... então ?... 

que alguém em principio... ri baixinho... que era o pintinho... 

que nasceu... o pintinho... 

((risos))

 legal... veja que ele disse... ele pressupõe...que ele acha...  que quem riu 

baixinho foi o pintinho... que nasceu... ((a professora gosta da idéia  e dá 

uma bela gargalhada de alegria com a resposta do aluno.....))

Com alguns marcadores ah !, entendi, veja bem, a professora dá continuidade ao 

tema e ao processo de ler, fazendo perguntas sobre o final do texto, mas sempre convidando 

o aluno leitor a contribuir com os resultados. O aluno traz a “idéia nova” sugerida pela 

professora que ri e concorda que houve uma explosão. Esse é um momento bem 

descontraído e de muitas interações, cada um exercendo seu papel e ocupando seu lugar na 

sala de aula. 

Exemplo 8 

L 208 

L 209 

L 210 

L 211 

L 212 

P:

P:

só isso... só um detalhe para passar o tópico meu filho... senta ai... um 

pouquinho !... vai... só responde pra mim uma coisa... vocês gostaram 

desse texto ?... 

sim... 

qual é a importância dele... pra vocês ?... 
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L 213 

L 214 

L 215 

L 216 

L 217 

L 218 

L 219 

L 220 

L 221 

L 222 

L 223 

L 224 

L 225 

L 226 

L 227 

L 228 

L 229 

L 230 

P:

A29:

P:

As:

P:

A35:

P:

[[incompreensível]]

((muitas falas – que ele tenha responsabilidade pra não fazer errado))

só um detalhe... esse texto... ele...  você classificaria como o quê ?... ele 

é uma historinha... ele é uma narrativa... como é ele ?... 

é uma história... 

como é que eu classifico ?...preste atenção... que vocês vão responder?... 

o que é que caracteriza nele... ser uma historinha ?... 

o próprio anjo... o ovo... 

((muitas falas))

a relação que ele chegou... porque todos os personagens estão 

entrando... no texto... estão entrando no texto...  é isso ?... hum... hum!... 

alguém mais tem alguma idéia a acrescentar ?... por favor... alguém 

mais tem alguma idéia a acrescentar para eu fechar... a aula ?... 

a moral da história... que nós devemos cumprir com... as nossas 

responsabilidades...

perfeito... parabéns !... quinta série... vocês são da 5a série tarde... 5a B... 

e vocês... eh... interpretaram... o texto... um poema... um poema 

narrativo... o ovo... do poeta gaúcho Mário Quintana... 

Com essa amostra, do final da aula e da leitura, verificamos outros movimentos 

de pergunta/resposta com os quais a professora coloca dois pontos principais: a importância 

do texto e como ele poderá ser inserido numa  eventual classificação, inserindo-o num tipo 

narrativo pelas características de ser uma historinha e ter personagens. A professora encerra 

a aula com comentários sobre o desempenho dos alunos e ainda faz perguntas sobre o autor 

e suas obras mais conhecidas. Tudo isso confirma um modo de leitura visto na aula 01: a 

professora pergunta e avalia, ocupando o lugar previsto pelo seu papel social. Vejamos os 

recortes da aula 03. 
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5.2 Exemplos da aula 03 

A aula 03, como as duas já analisadas, segue o mesmo ritual e procedimentos 

pedagógicos característicos da instituição escolar, o jogo de perguntar/responder do modelo 

pedagógico. Como nos outros casos, a professora é quem sempre pergunta para obter as 

respostas do aluno leitor que co–participa no processo de construção dos sentidos possíveis 

que o texto sugere pelas lacunas deixadas pelo autor. Assim é que a leitura vai se 

caracterizando como na visão sócio-interacionista. 

Exemplo 1 

L. 001 

L. 002 

L. 003 

L. 004 

L. 005 

L. 006 

L. 007 

L. 008 

L. 009 

L. 010 

L. 011 

L. 012 

L. 013 

L. 014 

L. 015 

L. 016 

L. 017 

L. 018 

L. 019 

L. 020 

P: A Família – Carlos Drummond de Andrade... então... vamos observar o 

que é que é dito neste texto,... tá ?... a idéia principal dele... vamos 

tirar!...  é  a respeito de que o texto fala... vamos ver assim... três 

meninos e duas meninas,... sendo uma ainda de colo... acompanhe por 

favor a leitura no caderno... ok... 

Três meninos e duas meninas sendo uma ainda de colo a cozinheira 

preta... a copeira mulata... o papagaio... o gato... o cachorro... as 

galinhas gordas... no palmo da horta e a mulher que trata de tudo... oh!... 

preste atenção... e a mulher que trata de tudo... 

A espreguiçadeira... a cama... a gangorra... o cigarro... o trabalho... a 

reza... a goiabada da sobremesa do domingo... o palito nos dentes 

contente... o gramofone rouco toda a noite e a mulher que trata de 

tudo...

aí vem a terceira parte do texto... 

o agiota... o leiteiro... o turco... 

o medico uma vez por mês... 

o bilhete todas as semanas branco (né) 

mas a esperança sempre verde... 

olhe... o bilhete toda semana branco com a esperança sempre verde... 

que bilhete será esse ?... hein ?... 
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L. 021 

L. 022 

L. 023 

L. 024 

— a mulher que trata de tudo e a felicidade... 

então... vamos ver aqui... se o texto é família... quais são os elementos... 

as  palavras... as  idéias  que  dão  a idéia de família no texto ?...    quais 

são?... 

Nesse exemplo, após a leitura oral do título e do autor do texto, a professora 

realiza um movimento explicativo, situando os leitores  sobre  o que irá acontecer na aula, 

configurando-se como o movimento interativo inicial, que consideramos como o antes da 

leitura. Há também um pequeno deslocamento temático na fala da professora pedindo aos 

alunos para acompanharem o texto pela cópia que eles têm no caderno, o que é um fato 

curioso. Aqui ocorrem alguns deslocamentos para o controle da disciplina e seguem-se os 

movimentos de pergunta dando início ao processo interpretativo do texto.   

Exemplo 2 

L. 027 

L. 028 

L. 029 

L. 030 

L. 031 

L. 032 

L. 033 

L. 034 

L. 035 

L. 036 

L. 037 

L. 038 

L. 039 

L. 040 

L. 041 

L. 042 

P:

A3:

P:

A3:

P:

A4:

P:

A4:

P:

são os filhos... né isso ?... chamaríamos o quê ?... de filhos... né isso ?... 

em relação aos meninos e as meninas... que mais ?... que outras 

palavras... a cozinheira preta a copeira mulata... outras pessoas que 

servem na casa... as pessoas que servem na casa... na família... né isso?... 

Lúcia!... por favor... Lúcia !... aí... veja mais... aí veja aqui a idéia de uma 

família é uma casa... bom... é casa porque nós temos aí a relação de 

galinhas gordas... né isso ?... que mais ?... o que é que dá idéia de casa e 

não de  apartamento ?... né isso... 

o gato... o cachorro... 

a presença de quem ?...  

dos animais... 

dos animais... o que mais ?...  

a gangorra... 

o espaço... não é... o que ocupa o espaço... o que seria... 

a horta... 

a horta... isso ai só lembra de ... casa... exatamente e não de apartamento 
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L. 043 

L. 044 

L. 045 

L. 046 

L. 047 

A5:

A5:

P:

A6:

não é isso... 

a galinha... a horta... a gangorra... 

a goiabada... 

a goiabada diferencia a casa de apartamento ?... 

não...

Com um movimento de retomada da resposta do aluno, a professora encadeia 

outra pergunta para dar continuidade ao tema e à leitura, mas sempre reafirma o já dito. 

Todo esse começo reforça o comum e o diferente do discurso pedagógico no processo de ler 

na escola. Conforme François (1998) é nessa relação que se constrói sentido, que é a 

diferença.

Exemplo 3 

L. 068 

L. 069 

L. 070 

L. 071 

L. 072 

L. 073 

L. 074 

L. 075 

L. 076 

L. 077 

L. 078 

L. 079 

L. 080 

L. 081 

L. 082 

P:

A12:

P:

A12:

A12:

P:

A12:

gente... aqui na sala... ei... ei... ei... preste atenção conversinha não... aqui 

comigo !... aqui comigo... por favor... olhe vamos observar aqui na sala... 

meu filho Giovani aqui comigo !... por favor !... gente... atenção... essas 

palavras que eu marquei que vocês disseram pra mim que não 

entenderam... por exemplo... a primeira vou falar do número um... a 

copeira... aqui na sala alguém conhece,... sabe o que é copeira... levante o 

braço... pronto... alguém já levantou o braço e esse alguém vai falar o 

que é copeira... Geovani !... só... Giovani falando... psiu... 

trabalha na casa... lavando copo... enchendo as garrafas... 

a copeira é a pessoa que serve na casa... né isso ?... 

trabalha com copo... 

serve o suco no copo... 

que trabalha com a parte de alimentação... de servir a alimentação... né 

isso ?... jóia... tipo garçonete... ok ?... 

tipo garçonete... 
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Esse trecho selecionado mostra outros movimentos de rupturas em que a 

professora exerce seu papel de controlar a disciplina da sala de aula e dá continuidade à 

construção do sentido e ao tema do texto. 

Exemplo 4 

L. 166 

L. 167 

L. 168 

L. 169 

L. 170 

L. 171 

P:

A21:

A21:

P:

P:

então... a idéia do texto é uma idéia de família... essa família seria pobre 

ou rica ?... 

pobre...

rica...

alguém falou pobre ?... quem falou pobre ?... pobre ou rica... 

((muitas falas))

gente... aqui alguém falou... pra mim... uma idéia brilhante... 

 Com o uso do marcador então, a professora retoma o tema do texto e encadeia 

com outro aluno para dar continuidade ao que está sendo construído interativamente na sala 

de aula. Os alunos se mostram participantes mas não perguntam e estão sempre 

respondendo as questões feitas pela professora.

Exemplo 5 

L. 205 

L. 206 

L. 207 

L. 208 

L. 209 

L. 210 

L. 211 

L. 212 

L. 213 

L. 214 

P:

A27:

P:

A27:

gente... peraí... só um detalhe... observem as palavras que eu vou 

marcar... perai... olhando aqui pro texto... vamos lá pessoal... observem 

aqui... oh... o bilhete... olhem para essa palavra aqui... atenção o bilhete... 

no texto... vamos ler esse pedacinho... o agiota... o leiteiro... o turco... o 

médico uma vez por mês... o bilhete todas as semanas branco mas a 

esperança... sempre verde... que bilhete seria esse ?... 

loteria...

bilhete de loteria... então se tem bilhete de loteria... esse texto que é 

muito antigo... seria mais ou menos dos anos ?... 

trinta...
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L. 215 

L. 216 

L. 217 

L. 218 

L. 219 

L. 220 

L. 221 

L. 222 

P:

A28:

mais ou menos dos anos...quanto ?... trinta... por ai... olhe que 

maravilha!... então... o texto nos deu duas pistas para que eu soubesse a 

época... a época em que ele foi escrito... primeiro... pela questão da... do 

gramofone... né ?... não é à toa que nós antes tínhamos o gramofone... 

hoje... nós temos o quê ?... sons com alta tecnologia... em casa... né ?... o 

gramofone está bem pra trás.... e ainda... veja que ele ainda não é tão 

velho... o suficiente... porque ... o bilhete branco... 

bilhete branco... 

Esse fragmento mostra como a professora faz diversos movimentos, 

deslocamento e rupturas, usa uma boa quantidade de falas para fazer os alunos falarem e se 

posicionarem. Aqui ela situa-se no dito do texto, mostrando as pistas oferecidas e avalia que 

os leitores fizeram uma maravilhosa descoberta de sentido que revela outro aspecto do tema. 

Esse fato se repete sempre como já vimos na aula 01. 

Exemplo 6

L. 246 

L. 247 

L. 248 

L. 249 

L. 250 

L. 251 

L. 252 

L. 253 

L. 254 

L. 255 

L. 256 

L. 257 

L. 258 

P:

A30:

P:

A30:

P:

A30:

P:

da família... então... esse texto... ele é composto de quê... exatamente ?... 

na primeira parte do texto... nós criticamos a estrutura... 

da família... 

da família... o que é que tem mesmo ?... 

pessoas... animais... as empregadas... 

pessoas... animais... as empregadas... o espaço... e olhem só essa 

repetição – a mulher que trata de tudo... por que isso ?... é a presença de 

quem ?... 

da mãe... 

da mãe... mais veja que o poeta diz três vezes:...  

e a mulher que trata de tudo  

      e a mulher que trata de tudo 

      e a mulher que trata de tudo e a felicidade 
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 Aqui, a professora ainda volta-se para as probabilidades de divisões que o texto 

pode sugerir ao leitor e realiza um movimento de síntese dos sentidos atribuídos pelos 

alunos durante a leitura. 

Exemplo 7

L. 259 

L. 260 

L. 261 

L. 262 

L. 263 

L. 264 

L. 265 

L. 266 

L. 267 

L. 268 

L. 269 

P:

A30:

P:

A30:

P:

A30:

P:

A31:

e aí... como é que fica essa idéia... aí ?... alguém pode arrumar essa idéia 

pra mim ?... Raissa !... 

trata de tudo e sempre feliz... 

quer dizer que a mulher sempre trata de tudo... onde ?... 

na casa... 

na casa... na família... e ela sempre... 

é feliz... 

e traz também... felicidade... então quer dizer que... Raissa !... a presença 

da mulher... é o quê ?... é a presença da .... felicidade... felicidade... que 

mais ?... que mais ?... só felicidade... 

alegria... alegria... ela trata de tudo... 

A professora encadeia com mais uma aluna, Raissa, discutindo o aspecto do 

papel da mulher na família. Ela tanto repete os tópicos e perguntas sobre o texto como repete 

também as falas dos alunos e por fim, acrescenta a leitura dela.

Exemplo 8 

L. 303 

L. 304 

L. 305 

L. 306 

L. 307 

L.308

L. 309 

L. 310 

P:

A36:

P:

A16:

olhe aí... na idéia de Petrucci... escute... a mulher faz o quê ?... como é?... 

eu não entendi ?... 

a mulher faz tudo... porque ela cuida do homem,... faz a comida e ainda 

gera filho... 

 gente... em relação (não pode demorar) eh !... escutem só Eloi !... só 

comigo... aqui comigo,... um instante !...  por que é que o poeta diz: a 

cozinha preta e a copeira mulata ?... 

 é racista... 
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L. 311 

L. 312 

L. 313 

L. 314 

L. 315 

L. 316 

L. 317 

L. 318 

P:

P:

A16:

A37:

 o poeta é racista ?... 

((muitas falas))

 como ?... você acha que peraí,... gente... não distorçam as idéias... meu 

filhinho... você já foi trocado de lugar... Eloi... você acha que ele falou 

que a copeira é preta... (desculpem mulata) e a cozinha é preta porque 

está se referindo a quem ela defende... é isso ?... 

 é... 

é nada... é uma família unida... mesmo na hora de tristeza todo mundo tá 

junto... na hora de felicidade também... na hora do dinheiro... 

Nesse recorte há um destaque para o autor do texto, a professora refere-se ao que 

o poeta disse, como se o sentido estivesse apenas no texto. Há uma retomada dos aspectos 

vistos anteriormente, caracterizando o modelo de leitura trabalhado na sala de aula e é um 

momento em que ocorrem muitas rupturas temáticas para tratar de problemas  de interação e 

indisciplina do aluno na sala de aula. Num movimento de pergunta/resposta, ela vai dando 

continuidade ao tema do texto. 

Exemplo 9 

L. 319 

L. 320 

L. 321 

L. 322 

L. 323 

L. 324 

L. 325 

L. 326 

L. 327 

L. 328 

L. 329 

L. 330 

P:

A30:

P:

P:

A30:

P:

A30:

P:

e por que é que é racista ?... 

((muitas falas))

uma família não e formada só pelos pais e dos filhos... 

como ?... olhe pra ai... gente !... olhe que Raissa nos disse... pessoal... 

por favor escutem o que Raissa nos disse... repetindo a idéia dela... ela 

disse que ela aprendeu que... no texto... uma família não é formada 

apenas pelo quê ?... 

pelos pais e pelos filhos... 

pelos pais e pelos filhos... ela é formada pelo que então ?... por um 

conjunto...

pela união... 

conjunto de tudo... união... de quê ?... eh !... de empregada... animais... 

mãe... filho... pai... médico... né isso ?... então... veja que ela teve uma 
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L. 331 

L. 332 

L. 333 

L. 334 

L. 335 

L. 336 

L. 337 

L. 338 

L. 339 

L. 340 

L. 341 

L. 342 

L. 343 

L. 344 

L. 345 

L. 346 

L. 347 

L. 348 

P:

A9:

P:

A9:

P:

A37:

idéia bem além... ela aprendeu que uma família não só é de mãe... pai e 

filho... mas sim de um conjunto de... pessoas que se unem num só... 

ponto... olhe ai... essa foi a idéia de Raissa... ela sempre tá além... essa 

menina... ela é uma danada... gente... respondam pra mim... mais aqui... 

em relação... por que o poeta diz... aqui na segunda estrofe... por que é 

que o poeta diz: “a espreguiçadeira... a cama... a gangorra...” 

((muitas falas))

aí... se refere ao lazer... é isso ? 

é....

aqui o poeta se refere ao descanso e ao lazer das crianças... então... isso 

quer dizer o quê ?... que numa família... ela precisa,... também... de 

quê?... 

descanso...

então... vamos ver aqui... observando... observando aqui no texto... 

né?... nós temos... no 1o momento o poeta apresenta a família dele que 

são... as crianças... o pai... a mãe... a cozinheira... o papagaio e tal... no 

segundo momento ele apresenta o quê ?... o lazer... o lazer... o lazer está 

presente... onde é que o lazer está presente aqui no texto... através... 

espreguiçadeira...

O marcador então retoma o já dito e novamente remete para a finalização da 

aula, a professora continua o movimento de síntese do sentido, também já usado na outra 

aula. Observem que a professora é quem sempre conduz o processo de leitura, nesse 

fragmento enfatiza o lazer necessário a todo ser humano.  

Exemplo 10 

L. 427 

L. 428 

L. 429 

L. 430 

P: então... veja o que foi que chamou a atenção de vocês... nesse texto ?... 

só um aluno responde... o que foi que chamou a atenção de vocês... 

nesse texto ?... a união deles... ((muitas falas))...  a mulher foi tudo... né 

isso ?... 

((muitas falas))
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L. 431 

L. 432 

L. 433 

L. 434 

P:

A41:

P:

A9:

é a mulher que faz o quê ?... não entendi !... 

é a única pessoa que pode ter uma pessoa na barriga... 

é o quê ?... vá diga... 

foi ela disse isso... 

No final dessa aula, a professora realiza o movimento de avaliação para reforçar 

o papel da mulher na família e o de  agradecimento pela participação dos alunos no 

processo de construção do sentido do poema. Observamos que a professora usa o espaço 

discursivo muito mais que os alunos. Ela pergunta e repete muito as perguntas sobre o 

texto, como estratégia para construir o  sentido conjuntamente  na sala de aula. 

Verificamos que nas três aulas, a professora usa as mesmas estratégias de leituras e 

repete os mesmos movimentos. Vejamos os quadros que  resumem a análise.
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            5.3 QUADRO 2 – RESUMO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE 

AULA MOVIMENTOS
Discursivos mais 

realizados nas 
aulas de leitura 

(+)
Mais
( -) 

Menos

DESLOCAMENTOS – 
RUPTURA

RELAÇÕES
INTERPESSOAIS
(trocas de papéis e 

lugares dos 
interlocutores)

01 Injuntivos
Explicativos

Pergunta/resposta
Repetição

+
+

Foram poucos 1. Papéis
(Ø)

2. Lugares
(Ø)

02 Injuntivos
Explicativos

Pergunta/resposta
Repetição

+
+

Foram poucos           1. Papéis
(Ø)

2. Lugares
(Ø)

03 Injuntivos
Explicativos

Pergunta/resposta
Repetição

+
+

Foram poucos           1. Papéis
(Ø)

2. Lugares
(Ø)

5.4 QUADRO 3 – RESULTADOS QUANTITATIVOS DA ANÁLISE 

MOVIMENTOS MAIS REALIZADOS PELA PROFESSORA NA 
AULA DE LEITURA = PERGUNTA/RESPOSTA 

AULA 01 
98  perguntas da professora 

AULA 02 
60  perguntas da professora 

AULA 03 

95  perguntas da professora
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CONCLUSÃO

                Em nossa leitura, verificamos que é complexo e diversificado o universo da 

linguagem e da leitura, ambas situadas enquanto interação, construção e interpretação.                   

A linguagem enquanto interação precisa ser trabalhada em seus diversos modos de significar e 

a leitura, como um modo criativo e resultado do olhar ou pontos de vista dos leitores, é 

fundamental  para as transformações sociais.        

 Quanto às interações ou as relações entre os interlocutores/leitores (professor/aluno) na

sala de aula, a professora, em sua posição institucional, exerce seu papel de conduzir, orientar 

e avaliar. Desse modo, ela cumpre sua função correspondente ao seu papel social: falar muito, 

deixar que o aluno fale, isso poderá ser a diferença. Ela é quem sempre faz a mediação no 

processo de construção de sentido, realizando movimentos interativos para explicar o 

funcionamento da aula ou explicitar os procedimentos metodológicos e os movimentos 

interpretativos do texto. Inicialmente, a aula cumpre o mesmo ritual com começo, meio e fim. 

A professora inicia a aula explicando as estratégias de leitura,  conceitua os componentes 

contextuais como o autor, o leitor e o texto, em seguida, escolhe quem vai iniciar o processo 

de ler.

            Nas aulas analisadas, observamos que a professora é quem mais ocupa o espaço 

discursivo e que o aluno interage realizando os encadeamentos, respondendo as perguntas 

com respostas curtas.  Os quadros teóricos mostram que em cada aula há uma quantidade 

enorme de perguntas da professora, as quais servem  para dar continuidade ao tema da aula. A 

análise das aulas selecionadas gira em torno dos movimentos discursivos dos leitores que   

produzem os efeitos  de sentido através das respostas e não se negaram a colaborar com o 

processo de leitura. Com o movimento de pergunta/resposta dá-se a abertura do processo 

interpretativo do texto apresentado. Este é o movimento mais freqüente na aula, ressaltando a 

repetição com ou sem acréscimo. Isso remonta aos modelos tradicionais de leitura que 

serviram para  memorização do conteúdo  e para estratégias de aprendizagem, o que, também, 

evidencia a urgência de mudanças nas práticas ou atividade de leitura na escola. 

           Quanto ao conteúdo, os movimentos discursivos dos leitores revelam que o sentido é 

construído não só pelo já-dito pelo autor  do texto, mas pelos efeitos de sentido produzidos no 

momento das interações no processo de ler na sala de aula. O modo como a professora diz e   
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conduz o tema do texto lido é imprescindível à continuidade temática. O sentido do texto é o 

resultado da interação entre os leitores, que trazem suas experiências e conhecimentos de 

mundo para o ato de ler, assim, a leitura é uma atividade interativa e um processo partilhado.     

  A professora,  apesar de ter formação para realizar uma leitura na perspectiva sócio-

interacionista, encontra dificuldade para operacionalizar essas categorias para interpretar 

interativamente os textos. Ela faz uma aula diferente, não impõe as respostas do Livro 

Didático e não fecha numa leitura dela nem do aluno leitor. Ela orienta a construção conjunta 

do sentido do texto, com os alunos, busca uma nova leitura dos textos apresentados nas aulas.         

                 Sendo a sala de aula de aula um espaço de muitas vozes, o lugar, do comum e do 

diferente, do particular e  do genérico, esperamos poder adotar uma outra visão de leitura na 

escola, a qual privilegie os usos efetivos da linguagem e pretendemos que outros possam nos 

seguir, eis a sugestão.  Sugerimos a perspectiva sócio-interacionista como opção viável para o 

Ensino Fundamental e  para quem deseja penetrar nas “viagens” que o mundo da leitura 

oferece ao leitor, numa sociedade mediatizada. Desse vista, o ato de ler na escola é um 

processo de interação ou de co-participação e de partilha, co-criativo, re-criativo e trans-

criativo, um diálogo do autor com o leitor possível sobre o objeto em foco, o texto. Na 

perspectiva sócio-interacionista, ler é movimento que não se fecha em um método, mas 

momento interativo e/ou modo de compreender a variedade significativa e a pluralidade 

existente conforme o gênero que é oferecido à leitura na sala de aula.   

                Esta proposta volta-se para a construção cooperativa ou co-participativa do sentido 

que se constitui nas relações entre  o dito e o não dito, o genérico e o particular, o já-lá e o 

inesperado como mostraram François (1996) e outras pesquisas orientadas por Cunha, como a 

de Sousa 2000, a de Faria 2001, a Ribeiro 2002. Essa análise revela que os movimentos 

discursivos possibilitam outras leituras e que o sentido resulta das múltiplas formas de ver e 

de ser do sujeito leitor e não apenas das formas da língua. Este estudo, como todos esses 

citados que tratam de gênero oral dialogado, cada um com suas especificidades conforme o 

corpus analisado, mostra que ler é um momento ímpar, singular, do mesmo modo como:  

                           Um camponês sabe a hora de apartar o gado observando a posição do 
Sol; um pescador, pela direção  do vento, decide se vai ou não sair 
para o mar; o índio sabe a ocasião de plantar pela observação do 
tempo; E assim por diante. Na cidade, as pessoas mesmo analfabetas, 
“lêem” sinais de trânsito, entendem o significado  das sirenes que 
tocam, ouvem rádio e assistem à TV, recebendo e decodificando 
mensagens a todo momento. O traçado urbanístico de uma cidade, o 
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vestuário, os ritos e costumes  religiosos seriam, nesse sentido, textos 
a serem lidos. São parte da produção simbólica da sociedade. 

                           A sociedade é uma grande rede tecida por muitas mãos, as mãos dos 
homens de hoje e de ontem, os quais, cada um  à  sua maneira, vêm 
dando seu ponto, seu nó nessa malha simbólica: a cultura. E assim 
como  constrói a rede, o homem busca entendê-la, lendo os outros nós. 
Todo texto é um pedaço dessa rede, fruto de um recorte. Ler um texto 
é também ler a sociedade que o produziu. E, se a produção é plural, a 
leitura tem que ser plural. (Walty,1995). 
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  ANEXO  01

                                                       LEGENDA

Para as transcrições apresentadas no trabalho seguimos as orientações do NURC - 

Recife - PE, fazendo uso dos seguintes sinais: 

P: Professor 

A1, A2, A3  (diferentes alunos que falam) 

As: Indica alunos lendo em grupo 

(( )) Comentário do analista 

[[Falas simultâneas  (falantes iniciam ao mesmo tempo) 

[Sobreposição de vozes  (a concomitância não se dá desde o início do tempo) 

/ Truncamento brusco (parada abrupta e/ou hesitação) 

: Alongamento da vogal (pode colocar mais conforme a duração ::)  

... Pausa breve, a vírgula. Pausa mais longa, o ponto final por exemplo 

[ ] Sobreposições localizadas 

/.../ Dúvidas e suposições (escreve-se o que se supõe que o falante disse)
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ANEXO 02 
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ANEXO 03 
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ANEXO 04 

        AULA 02 – O OVO DE MÁRIO QUINTANA 

L. 01 

L. 02 

L. 03 

L. 04 

L. 05 

L. 06 

L. 07 

L. 08 

L. 09 

L. 10 

L. 11 

L. 12 

L. 13 

L. 14 

L. 15 

L. 16 

L. 17 

L. 18 

L. 19 

L. 20 

L. 21 

L. 22 

L. 23 

L. 24 

P:

P:

A1:

P:

A2:

P:

A2:

P:

((A professora inicia a aula pelo Título do texto e a leitura em voz alta))

O ovo... de Mário Quintana... todo mundo comigo... vamos lá... 

((A professora leu o texto em voz alta com toda a turma))

TEXTO – O OVO 

Na Terra deserta 

A última galinha põe o último ovo. 

Seu cocoricó não encontra eco... 

O anjo a que estava afeto o cuidado da Terra. 

Dá de asas e come o ovo. 

Humm ! O ovo vai sentar-lhe mal...   

O ovo ! 

O Anjo, dobrado em dois, aporta em dores o ventre angélico. 

De repente, 

O Anjo cai duro, no chão ! 

(Alguém, invisível, ri baixinho...) 

Mário Quintana, 1906. Nariz de vidro. São Paulo:Ed. Moderna, 1984.

vamos agora... retirar... as palavras do texto... que vocês não 

conhecem... por exemplo... quais são as palavras que você não 

conhece... nesse texto ?... por favor... 

ANGÉLICO...

Angélico... peraí... só um instante... ele disse que não conhece a palavra 

ANGÉLICO... ok ?...  

AFETO...

Said... Said... cadê você ?... qual a palavra que você não conhece ?... 

afeto...

meu filho não conhece a palavra afeto... outra palavra... alguém aí na 
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L. 25 

L. 26 

L. 27 

L. 28 

L. 29 

L. 30 

L. 31 

L. 32 

L. 33 

L. 34 

L. 35 

L. 36 

L. 37 

L. 38 

L. 39 

L. 40 

L. 41 

L. 42 

L. 43 

L. 44 

L. 45 

L. 46 

L. 47 

L. 48 

L. 49 

L. 50 

L. 51 

L. 52 

L. 53 

A3:

P:

A4:

P:

A5:

P:

P:

A6:

P:

P:

P:

A7:

P:

P:

A4:

P:

A8:

P:

sala se pronuncia !... 

ECO...

eco... ele não conhece a palavra eco... 

VENTRE...

VENTRE ?... ventre ?... 

SENTAR-LHE...

sentar-lhe... você entende o que é sentar ?... por sentar... o que você 

entende... pela palavra sentar ?... o que você entende pela palavra 

sentar?... é você colocar seu corpo... encostar... a cadeira e se 

posicionar...

((falas de alunos))

só que aqui... a palavra não está... no seu sentido normal... alguém 

falou?... diga.... cocoricó ?... 

cocoricó...

ele não entende... cocoricó... alguém mais aqui ?... 

((alunos falam juntos ao mesmo tempo))

pronto... paramos aqui ?... 

((alunos falam))

é uma onomatopéia... 

oi !... dobrado em dois... 

você não entendeu... esta expressão ?... ótimo... pronto... então... vamos 

aqui... agora... então veja bem... pessoal... eh !... nós temos palavras 

aqui... vocês disseram pra mim... que vocês não conhecem... por 

exemplo... cocoricó... mas veja... peraí... olha pra mim... preste 

atenção... ele disse que não conhece a palavra cocoricó... 

é o som que a galinha emite... 

alguém na sala conhece essa palavra cocoricó ?... 

cocoricó é o som que a galinha emite... 

pronto... é o som que a galinha emite... é o som que a galinha emite... 

pronto alguém já descobriu pra mim... o que é cocoricó... jóia... 

perfeito... alguém pra mim... poderia dizer... o que significa... a palavra 

eco ?... 
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L. 54 

L. 55 

L. 56 

L. 57 

L. 58 

L. 59 

L. 60 

L. 61 

L. 62 

L. 63 

L. 64 

L. 65 

L. 66 

L. 67 

L. 68 

L. 69 

L. 70 

L. 71 

L. 72 

L. 73 

L. 74 

L. 75 

L. 76 

L. 77 

L. 78 

L. 79 

L. 80 

L. 81 

P:

P:

A8:

P:

A8:

P:

P:

As:

P:

[[incompreensível]]

é o som que está o que é que está refletido... isto é... olha alguém me 

dando aí... o significado da palavra eco... então veja... olha alguém me 

dando uma... interpretação excelente... o eco é o seguinte:... no lugar que 

existe pouco ar... o que é que acontece ?...  

((vozes de alunos))

aí... a voz devolve... uma altura maior... pronto... alguém disse pra 

mim... o que era eco... vamos lá... O ANJO AQUI ESTAVA AFETO... 

meu filho... o que significa afeto ?...  

amor... 

afeto significa amor... que mais ?... cuidado... carinho... que mais ?... 

então veja... observe o que vocês estão me dizendo... que a palavra 

afeto... ela diz... amor... carinho... cuidado... três significados... para essa 

palavra afeto... então... gente... observe... este significado...e vamos 

encaixar... esse significado... neste texto... tá ?... olhe... alguém aqui... na 

sala... falou pra mim... pra nós... pra turma... que não entendeu a palavra 

sentar-lhe...

que o corpo não recebeu bem o ovo... 

ah !... quem... responde pra mim... como ?... que significa ?... perfeito... 

alguém traduziu... que o corpo não recebeu bem o ovo... agora... outro 

aluno também se posicionou... dizendo que ele não sabe... o que 

significa dobrado em dois... no texto... não é isso ?... dobrado em dois... 

você sabe... né ?... no texto... ele não entendeu... não foi você que 

perguntou ?... então... como seria... alguém poderia explicar pra nosso 

coleguinha... o que significa dobrado em dois ?... 

[[incompreensível]]

no texto... eu quero a significação eh... imaginando a idéia do autor... do 

poeta....

((muitos alunos falam))

que o anjo se divide em duas partes... 

que o anjo se divide em duas partes ?... alguém discorda... que 

maravilha !... 
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L. 82 

L. 83 

L. 84 

L. 85 

L. 86 

L. 87 

L. 88 

L. 89 

L. 90 

L. 91 

L. 92 

L. 93 

L. 94 

L. 95 

L. 96 

L. 97 

L. 98 

L. 99 

L.100

L.101

L.102

L.103

L.104

L.105

L.106

L.107

L.108

L.109

L.110

P:

A10:

P:

A11:

P:

As:

P:

P:

A11:

P:

A13:

P:

A14:

P:

((alunos falam))

sim... perai... perai... alguém está dando... um significado... como ë... 

minha filha ?... como é seu nome ?...  

[[incompreensível]] Patrícia...

ele tem dois trabalhos... eles trabalham... dobrado... 

ah !... ela acha... que no caso... ele tem dois trabalhos... após só que 

aqui... Patrícia... peraí... Patrícia... olha pra mim... o anjo dobrado em 

dois... aperta em dores... olhe a idéia... do texto... 

ele tem tanta dor que fica dobrado... 

fale... fale... como é ?... olhe... olhe aí... outra idéia... ele tem tanta dor 

que ele se dobra em dois... qual foi então... a melhor idéia que se 

encaixou nesse texto ?... 

a principal... 

a que faz o quê ?... aquela em que o anjo se dobre em dois... de dores é 

como se ele tivesse se... abaixando ele fica... encolhendo a barriga... 

encolhendo a barriga.... 

isso... perfeito... agora... alguém na sala falou pra mim... que ele não 

entendeu o ventre angélico... a relação... do ventre angélico... eita,... eu 

quero entender a posição da menina... como é seu nome ?... 

Vanessa...

 Vanessa... por favor... fale Vanessa... ventre angélico,... o que você 

sabe... sobre isso ?... 

[[incompreensível]]

a barriga do anjo...

como ?... eu não estou lhe ouvindo... Vanessa vem pra cá pra frente... 

ah!... entendeu... quer dizer que o ventre angélico significa dizer se 

refere a própria barriga do anjo... é angélico porque tudo que vem do 

anjo é angélico... perfeito ?... agora... aqui na sala... cadê Rodrigo ?... 

ah!... Rodrigo danado !... gente !... eu quero que alguém na sala... quer 

se posicionar... por favor e explicar-me eh... a idéia geral do texto... eu 

quero que alguém na sala se posicione... então... presta atenção... fique 

em pé... fique em pé e diga em voz alta... primeiro você... como é diga 
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L.111

L.112

L.113

L.114

L.115

L.116

L.117

L.118

L.119

L.120

L.121

L.122

L.123

L.124

L.125

L.126

L.127

L.128

L.129

L.130

L.131

L.132

L.133

L.134

L.135

L.136

L.137

L.138

L.139

A16:

P:

A18:

P:

A18:

P:

A18:

assim... no texto acontece... 

acontece... quando a galinha põe o ovo... ele come o ovo e se sente 

mal... no final do texto... 

((baixo))

pronto... ele interpretou assim... veja bem... vamos ler mais uma idéia 

que não está... a idéia dele tem que ser aproveitada... tá ?... só um 

detalhe... Rodrigo... leia o texto... em voz alta... por favor... meu filho 

leia prestando bem atenção... tá certo ?... vá leia... 

((O aluno lê ao mesmo tempo a professora fica interrompendo e 

ajudando quando ele não pronuncia corretamente as palavras do texto))

a terra deserta... a última galinha põe o seu último ovo... seu cocoricó 

não entra eco... ((a professora interrompe não encontra eco)) não 

encontra... o anjo que estava afeto... 

então veja... ele leu o texto todo... agora... o que você entendeu 

Rodrigo?... ele disse que a galinha comeu seu último ovo... o cocoricó 

não encontra eco... ele disse que o anjo... aqui estava afeto... cuidando 

da terra... da viagem come o ovo... aí... veja... essa fala aqui... hum!!!... 

o ovo “sentar-lhe mal”... o ovo !... o anjo dobrado em dois... aperta em 

dois... o ventre angélico... de repente... o anjo cai duro no chão... alguém 

invisível rir baixinho... então... o que é que meu filho entendeu... 

escute... só um instante... peraí... deixe o rapaz falar... peraí... deixe 

Rodrigo... apresentar a interpretação dele... e eu dou a vez... para os 

demais... Rodrigo o que você entendeu a respeito... dessa idéia do 

texto?...  veja que... desde o início:... “na terra deserta... a última galinha 

põe... o último ovo”... o que é que você entende... por isso ai ?...  

((a professora dar ênfase a essas expressões))

que a última galinha põe o último ovo... 

e daí ?... o que você entende... por isso ai ?... o que significaria... o anjo 

que estava afeto ?... como meu filho... explicaria... essa idéia ?... que ele 

recebeu... o quê ?... ele recebeu de alguém... o quê ?... o ovo ou o 

cuidado ?... 

o cuidado... 
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L.140

L.141

L.142

L.143

L.144

L.145

L.146

L.147

L.148

L.149

L.150

L.151

L.152

L.153

L.154

L.155

L.156

L.157

L.158

L.159

L.160

L.161

L.162

L.163

L.164

L.165

L.166

L.167

L.168

L.169

L.170

L.171

A18:

P:

A19:

P:

A20:

P:

A20:

P:

A20:

P:

A20:

P:

A20:

P:

A20:

P:

A21:

P:

A21:

P:

o ovo... 

o ovo ou o cuidado... o cuidado... pra cuidar do quê ?... 

da terra... 

e o quê... que aconteceu... no texto ?... silêncio !... por favor !... calma!... 

eu deixo vocês falarem... e o que aconteceu ?... o que você me disse... 

que... numa terra... uma última galinha põe um último ovo... aí... seu 

cocoricó não encontra eco... o anjo estava afeto... o que você disse... que 

o anjo que ai ter cuidado... com a terra... foi isso ?... que você me 

disse?... aí... o que é que ele faz ?.... o que o anjo faz ?... 

abre asas... 

e faz o quê ?... 

come o ovo... 

o ovo... que ele tinha... que fazer... o que... com esse ovo ?... o que é que 

ele tinha de fazer... com esse ovo ?... 

comer... 

o texto diz isso... minha gente... que ele tinha que comer o ovo ?... ele 

tinha que fazer... o que... com esse ovo ?... então fala agora... continue a 

idéia de... veja se a interpretação de Rodrigo... confere... diga pra mim... 

o que é que você entendeu... do texto ?... 

que numa terra deserta... a última galinha colocou... o último ovo... 

o que você entendeu... por isso ?... 

que a última galinha... que não tinha ninguém... na terra... 

que não tinha mais ninguém... na terra... 

só tinha uma galinha... que botou o ovo... 

aquele ovo... que seria também... 

pinto...

o último pintinho que iria... nascer... né ?... e aí ?... o que você 

entendeu... por isso aí ?... seu cocoricó não encontra eco... como é 

isso?... 

porque... a terra é deserta... aí... não dá... aí... quando ela... faz seu 

cocoricó...aí... não tem ninguém... pra escutar.... 

aí... não tem ninguém... pra fazer cocoricó junta... a ela... não é isso ?... 
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L.172

L.173

L.174

L.175

L.176

L.177

L.178

L.179

L.180

L.181

L.182

L.183

L.184

L.185

L.186

L.187

L.188

L.189

L.190

L.191

L.192

L.193

L.194

L.195

L 196 

L.197

L.198

L.199

L.200

L.201

L.202

L.203

A20:

P:

A22:

P:

A22:

P:

A22:

P:

P:

A22:

P:

A22:

P:

A23:

P:

A23:

P:

A24:

P:

A24:

P:

A25:

P:

A26:

P:

A28:

perfeito... o que mais você entendeu... aí ?... é nessa parte que ele fala... 

do anjo que estava afeto... o que o meu filho entendeu... daí ?... 

que o anjo que cuidava da galinha... e da terra também... ele comia... o 

ovo...

mas... qual seria... então... a função dele... na terra ?... 

cuidar do ovo... 

e o que foi que ele fez ?... 

ele comeu o ovo... 

aí... o que você acha disso ?... 

que foi muito atrevimento dele... porque ele ficou... para proteger o 

ovo...

e não... 

e não protegeu... 

então... ele.... 

ele não tem responsabilidade... 

ah !... entendi... veja bem... e o restante ?... como é que fica... quer 

explicar... Silvia... o restante ?... peraí... deixe ela terminar...  

o anjo...

sim !... 

ficou com dor depois... ficou  passando mal... 

por que você acha que aconteceu... isso ?... 

porque ele comeu o ovo... prestes a nascer.... 

então... se ele estava comendo o ovo prestes a nascer... o que é que 

aconteceu ?... 

aí... ele ficou passando mal... 

e daí ?... 

aí... ele começou a ficar com dor de barriga... 

sim !... 

aí... depois ele... não agüentou de dor... aí... caiu no chão... aí dormiu no 

chão...

e qual é... a última idéia do texto... então ?... 

que alguém em principio... ri baixinho... que era o pintinho... 
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L.204

L.205

L.206

L.207

L.208

L.209

L.210

L.211

L.212

L.213

L.214

L.215

L.216

L.217

L.218

L.219

L.220

L.221

L.222

L.223

L.224

L.225

L.226

L.227

L.228

P:

P:

P:

A26:

P:

A27:

P:

A27:

P:

A28:

P:

P:

que nasceu... o pintinho... 

((risos))

 legal... veja que ele disse... ele pressupõe...que ele acha...  que quem riu 

baixinho foi o pintinho... que nasceu... ((a professora gosta... da idéia  e 

dar uma bela gargalhada de alegria por o aluno ter acertado ou 

concordado com a mesma idéia dela no final do texto))

então... na idéia dele... 

houve uma explosão... 

você acha que houve uma explosão !... aí...bom... veja bem... lá atrás... 

meu filho... por favor... venha cá... como é seu nome... 

Miguel...

venha cá... Miguel... qual é a mensagem que você teve... desse texto ?... 

o que você aprendeu... ao ler esse texto ?... vai... Miguel... se você vier... 

mais para perto... eu lhe escuto... assim... fica muito distante... 

eu não entendi... nada não... 

((alguns vozes falando))

anh !... você não entendeu... nadinha ?... eu queria... que alguma 

mulher... se posicionasse... vai... peraí... só um instante... anh !...o que é 

que você aprendeu... ao ler... esse texto ?... 

[[incompreensível]]

((muitas falas))

 que ele não era pra deixar ninguém comer o ovo e ele mesmo comeu o 

ovo... aí Jesus castigou... ele não era par ter dado a ninguém... 

((um aluno recontou a história))

você acha... que Jesus castigou por ele ter comigo o ovo... é ruim... 

anh... sei !... só isso... só um detalhe para passar o tópico meu filho... 

senta aí... um pouquinho !... vai... só responde pra mim uma coisa... 

vocês gostaram desse texto ?... 

sim... 

qual é a importância dele... pra vocês ?... 

[[incompreensível]]

((muitas falas))
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L.249
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L.251
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L.254

L.255

L.256

L.257
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P:

As:

P:

As:

P:

A35:

P:

A35:

P:

A35:

P:

A35:

P:

A35:

P:

A36:

P:

A23:

P:

P:

que ele tenha responsabilidade pra não fazer errado... só um detalhe... 

esse texto... ele... você classificaria como o quê ?... ele é uma 

historinha... ele é uma narrativa... como é ele ?... 

é uma história... 

como é que eu classifico ?... preste atenção... que vocês vão 

responder?... o que é que caracteriza nele... sei uma historinha ?... 

o próprio anjo... o ovo... 

((muitas falas))

a relação que ele chegou... porque todos os personagens estão 

entrando... no texto... estão entrando no texto... não é isso ?... hum !... 

alguém mais tem alguma idéia a acrescentar ?... por favor... alguém 

mais tem alguma idéia a acrescentar para eu fechar... a aula ?... 

a moral da história... que nós devemos cumprir com... as nossas 

responsabilidades...

perfeito... parabéns !... quinta série... vocês são da 5a série tarde... 5a B... 

e vocês eh... interpretaram... o texto... um poema... um poema 

narrativo... o ovo... do poeta gaúcho... Mário Quintana... vocês já 

conhecem algum outro texto... desse poeta ?... 

eu conheço !... 

qual ?... 

PÉ DE PILÃO... 

Pé de Pilão ?... 

o adolescente... 

o adolescente... 

noite grande....

noite grande... mais algum ?... 

Pé de Pilão

Pé de Pilão ?... eu não conheço... depois tragam pra mim... gente... boa 

tarde... e até a próxima... se Deus quiser... 

Canção de estar... 

Canção de estar... 

Beleza !...  muito obrigada:::! Até a próxima... 
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ANEXO 05 

AULA 03 – A FAMÍLIA  de Carlos Drummond de Andrade 

L. 01 

L. 02 

L. 03 

L. 04 

L. 05 

L. 06 

L. 07 

L. 08 

L. 09 
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L. 11 

L. 12 

L. 13 

L. 14 

L. 15 

L. 16 

L. 17 

L. 18 

L. 19 

L. 20 

L. 21 

L. 22 

L. 23 

L. 24 

L. 25 

L. 26 

L. 27 

P:

P:

A1:

A Família – Carlos Drummond de Andrade... então... vamos 

observar o que é que é dito neste texto... tá ?... a idéia 

principal dele... vamos tirar !...  é  a respeito de que o texto 

fala... vamos ver assim... três meninos e duas meninas... sendo 

uma ainda de colo... acompanhe por favor a leitura no 

caderno... ok... 

Três meninos e duas meninas sendo uma ainda de colo a 

cozinheira preta... a copeira mulata... o papagaio... o gato... o 

cachorro... as galinhas gordas... no palmo da horta e a mulher 

que trata de tudo... oh !... preste atenção... e a mulher que 

trata de tudo... 

A espreguiçadeira... a cama... a gangorra... o cigarro... o 

trabalho... a reza... a goiabada da sobremesa do domingo... o 

palito nos dentes contente... o gramofone rouco toda a noite e 

a mulher que trata de tudo 

— Ai vem a terceira parte do texto 

o agiota... o leiteiro... o turco... 

o médico uma vez por mês... 

o bilhete todas as semanas... branco ...né?... 

mas a esperança sempre verde... 

olhe... o bilhete toda semana branco com a esperança sempre

verde... que bilhete será esse ?... hein ?... 

 — a mulher que trata de tudo e a felicidade 

então... vamos ver aqui... se o texto é família... quais são os 

elementos... as palavras... as idéias que dão a idéia de família 

no texto ?... 

quais são ?... 
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A2:

P:

A3:

P:

A3:

P:

A4:

P:

A4:

P:

A5:

A5:

P:

A6:

P:

A7:

P:

A7:

P:

os meninos e as meninas... 

os filhos... 

são os filhos... né isso ?... chamaríamos o quê ?... de filhos... 

né isso ?... em relação aos meninos e as meninas... que 

mais?... que outras palavras... a cozinheira preta... a copeira 

mulata... outras pessoas que servem na casa... as pessoas que 

servem na casa... na família... né isso ?... muito bom... 

Lúcia!... por favor... Lúcia !... aí... veja mais... aí veja aqui a 

idéia de uma família é uma casa... bom... é casa porque nós 

temos aí a relação de galinhas gordas... né isso ?... que mais?... 

o que é que dá idéia de casa e não de  apartamento ?... né isso 

 o gato... o cachorro... 

a presença de quem ?...  

dos animais... 

dos animais... o que mais ?... 

a gangorra... 

o espaço... não é... o que ocupa o espaço... o que seria...

a horta...

a horta... isso ai só lembra de... casa... exatamente e não de 

apartamento não é isso...  

a galinha... a horta...  a gangorra...

a goiabada...

a goiabada diferencia a casa de apartamento ?... 

não...

não... sim... agora me digam aqui... por favor !... 

galinha é de fazenda 

este me disse que galinha é de fazenda... será que galinha é 

sempre de fazenda ?  

não

ah... tá /.../ agora... vamos aqui... gente... quais são as 

palavras... aqui comigo meu filho... aqui Tiago e todo 

mundo... olhe pra mim... olha pra mim Giovani ! atenção ! 
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L. 76 
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L. 78 
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L. 81 
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L. 83 

L. 84 

L. 85 

L. 86 

L. 87 
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L. 89 
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A8:

P:

A9:

P:

A10:

P:

A11:

P:

P:

A12:

P:

A12:

A12:

P:

A12:

P:

todos: quais são as palavras do texto... as palavras desse 

texto... que vocês não conhecem ? 

gramofone 

gramofone 

agiota

agiota

copeira

agiota... copeira... que mais ? /.../ ah  ! gramofone ! meu filho... 

por favor ! 

turco

a palavra turco... que mais ? vocês não estão participando eu 

também estou achando isso... olha... ele disse que não conhece 

gramofone... turco... agiota... copeira...  não conhece... só né ? 

muito bem 

(alunos falam de uma só vez) incompreensível 

gente... aqui na sala... ei... ei... ei... preste atenção conversinha

não... aqui comigo ! aqui comigo... por favor... olhe vamos 

observar aqui na sala... meu filho Giovani aqui comigo ! por 

favor ! gente... atenção... essas palavras que eu marquei que 

vocês disseram pra mi que não entenderam... por exemplo... a 

primeira vou falar do número um: a copeira... aqui na sala 

alguém não conhece... sabe o que é copeira... levante o 

braço... pronto /.../ alguém já levantou o braço e esse alguém 

vai falar o que é copeira... Giovani ! só... Giovani falando... 

psiu::

 trabalha na casa... lavando copo... enchendo as garrafas 

a copeira é a pessoa que serve na casa... né isso ? 

trabalha com copo 

serve o suco no copo 

sim que trabalha com a parte de alimentação... de servir a 

alimentação... né isso ? jóia; tipo garçonete... ok ? 

tipo garçonete 
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L. 109 
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A12:

P:

A13:

P:

A13:

P:

A14:

P:

A14:

P:

P:

A15:

P:

A16:

P:

A16:

P:

gente... preste atenção que eu vou fazer outra perguntinha... 

em relação à segunda palavra: gramofone olha só... preste 

atenção /../ o gramofone... fone rouco... “o gramofone rouco 

toda noite” o que é rouco /.../ o fone lembra o quê ? 

ouvido... telefone 

som... lembra som... só que é como se você fosse ouvir toda a 

noite... algum som através desse aparelho... pensando assim... 

eu chagaria a que conclusão ? 

é um radinho (alunos falam de uma só vez) incompreensível 

é como se fosse uma espécie de rádio... ou toca disco... né ? 

que imita som de mar... de floresta... de dança 

entendi... é como se fosse um rádio /.../ 

que imita som de mar 

você acha que gramofone é um tipo de aparelho que imita som? 

não professora é... o telefone /.../ na opinião de Daniel seria o 

quê  ? um telefone ? /.../ Tiago o que seria um gramofone... no 

texto ? 

um telefone 

um telefone /.../ eh... alguém teria uma idéia diferente ? toda 

noite se escuta isso ai... estou  rouco... é como se fosse um 

rádio... alguém mais ?  ok 

((muitas vozes)) 

pessoal escute só... detalhe... então... ficou claro o quê ? que 

gramofone é uma espécie de rádio ou toca disco antigo né... 

que todas as noites alguém escuta 

vitrola

alguém falou vitrola ? é vitrola antiga... né isso ? /../ terceira 

palavra: agiota... alguém aqui na sala sabe o que é agiota  

alguém que pratica agiotagem 

o que é agiotagem ? 

é uma espécie de gesto de praticar coisas...  

oh ! fala Eloi silêncio... vamos ouvir Eloi ! vamos ouvir Eloi... 
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L. 143 
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L. 145 

L. 146 

L. 147 
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L. 149 

L. 150 

A16:

P:

A17:

P:

A17:

P:

A17:

P:

A17:

P:

P:

A18:

P:

A19:

P:

P:

vamos Eloi... agiota... no caso de Eloi...  

é como se fosse um gesto de praticar coisas 

agiota no caso de... de... Eloi e como se fosse um gesto de 

praticar coisas 

professora

fala ... olha ai... alguém dando outra idéia 

alguém que empresta 

ela acha que (como é seu nome) 

Alana

Alana acha que agiota é alguém que empresta... empresta o 

quê exatamente ? 

dinheiro

dinheiro

((várias falas... ao mesmo tempo... professora)) 

olha... ai pessoal ! então... agiota seria alguém que empresta... 

o quê ? dinheiro para outra pessoa e normalmente... a outra 

pessoa cobra com juros 

cobra com juros 

muito bom... então... veja bem... a outra palavra... quinta C... 

presta atenção ! pessoal !  ei... preste atenção que eu vou falar 

agora... ei presta atenção a mim... não converse... eh turminha 

trabalhosa... olhe pra cá menina... pára de conversar um 

instante... pelo amor de Deus... preste atenção a mim ! /.../ a 

outra palavra seria turco

que nasce na Turquia 

que nasce na Turquia... que mais ? 

((alunos falam de uma só vez)) 

então... veja na idéia de Giovani... escutem só ! não... não... 

não... de jeito nenhum... não por favor não... são duas aulas... 

são duas aulas... duas aulas... por favor quero silêncio na sala 

olhe... não me façam ser grosseira com vocês... por favor... 

por favor eu quero silêncio na sala 
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L. 177 
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P:

A9:

P:

A9:

P:

A9:

P:

P:

 (incompreensível – muitas vozes e conversas por causa do 

toque da sineta) 

não... agora não /.../ querido... olhe pra mim ! tem um professor 

em sala... sabia ? dá licença... aqui comigo /.../ gente... a outra 

palavra... a última palavra... a qual vocês disseram que não 

conhecia é a palavra turco... o que significa turco... alguém falou 

pra mim que é alguém que nasce na Turquia  

antigamente 

Giovane estava dando uma idéia ótima... perai... Giovane 

falou pra mim que antigamente como é Giovane ? 

antigamente... os árabes tinham um passaporte da Turquia... a 

Turquia era dominada pelos mulçumanos até 1918... ai... eles 

tinham o passaporte da Turquia e eram chamados pelos 

brasileiros de turcos 

pronto... veja que toda e qualquer pessoa tinha ... é como se 

fosse assim: na idéia de Giovane... toda e qualquer pessoa 

estrangeira conseguia um passaporte da Turquia... facilmente 

ai chegava... 

só os árabes 

só os árabes.... né isso ? então... veja bem que ele deixa bem 

claro... só os árabes... então... chegava-se ao Brasil com o 

nome de turco né ? certo... vamos lá ! /.../ gente... 

observando... ainda... o texto... minha gente ! cadê a 

concentração ? meu filho por favor... você é um rapaz 

educado ! pelo amor de Deus ! não tire a minha paciência 

diante dos seus colegas ! por favor... eu quero silêncio... 

agora... para a interpretação do texto... por favor /.../ gente... 

então vamos lá... então a idéia é de família... não... não... não 

Silvany... não... não... não é sala de aula tá 

((muitas falas e barulho na sala)) 

então... a idéia do texto é uma idéia de família... essa família 

seria pobre ou rica ? 
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A21:
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P:

A22:

P:

A22:

P:

A22:

P:

A23:

P:

A24:

P:

As:

pobre

rica

alguém falou pobre ? quem falou pobre ? /.../ pobre ou rica 

((muitas falas)) 

gente... aqui alguém falou... pra mim... uma idéia brilhante... 

como é seu nome ? 

classe média... classe média alta 

olhe... alguém falou... na sala... continuando... pessoal... 

escutem só... alguém falou pra mim... como é seu nome ? 

Eduardo

Eduardo falou pra mim uma idéia brilhante... olhe o que é que 

ele disse: professora era classe média porque 

fui eu 

minha filha... agora não... depois você fala comigo... tá bom ? 

obrigada... depois você fala comigo a respeito disso... agora eu 

estou fazendo um trabalhinho... tá ? /.../ veja bem... ele falou 

que era classe média porque na família existia alguém que 

tinha dinheiro para emprestar... era agiota ? tem a presença do 

agiota... olha pra ai ! ele conseguiu identificar o nível social... 

dessa família... pela palavra o agiota... o leiteiro... o turco... né 

isso Eduardo ? por esse verso não foi isso Eduardo /.../ bom... 

alguém mais pode dizer porque é que essa família é de classe 

média ? 

tem copeira... tem empregada 

tem copeira... tem empregada... tem o que mais ? um médico 

uma vez por mês...  

tem animais de estimação  

existem animais de estimação dentro de casa, né ? /.../ e 

gramofone... vocês poderiam dizer de qual época seria esse 

texto... pela palavra gramofone ? seria atualizado... um texto 

de hoje ? 

não... não... não... 
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A25:

P:

A25:

P:

A26:

A27:

P:

A27:

P:

A27:

P:

A28:

P:

velho pra caramba 

como é esse velho pra caramba... que ele falou pra mim... 

seria mais ou menos de quanto ? 

1930

1930... ele disse... olha... Felipe falou 1930 ele disse... vocês 

concordam com ele ? 

não... 1910 

na época dos dinossauro 

((muitas falas /.../ 1904... 1920... 1903... 1984 /.../)) 

gente... perai... só um detalhe... observem as palavras que eu 

vou marcar... perai... olhando aqui pro texto... vamos lá 

pessoal... observem aqui... oh... o bilhete... olhem para essa 

palavra aqui... atenção o bilhete... no texto... vamos ler esse 

pedacinho... o agiota... o leiteiro... o turco... o médico uma vez 

por mês: “o bilhete todas as semanas branco mas a 

esperança... sempre verde”... que  bilhete seria esse ? 

loteria

bilhete de loteria... então se tem bilhete de loteria... esse texto 

que é muito antigo... seria mais ou menos dos anos ? 

trinta...

mais ou menos dos anos...  quanto ? /.../ trinta... por ai... olhe 

que maravilha ! /.../ então... o texto nos deu duas pistas para que 

eu soubesse a época... a época em que ele foi escrito... 

primeiro... pela questão da... do gramofone... né ? não é atoa 

que nós antes tínhamos o gramofone... hoje... nós temos o quê ? 

sons com alta tecnologia... em casa... né ? o gramofone está 

bem pra trás... e ainda... veja que ele ainda não é tão velho... o 

suficiente... porque /.../ o bilhete branco 

bilhete branco 

sim... o que é que tem o bilhete branco ? o que é  o bilhete 

branco ? olha pra ai... ela também acha que o bilhete branco é 

porque havia... o quê ? a difícil comunicação. .. ela tá me 
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A29:
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A29:

As:

A29:

P:

A29:

P:

A30:

P:

A30

P:

A30

P:

dizendo isso ! alguém me diz diferente ? 

((muitas falas))  

ela acha que o bilhete branco é diferente porque ele acha ai... a 

difícil comunicação das pessoas... como é ? o que é que você ver 

Jane ? 

 ((muitas falas)) 

como é... minha filha diz pra mim ? 

a esperança 

a esperança de que gente ?  

do bilhete chegar na sua casa...

do bilhete chegar na sua casa... de que forma ? seria o quê ? 

uma forma do bilhete chegar em sua casa de que forma  

com dinheiro 

de dinheiro... de loteria 

premiado 

premiado... né com bastante dinheiro... ah ! rá ! então... quer 

dizer essa terceira parte do texto... Petrucio e Silvio... pra 

conversar é fogo... hein ? pra ler um texto ! olha pra cá 

pessoal... quer dizer que a terceira parte do texto... a terceira 

parte do texto... ela se refere exatamente a quê ?  

dinheiro

a parte financeira... de onde ? 

da família 

da família /.../ então... esse texto... ele é composto de quê... 

exatamente ? na primeira parte do texto... nós criticamos a 

estrutura /.../ 

da família 

da família... o que é que tem mesmo ? 

pessoas... animais... as empregadas 

pessoas... animais... as empregadas... o espaço... e olhem só 

essa repetição – a mulher que trata de tudo /.../ por que isso ? é 

a presença de quem ? 
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A30:

P:

A30:

P:

A30:

P:

A31:

P:

A31:

P:

A32:

P:

As:

A32:

P:

A33:

P:

A33:

P:

da mãe 

da mãe... mais veja que o poeta diz três vezes:

e a mulher que trata de tudo 

      e a mulher que trata de tudo 

      e a mulher que trata de tudo e a felicidade 

e ai... como é que fica essa idéia... ai ? alguém pode arrumar 

essa idéia pra mim ? Raissa ! 

trata de tudo e é sempre feliz 

quer dizer que a mulher sempre trata de tudo... onde ? 

na casa 

na casa, na família /.../ e ela sempre /.../ 

é feliz 

e traz também /.../ felicidade... então quer dizer que /.../ 

Raissa! a presença da mulher... é o quê ? é a presença da /.../ 

felicidade /.../ felicidade... que mais ? que mais ? só felicidade 

alegria /.../ alegria... ela trata de tudo

como é que eu diria /.../ veja bem... peraí... não me atrapalhe... 

veja bem... me ajudem... só assim se eu digo ela trata de 

tudo... ela é o que... então ? 

empregada 

ela é empregada ? 

dona de casa... ela trabalha 

ela trabalha ? veja... tudo depende de quem ? 

da mulher 

dessa mulher 

então... ela é o quê ? 

ela é a fonte 

ela é a fonte veja... alguém falou que ela é a fonte 

ela é a fonte de tudo 

então respondam pra mim... ela é como se fosse a organi 

/.../zadora da família... né isso ? quer dizer que ela é o quê /.../ 

a presença mais /.../ 
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L. 306 
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L. 308 
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L. 310 

L. 311 

L. 312 

L. 313 

L. 314 

L. 315 

L. 316 

L. 317 

L. 318 

L. 319 

L. 320 

L. 321 

L. 322 

L. 323 

L. 324 

L. 325 

L. 326 

L. 327 

L. 328 

L. 329 

L. 330 

L. 331 

L. 332 

L. 333 

L. 334 

L. 335 

L. 336 

A34:

P:

A35:

P:

A35:

P:

A35:

P:

A36:

P:

A36:

P:

A16:

P:

forte 

forte /.../ a menina que está deitadinha... ai na cadeira... que não 

está nem ai pra vida... você poderia me dizer... minha filha... é 

/.../ que ao ler esse texto /.../ como é o nome ? a última 

Camila 

Camila... ao ler esse texto... o que foi que você aprendeu com 

ele ? por favor eu quero silêncio... só Camila falando 

nada

você não aprendeu nada ? você leu o texto ? 

li

então você leu junto comigo e não aprendeu nada do texto ? 

faça um esforçozinho... leia novamente e diga o que é que 

você aprendeu... para você ter uma idéia pra você aprender... 

ta... por favor ! se concentre no texto... sente direito na 

cadeira... não se deite e leia o texto e me dê alguma 

informação que eu quero essa informação sua /.../ gente... por 

favor ! Raissa ! o que é que você aprendeu... ao ler o texto ? 

/.../ observe o texto... leia com atenção e eu quero essa 

resposta sua... Raissa ! /.../ não só sua... como de todos... tá ?  

veja bem...  

ela faz o vinho 

olhe ai... na idéia de Petruchi... escute... a mulher faz o quê ? 

como é ? eu não entendi ? 

a mulher faz tudo... porque ela cuida do homem... faz a 

comida e ainda gera filho 

gente... em relação (não pode demorar) eh ! escutem só Eloi ! 

só comigo... aqui comigo, um instante ! /.../ por que é que o 

poeta diz: a cozinheira preta e a copeira mulata 

é racista 

o poeta é racista ? 

((muitas falas)) 

como ? /.../ você acha que peraí... gente... não distorçam as 
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L. 341 

L. 342 

L. 343 

L. 344 

L. 345 

L. 346 

L. 347 

L. 348 

L. 349 

L. 350 

L. 351 

L. 352 

L. 353 

L. 354 

L. 355 

L. 356 

L. 357 

L. 358 

L. 359 

L. 360 

L. 361 

L. 362 

L. 363 

L. 364 

L. 365 

P:

A16:

A37:

P:

A30:

P:

A30:

P:

A30:

P:

idéias /.../ meu filhinho... você já foi trocada de lugar... Eloi... 

você acha que ele falou que a copeira é preta... (desculpem 

mulata) e a cozinha é preta porque está se referindo a quem ela 

defende... é isso ? 

é

é nada... é uma família unida... mesmo na hora de tristeza todo 

mundo tá junto... na hora de felicidade também... na hora do 

dinheiro /.../ 

e por que é que é racista ? 

((muitas falas)) 

uma família não e formada só pelos pais e pelos filhos 

como ? /.../ olhe pra ai... gente ! olhe que Raissa nos disse... 

pessoal... por favor escutem o que Raissa nos disse... repetindo 

a idéia dela... ela disse que ela aprendeu que... no texto... uma 

família não é formada apenas pelo quê ? 

pelos pais e pelos filhos 

pelos pais e pelos filhos... ela é formada pelo que então ? por 

um conjunto /.../  

pela união 

conjunto de tudo... união... /.../ de quê ? eh ! de empregada... 

animais... mãe... filho... pai... médico... né isso ? então... veja 

que ela teve uma idéia bem além... ela aprendeu que uma 

família não só é de mãe... pai e filho... mas sim de um conjunto 

de /.../ pessoas que se unem num só /.../  ponto... olhe ai... essa 

foi a idéia de Raissa... ela sempre tá além... essa menina... ela é 

uma danada /.../ gente... respondam pra mim... mais aqui... em 

relação /.../  por que o poeta diz... aqui na segunda estrofe... por 

que é que o poeta diz: “a espreguiçadeira... a cama... a gangorra 

/.../”

 ((muitas falas)) 

ai... se refere ao lazer... é isso ? 
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L. 367 

L. 368 

L. 369 

L. 370 

L. 371 

L. 372 

L. 373 

L. 374 

L. 375 

L. 376 

L. 377 

L. 378 

L. 379 

L. 380 

L. 381 

L. 382 

L. 383 

L. 384 

L. 385 

L. 386 

L. 387 

L. 388 

L. 389 

L. 390 

L. 391 

L. 392 

L. 393 

L. 394 

L. 395 

L. 396 

P:

As:

P:

As:

P:

A37:

P:

A37:

P:

A37:

P:

A37:

P:

A38:

P:

A38:

P:

aqui o poeta se refere ao descanso e ao lazer das crianças... 

então... isso quer dizer o quê ? que numa família... ela 

precisa... também... de quê ? 

descanso

então... vamos ver aqui... observando... observando aqui no 

texto... né ? nós temos... no 1o momento o poeta apresenta a 

família dele que são... as crianças... o pai... a mãe... a 

cozinheira... o papagaio e tal /.../ no segundo momento ele 

apresenta o quê ? o lazer... o lazer... o lazer está presente... 

onde é que o lazer está presente aqui no texto... através /.../ 

espreguiçadeira

espreguiçadeira... cama... gangorra... o cigarro... e a reza 

e o trabalho... o que representa aqui nesse texto ? 

o pai 

representa o pai /.../ quer dizer que só o pai trabalha ? 

não

não

a cozinheira 

a idéia maior é a de que é que o pai trabalhe... né isso ? mas 

nós sabemos que numa família... né ? todos trabalham juntos... 

né ? /.../ pessoal... a goiabada... ei... ei... ei... aqui comigo... a 

goiabada na sobremesa do domingo e o palito nos dentes 

contente... o que é que o poeta quis dizer com isso ? Giovane ! 

senta... por favor... filho meu... vai Giovane ! /.../ que o quê ? 

que ali naquela família... havia o quê ? 

((muitas falas)) 

havia fartura 

havia fartura... que mais ? 

podia pegar um palito e ficar com ele 

que ali existia... o quê ? uma felicidade... existia um prazer em 

quê ? 

de comer /.../ ((muitas falas)) 
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L. 407 
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L. 409 

L. 410 

L. 411 

L. 412 

L. 413 

L. 414 

L. 415 

L. 416 

L. 417 

L. 418 

L. 419 

L. 420 

L. 421 

L. 422 

L. 423 

L. 424 

L. 425 

L. 426 
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As:

P:

A39:

P:

A39:

P:

A39:

P:

As:

P:

As:

P:

As:

P:

A40:

P:

A40:

P:

de comer o que queria... né isso ? então havia fartura naquela 

casa... né isso ? /.../ então... quer dizer que... o que é ser 

família na realidade ? ei... ei... o que é família... na realidade... 

a partir desse texto ? 

é união... é ter empregado 

é união... o quê ? é ter empregado... é o que mais ? 

e ter animais 

é ter animais em casa 

ter amizade e trabalho 

é ter o que ? trabalho... é o que mais ? 

amigos 

e essa reza aqui... representa quem... no texto ? 

deus

então... significa que numa família ele tem que ter trabalho... 

Deus... lazer /.../ tem que haver também... o quê ? o dinheiro 

o leite... a esperança (muitas vozes falando) /.../ e a esperança... 

olha praí ! 

(muitas falas) a liberdade 

então oh ! só que... escuta... ei pra eu ter felicidade... pra 

família ser feliz... eu tenho que ter casa... primeiramente... 

casa... pai... mãe e filhos... pessoas... né ? união... tenho que 

ter também /.../ 

casa... trabalho 

trabalho... porque o trabalho gera /.../ riqueza... né isso ? 

através do trabalho... da riqueza vem quem ? 

o lazer 

o lazer... tudo isso agregado... a quem...  segundo o texto ? a: 

um deus... né isso ? a um deus /.../ veja que o trabalho... ei ! 

casa... trabalho /.../ família tem que ter casa... trabalho... se eu 

tenho trabalho... eu tenho lazer... eu tenho comida... eu vou ter 

o quê ? saúde... eu tenho saúde 

cigarro
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L. 460 

A40:

P:

As:

P:

ai... no caso... o cigarro significa... o quê ? vício Tiago... meu 

filho... você precisa colocar na sua cabecinha que a sala de 

aula não é o lugar de lazer... exatamente... é o lugar de 

estudar... você dar muito trabalho na aula... você precisa se 

concentrar no texto que fala da família... que você é uma 

criança feliz... uma criança bonita e feliz... por favor... se 

comporte como tal... não tire a concentração dos seus 

colegas... nem do professor porque você sabe que se alguém 

fizer isso com você não vai gostar... Se alguém chegar perto 

de você e fizer algo que você não gostou você vai ficar com 

raiva... Vai ou não vai ? então... por que é que você faz isso 

com os outros ? responda pra mim... por favor... todos nós lhe 

queremos muito bem... lhe respeitamos como você é... um 

aluno... então... respeite seu professor e seus colegas 

professora /.../ 

bom... então... vamos ler comigo o texto para eu encerrar essa 

parte... perai... só instantinho... ei... vamos aqui ler comigo o 

texto... todo mundo junto... família... família de quem ? Carlos 

Drummond de Andrade... vamos um... dois... três... já 

((leitura oral e em grupo pela professora e alunos)) 

  Três meninos e duas meninas sendo uma ainda de colo a 

cozinheira preta... a copeira mulata... o papagaio... o gato... o 

cachorro... as galinhas gordas... no palmo da horta e a mulher 

que trata de tudo... oh ! preste atenção... “e a mulher que trata 

de tudo” 

A espreguiçadeira... a cama... a gangorra... o cigarro... o 

trabalho... a reza... a goiabada da sobremesa do domingo... o 

palito nos dentes contente... o gramofone rouco toda a noite e 

a mulher que trata de tudo 

o agiota... o leiteiro... o turco... 

o médico uma vez por mês... 

o bilhete todas as semanas ...branco  
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L. 465 
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L. 467 
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L. 469 

L. 470 

L. 471 

P:

P:

A41:

P

mas a esperança sempre verde 

então... veja o que foi que chamou a atenção de vocês... nesse 

texto ? só um aluno responde... o que foi que chamou a 

atenção de vocês... nesse texto ? /.../ a união deles... (muitas 

falas) a mulher foi tudo /.../ é a questão da presença da mulher 

em tudo... né isso ? 

((falas muitas)) 

e a mulher que faz o quê ?... não entendi !... 

é a única pessoa que pode ter... uma pessoa na barriga... 

e o quê ? vá di:ga... 

foi ela disse isso

temos de encerrar.... por hoje... obriga:::da..... tchau:::!... 
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