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RESUMO

Esta  pesquisa  testa  e  analisa  se  estratégias  de  leitura  que  promovam  o  diálogo  entre  a
Linguagem Literária e a Linguagem Audiovisual podem ser mais eficientes para que o aluno-
leitor realize uma leitura significativa do texto literário, pois se acredita que o planejamento
da leitura de textos literários deve utilizar estratégias de leitura que busquem aproveitar o
conhecimento já adquirido pelo aluno-leitor, o qual, geralmente, não domina as competências
de leitura da Linguagem Literária, no entanto pode compreender e estar mais familiarizado
com a Linguagem Audiovisual, por essa estar inserida no circuito da cultura de massa. Dessa
forma, o diálogo entre essas linguagens seria uma ponte-cognitiva para a leitura significativa
do texto literário. Para fomentar o trabalho sobre leitura significativa de textos literários na
sala de aula, optou-se pelo método de procedimento experimental no qual foi utilizada uma
sequência  didática  que  propõe  o  diálogo  entre  a  Linguagem  Literária  e  a  Linguagem
Audiovisual  no  intuito  de  ancorar  o  conhecimento  proposto  no  texto  literário  nos
conhecimentos prévios do aluno-leitor. Com a finalidade de verificar semelhanças e explicar
divergências, foi aplicada também uma sequência didática que não dialoga com as linguagens
citadas acima, optando por um método mais tradicional de ensino. Para tal propósito, foram
observadas duas turmas dos anos finais do Ensino Fundamental II, dois nonos anos que foram
identificadas por 9ºA e por 9ºB.  As informações coletadas pelo método de procedimento
experimental passaram pela investigação do método de abordagem quantitativo e qualitativo,
uma vez que algumas informações foram traduzidas em números e as outras informações que
não  puderam  ser  quantificadas,  foram  analisadas  e  descritas.  Ao  final  da  atividade-
experimento,  foi  possível  observar  que  a  turma que  participou  com mais  entusiasmo das
atividades e obteve significativo aproveitamento de leitura foi a aquela que participou das
aulas  em  que  se  promoveu  um  diálogo  entre  a  Linguagem  Literária  e  a  Linguagem
Audiovisual. 

Palavra-chave: Linguagem Literária; Linguagem Audiovisual; Proficiência em Leitura.
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ABSTRACT

This research tests and analyzes if reading strategies that promote dialogue between  Literary
Language and Audiovisual Language can be more efficient for the student-reader in order to
make a meaningful reading of  literary texts, since it is believed that reading Literary texts
class planning should use reading strategies that seek to take advantage of the learner-reader
previous   knowledge,  who,  generally,  does  not  master  the  reading  skills  of   Literary
Language, however can understand and be more familiar with Audiovisual Language which is
already inserted in the  mass culture circuit. In this way, the dialogue between these languages
would be a cognitive bridge to literary texts  meaningful reading. In order to foster the work
on  meaningful  reading  of  literary  texts  in  the  classroom,  it  was  opted  the  experimental
procedure  method  in  which  a  didactic  sequence  was  used.  This  sequence  proposes  the
dialogue between   Literary  Language  and Audiovisual   Language in  order  to  anchor  the
knowledge proposed in the Literary text to the student-reader previous knowledge. 
To verify similarities and explain divergences, a didactic sequence, which does not dialogue
with the languages mentioned above, was also applied, opting for a more traditional method
of teaching. For that purpose, two groups in the final years of "Ensino Fundamental II" were
observed,  two  ninth-year  group  that  were  identified  by  9thA and   9thB.  The  information
collected by the experimental procedure method went through the investigation of quantitative
and qualitative  approach,  since some information  were  translated  into  numbers  and other
information  that  could  not  be  quantified,  were  analyzed  and  described.At  the  end of  the
experiment-activity, it was possible to observe that the group of students who participated in
the activities more enthusiastically  showed  significant use of reading  and  it was also the
one  that  participated  in  classes  whose  dialogue  between   the  Literary  Language  and
Audiovisual Language was promoted.

Keyword: Literary Language; Audiovisual Language; Reading Proficiency
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No mundo contemporâneo, as formas de comunicação exigem um leitor capaz de ser

interlocutor das mais diversas formas de linguagem - verbais, não verbais, audiovisuais – de

modo que tenha condições de interpretar os mais variados textos e posicionar-se criticamente

diante  deles.  A  competência  leitora  é  uma  valiosa  ferramenta  para  a  apropriação  de

conhecimentos de mundo, da vida e do outro. Não apenas isso, a competência leitora pode-se

constituir também em um importante exercício para o autoconhecimento.

 Diante de um texto, o leitor realiza várias operações mentais no intuito de alcançar o

sentido.  A competência  de  estabelecer  relações  de  sentido  entre  leitor  e  texto  não  é  tão

simples, o número de operações e habilidades exigidas para isso é muito grande. O ensino de

Língua Portuguesa, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), pressupõe uma

relação  com  o  texto  que  desenvolva  no  aluno  competências  que  contribuam  para  sua

autonomia diante de qualquer tipo de texto ou diante de qualquer tipo de linguagem com os

quais se depare.

 Refletindo um pouco sobre o significado dos adjetivos “fundamental” e “médio” que

nomeiam as etapas  do Ensino Básico,  pode-se fazer  uma analogia com a imagem de um

prédio em construção. Antes de erguerem as colunas, paredes e a laje, é necessário construir

uma excelente fundação para suportar o peso da edificação. Quanto mais sólida e resistente

for a fundação, mais alto poderá ser o edifício. 

No Ensino Básico não é diferente, um dos fundamentos mais importantes que a escola

ajuda  o  aluno  a  construir  para  a  vida  futura  é  a  capacidade  de  ler  e  escrever,  porque

definitivamente  fazemos  parte  de  uma  sociedade  letrada.  Em  um  século  marcado  pelos

grandes  avanços  tecnológicos,  principalmente  na  área  da  informação  e  comunicação,  é
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sensato afirmar que quem não for um leitor competente de múltiplas linguagens poderá ficar

para trás na corrida da vida.

Contudo, nos últimos anos, avaliações externas como o PISA e o Saeb/Prova Brasil

revelam  que  uma  grande  parte  dos  alunos  brasileiros  não  domina  estratégias  de  leitura

essências, por exemplo, a competência de localizar informação explícita em textos, inferir o

sentido de uma palavra ou expressão levando em conta o contexto, inferir uma informação

implícita em um texto e outras competências.

Enquanto isso,  os princípios norteadores  dos Parâmetros Curriculares  Nacionais de

Língua Portuguesa pressupõem que o aluno na Educação Básica tenha a oportunidade de

constituir e aprofundar uma relação com o texto que o desenvolva como leitor competente,

isto é, um leitor que, diante de um texto, tenha autonomia suficiente para realizar operações

desde decodificar a mensagem até a apropriação do significado na multiplicidade de relações

estabelecidas entre texto e leitor, entre texto e outros textos, entre texto e mundo.

É notório o abismo entre o que é ideal e o que é real quando se fala em proficiência em

leitura na Educação Básica.  Os baixos resultados dos estudantes brasileiros em avaliações

nacionais e internacionais estampados na mídia não deixam dúvida de que os fundamentos em

proficiência em leitura de nossos alunos não são satisfatórios. Portanto, para o aluno ler com

competência, criticamente, com argúcia e poder usufruir plenamente das oportunidades que o

mundo contemporâneo lhe oferece, as competências em leitura devem ser bem trabalhadas

desde o Ensino Fundamental, principalmente nos anos finais, porque, para se ter sucesso no

Ensino Médio, é imprescindível que o aluno esteja lendo com proficiência.

No PISA, exame internacional que se realiza a cada dois anos, estudantes do nono ano

são avaliados em testes de Leitura, de Matemática e de Ciência. No quesito proficiência em

leitura, os alunos brasileiros ocupam as últimas posições. Uma situação preocupante que torna

pertinente  a  investigação  de  estratégias  de  ensino  de  leitura  que  proporcionem  maior

proficiência a alunos desse segmento para que as chances de sucesso no Ensino Médio sejam

potencializadas.

Estratégias  de  ensino  de  leitura  utilizando  textos  literários  são  relevantes  nesse

processo de investigação, porque o texto literário proporciona aos leitores a construção de

experiências  e  conhecimentos  que lhes permitem compreender,  descobrir  e reinventar  sua

percepção da vida, do outro e de si ao ofertar-lhes novas visões de mundo, contribuindo para a

humanização do sujeito à medida que permite o exercício da reflexão, da alteridade e do senso

crítico.  Dessa forma, postula-se um ensino de Língua Portuguesa favorecedor de práticas de

leitura  colaborativas  na  construção  de  sentidos  que  propiciem  o  aprimoramento  de
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capacidades  básicas  de  leitura  e  de  outras  necessárias  à  fruição  de  textos  literários,

incentivando a formação autônoma e crítica dos jovens leitores.

 No entanto a proficiência em leitura requer a mobilização de várias competências que

envolvem fatores linguísticos e extralinguísticos. Ajudar o aluno a vencer suas dificuldades é

um grande desafio para o professor, pois este precisa criar caminhos para a aprendizagem que

muitas vezes parte daquilo que o aluno já sabe. Geralmente, o aluno dos anos finais do Ensino

Fundamental  II  não  desenvolveu  sua  proficiência  em  leitura  de  textos  literários,  mas

desenvolveu proficiência em leitura da linguagem audiovisual por estar mais em contato com

a cultura de massa.

PROBLEMA

Estratégias  de  leitura  que  promovam  o  diálogo  entre  a  Linguagem  Literária  e  a

Linguagem  Audiovisual  que  é  mais  conhecida  pelos  alunos  dos  anos  finais  do  Ensino

Fundamental  II  podem  ser  mais  eficientes  para  que  o  aluno-leitor  realize  uma  leitura

significativa do texto literário? 

HIPÓTESE

Acredita-se que o planejamento da aula de leitura de textos  literários  deve utilizar

estratégias de leitura que busquem aproveitar o conhecimento já adquirido pelo aluno-leitor, o

qual, geralmente, não domina as competências de leitura da Linguagem Literária, no entanto

pode compreender e estar mais familiarizado com a Linguagem Audiovisual, por essa estar

inserida no circuito da cultura de massa. Dessa forma, o diálogo entre essas linguagens seria

uma ponte-cognitiva para a leitura significativa do texto literário.

JUSTIFICATIVA

Esta pesquisa justifica-se na medida em que defende o texto literário como um objeto

de  aprendizagem  que  circule  no  espaço  escolar,  na  intenção  de  que  o  seu  papel  social,

ideológico, histórico, político e cultural ofereça uma variedade de conhecimentos pertinentes,

quando pensado, problematizado, discutido e avaliado em seus circuitos, tensões e sistemas.

Conforme os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  de Língua Portuguesa,  os  estudantes  dos

anos  finais  do  Ensino  Fundamental  II  deveriam  ser  inseridos  na  leitura  de  textos  mais

complexos. Os Parâmetros Curriculares também concordam que o texto literário propiciaria a
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apropriação de ferramentas críticas para o fortalecimento do leitor pelo reconhecimento do

poder político-pedagógico da Literatura.

A escolha  do tema também é justificada,  visto que competências  e habilidades  de

leitura  são  cobradas  dos  jovens  leitores  nas  avaliações  externas  aplicadas  no  Brasil  para

averiguação  do  desenvolvimento  cognitivo  do  discente.  O  PISA e  o  Saeb/Prova  Brasil

apontam  que  a  maioria  das  escolas  brasileiras  não  está  conseguindo  trabalhar  o

desenvolvimento dessas competências e habilidades de leitura essenciais para seus alunos. Os

resultados  das  avaliações  indicam que muitos  alunos  brasileiros  possuem proficiência  em

leitura abaixo do básico. Diante disso, mesmo sendo o espaço escolar um local pertinente para

falar sobre textos literários,  o professor depara-se com grandes desafios, uma vez que um

aluno-leitor de textos literários precisa ser conquistado e encantado pelo texto. 

Sendo assim, é pertinente pesquisar e identificar que estratégias de leitura podem ser

eficientes para que o aluno-leitor realize uma leitura significativa do texto literário. Jovens

leitores de 13 a 16 anos do século XXI, ou seja, adolescentes dinâmicos, antenados com todas

as  novidades  tecnológicas,  pertencentes  à  “era  da  informação”,  das  leituras  superficiais  e

fragmentadas  das  redes  sociais,  das  digitações  frenéticas  de  códigos  e  abreviações  em

aparelhos de celulares modernos, uma geração em que uma selfie vale mais que mil palavras.

Leitores com pouca experiência de leituras da Linguagem Literária, contudo, muitas vezes,

familiarizado com a Linguagem Audiovisual fundamentada em conhecimentos propagados

pelos meios de comunicação de massa e pelas novas tecnologias da informação.

Desenvolver a pesquisa procurando compreender o processamento cognitivo da leitura

é o motivo pelo qual escolhi o Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem do

Centro de Ciências do Homem dessa instituição, pois meu aporte teórico  está centrado nas

Teorias da Aprendizagem e nas Metodologias de Ensino. Sendo assim, as disciplinas e teorias

estudadas serviram de subsídio para conduzir a dissertação. 

Geralmente, um trabalho efetivo em que o texto literário estabeleça uma prática de

leitura  enriquecedora,  desafiando  a  produção  de  sentido,  a  inferência,  a  percepção  de

subentendidos,  a compreensão e a interpretação das escolhas e construções lexicais  não é

desenvolvido em sala de aula. Muitas vezes, não há um planejamento desse profissional. Há

muito material  de qualidade  disponível,  os  resultados  das avaliações  externas  apontam as

falhas,  entretanto  falta  ao  professor  ser  esse  articulador  que  faz  escolhas,  toma decisões,

planeja e executa intervenções. 

É nesse ponto que avulta a importância dessa pesquisa, pois, a partir desses estudos, é

possível  aumentar  a  possibilidade  de  estratégias  de  leitura  mais  efetivas  que  possam
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proporcionar uma interação dialógica desse aluno-leitor com o autor e o texto literário para a

construção do sentido. A finalidade da pesquisa não é apresentar uma “receita mágica”, mas

apresentar  estratégias  de  ensino  possíveis  e  aplicáveis  à  nova  realidade  social  visando

melhorar a proficiência de leitura dos alunos.

OBJETIVOS

Geral

 A pesquisa  tem  por  objetivo  geral  discutir  se  estratégias  de  leitura  que

promovem o diálogo entre a Linguagem Literária e a Linguagem Audiovisual

poderiam efetivamente apresentar um trabalho exitoso com o texto literário em

sala de aula em que sua função social, política e humanitária sejam abordadas,

visando ao desenvolvimento de competências e habilidades que possibilitem ao

aluno-leitor maior proficiência em leitura. 

Específicos

 Pesquisar  teorias  do processo cognitivo  da aquisição e  compreensão da leitura,  no

intuito  de  melhor  produzir  e  conduzir  a  atividade-experimento  e  discutir  seus

resultados. 

 Identificar  se  sequências  didáticas  em  que  se  utiliza  a  articulação  da  Linguagem

Audiovisual,  supostamente  familiar  ao âmbito cultural  do aluno-leitor  frequentador

dos anos finais do Ensino Fundamental II, à Linguagem Literária proporcionaria uma

melhor  proficiência  na  leitura  em  relação  à  sequência  didática  que  não  utilize  o

diálogo entre a Linguagem Literária e a Linguagem Audiovisual.

METODOLOGIA

A fim  de  alcançar  os  objetivos  propostos  neste  trabalho,  a  pesquisa  tem  caráter

exploratório  na  medida  em que  buscou referencial  teórico  apresentado  na  primeira  seção

desse  trabalho  para  fundamentar  a  discussão  sobre  o  que  é  leitura,  assim  como  as

especificidades  da  leitura  literária,  da  linguagem audiovisual  e  possíveis  diálogos  entre  a

Linguagem Literária  e  Linguagem Audiovisual,  na  perspectiva  de  elaborar  estratégias  de

leitura significativa para o aluno-leitor. Para tal, a parte “Afinal, o que é Leitura?” aborda e

discute conceitos e teorias de Paulino (2001); Cosson (2007); Aguiar (2013); Koch e Elias

(2015) e outros autores sobre o tema.
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Os resultados das avaliações externas aplicadas nos últimos anos foram analisados na

segunda seção do trabalho: “Avaliações Externas”. Os resultados dessas avaliações são um

importante  diagnóstico  sobre  a  aprendizagem  do  aluno  referente  ao  domínio  da  leitura,

identificando,  assim,  o  desempenho  do  estudante  em  relação  a  determinadas  estratégias

cognitivas e, dessa forma, orientando a elaboração de melhores estratégias de intervenção.

O processo cognitivo de aquisição da compreensão da leitura foi abordado na terceira

seção da pesquisa _ “Os caminhos da leitura: A construção Cognitiva do Conhecimento”.  A

finalidade de abordar e discutir as teorias de Vygotsky (1991); Ausubel (1980); Smith (1989 e

1999); Koch e Elias (2015) e Kleiman (2014) é buscar embasamento teórico para a escolha do

material para a elaboração das sequências didáticas que conduziram o experimento. 

A pesquisa é explicativa do ponto de vista dos objetivos, pois ela procurou identificar

quais  fatores  são  determinantes  para  proporcionar  ao  aluno-leitor  maior  proficiência  em

leitura do texto literário. Conforme Andrade (2006), “a pesquisa explicativa tem por objetivo

aprofundar o conhecimento da realidade,  procurando a razão,  o ‘porquê’ das coisas  [...]”.

(ANDRADE, p.125, 2006) 

Para fomentar o trabalho sobre leitura significativa de textos literários na sala de aula,

optou-se pelo método de procedimento  experimental  no qual  foi  utilizada  uma sequência

didática que propõe o diálogo entre a Linguagem Literária e a Linguagem Audiovisual no

intuito de ancorar o conhecimento proposto no texto literário nos conhecimentos prévios do

aluno-leitor.

Com  a  finalidade  de  verificar  semelhanças  e  explicar  divergências,  foi aplicada

também uma sequência didática que não dialoga com as linguagens citadas acima, optando-se

por um método mais tradicional de ensino. Para tal propósito, foram observadas duas turmas

dos anos finais do Ensino Fundamental II, dois nonos anos que serão identificadas por 9ºA e

por 9ºB. O passo a passo desse trabalho encontra-se na quarta seção: “Metodologia”.

As informações coletadas pelo método de procedimento experimental passaram pela

investigação  do  método  de  abordagem  quantitativo  e  qualitativo,  uma  vez  que  algumas

informações  foram traduzidas  em números  e  as  outras  informações  que  não puderam ser

quantificadas, foram analisadas e descritas.

 A escolha por turmas dos anos finais do Ensino Fundamental II deveu-se à proposta

dos Parâmetros Curriculares Nacionais da Língua Portuguesa que pressupõem o ensino e a

aprendizagem de textos literários mais complexos nesta faixa etária visando à proficiência em

leitura desses alunos ao ingressarem para o Ensino Médio, como também o mau resultado das

avaliações externas quando avaliada a proficiência de leitura desse segmento.
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Outro ponto relevante  foi minha experiência profissional nesse segmento, a qual me

permitiu perceber a importância dessa pesquisa. Ao longo de nove anos trabalhando com esse

público, percebi que uma grande quantidade de alunos tem dificuldade em compreender um

texto. Muitos alunos chegam ao 9º ano sem dominar habilidades básicas de leitura para essa

faixa  etária,  como,  por  exemplo,  localizar  informações  explícitas  em um texto;  inferir  o

sentido de uma palavra ou expressão pelo contexto; formular hipóteses com base em indícios;

inferir  uma informação  implícita;  identificar  o  tema  e  outras  dificuldades.  Situações  que

sempre me motivaram a trabalhar com mais empenho nas aulas destinadas à leitura, criando e

testando novas estratégias no intuito de proporcionar uma leitura significativa. 

  A pesquisa  foi realizada  na  Escola  Municipal  de  Ensino Fundamental  “Galdino

Theodoro da Silva”, localizada no município de Cachoeiro de Itapemirim, situado no Estado

do Espírito  Santo.  Tal  escola  tornou-se  adequada  à  pesquisa  proposta  por  possuir  quatro

turmas de nono ano, um laboratório de informática em condições satisfatórias e com acesso à

internet, biblioteca organizada e ainda recursos como data-show e caixa de som, requisitos

necessários para a condução da pesquisa.

O trabalho buscou, então, reunir e apurar dados na seção “Resultados e Discussões” no

intuito de responder ao problema e às hipóteses inicialmente levantadas.
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1. AFINAL, O QUE É LEITURA?

A primeira seção dessa pesquisa pretende discutir os conceitos de leitura, leitor, linguagem

e as especificidades da leitura literária e da linguagem audiovisual que nortearão essa pesquisa

e que a fundamentarão até as considerações finais. 

1.1- LEITURA, LEITOR E LINGUAGEM: CONCEITOS NORTEADORES.

O verbete do dicionário Soares Amora define a palavra “leitura” como ação ou efeito

de ler; arte ou hábito de ler; aquilo que se lê. A palavra leitura se origina do latim lectura que

significa eleição, escolha. Um significado muito próximo à etimologia da palavra “ler”, do

latim  legere, que significa colher,  escolher,  recolher.  Significados oriundos da agricultura.

Para  Paulino  (2001),  a  ideia  de  que  o  leitor  apenas  colheria  o  sentido  do  texto  é  muito

limitada, visto que coloca o leitor em uma posição passiva diante do texto, o significado já

estaria pronto, cabendo ao leitor apenas a tarefa de decodificá-lo. Paulino (2001) postula que

ler “trata-se de um pacto de leitura que constitui o que denominamos interação leitor/texto.”

(PAULINO, 2001, p.12). A leitura convida à ação e à interação. Dessa forma, o leitor também

participa ativamente no processo de produção de sentido, atuando com coautoria na interação

texto/autor.

A palavra  leitor  deriva  etimologicamente  do vocábulo  “ler”.  Segundo o dicionário

Soares Amora, leitor é aquele que lê. Partindo do pressuposto de que o leitor faz parte do

processo  de  interação  texto/autor,  o  ato  de  ler  envolve  processos  biológicos,  cognitivos,

psíquicos,  socioculturais,  pedagógicos,  comunicativos,  discursivos,  pragmáticos  e  estéticos
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por se tratar de uma ação humana complexa. De acordo com Paulino, “... ao ler, um indivíduo

ativa seu lugar social, suas vivências, sua biblioteca interna, suas relações com o outro, os

valores de sua comunidade.” (2001, p.22).

Para  Cosson  (2007),  o  ato  de  ler  é  uma  atividade  social  em  que  o  leitor  é  tão

importante  quanto o texto,  pois o teórico compreende a leitura como o resultado de uma

interação dialética entre o autor e o leitor mediado pelo texto. O leitor realiza várias operações

antes de se embrenhar no texto, “aprender a ler é mais do que adquirir uma habilidade, e ser

leitor  vai  além de possuir  um hábito ou atividade  regular.  Aprender a  ler  e  ser leitor  são

práticas sociais que medeiam e transformam as relações humanas.” (COSSON, 2007, p.40).

Os  estudos  de  Vera  Teixeira  de  Aguiar  (2013)  ressaltam que o  leitor  participa  da

construção  dos  sentidos,  ele  preenche  as  lacunas  textuais  utilizando  suas  experiências  de

leitura e de mundo. Isso acontece graças às pistas fornecidas pelo texto, pistas que muitas

vezes guiam o leitor a espaços em branco. Por não encontrar uma orientação explícita, o leitor

precisa  mobilizar  sua  bagagem  existencial  e  social  e  atribuir  significação  às  indicações

ofertadas pelo texto.  É assim, imaginando,  estabelecendo conexões possíveis e levantando

hipóteses que o leitor dá significado ao que lê:

Ler, no entanto, não é apenas decifrar um código: são perceber a interligação lógica
dos  significados,  as  relações  entre  eles  e,  o  que  é  mais  importante,  assimilar  o
pensamento  e  as  intenções  do  autor,  confrontar  as  ideias  apreendidas  com
conhecimentos anteriores  sobre o assunto, dialogar com o autor,  posicionando-se
diante  dele,  e  utilizar  os  conteúdos  ideativos  adquiridos  em  novas  situações.
(AGUIAR, 2013, p.155)

Para Aguiar (2013), ler é entrar em contato com um objeto histórico, cultural e social

construído ideologicamente. Ao ler, o sujeito ratifica sua existência na coletividade em que

vive o que lhe proporciona a expansão de suas experiências, porque ele interage com novas

ideias, novos sentimentos, novas visões de mundo e relações humanas.

Os estudos de Versiani (2012), Yunes (2012) e Carvalho (2012), sobre essa temática,

postulam que o maior ganho proporcionado pelo ato de ler é a ampliação de visão de mundo e

o aumento da capacidade neurológica de pensar. No entanto o que é mais admirável na leitura,

principalmente  na  leitura  literária,  é  sua  capacidade  de  tornar-nos  efetivamente  humanos.

Comungando com as ideias de Antonio Candido (1995), enfatiza-se o caráter imprescindível

da leitura literária, pois ela nos convoca a repensar a vida, o mundo, o outro e a nós mesmos,

“a  cognição  e  os  afetos  têm  combinatórias  e  caminhos  pessoais  idiossincráticos.”

(VERSIANI; YUNES E CARVALHO, 2012, p.14).
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Segundo as  autoras,  antes  de  aprender  a  ler  a  linguagem verbal  escrita,  já  somos

leitores do mundo, das situações da vida, dos gestos e reações do outro, das imagens e dos

sons. Todos esses conhecimentos possibilitam a leitura da palavra escrita,  para elas,  “...  a

leitura não está restrita a um universo letrado e escolarizado: o bom leitor é o que estabelece

relações, associa fatos e leituras anteriores, analisa contextos, tira suas próprias conclusões.”

(VERSIANI; YUNES E CARVALHO, 2012, p.17).

A leitura  possibilita  a  constituição  do sujeito,  dando-lhe  a  competência  de  refletir

sobre o que já conhece, elaborando hipóteses, recriando e repensando a realidade. Assim, dá

significado ao mundo, às situações, à vida, ao outro e a si mesmo. Para as autoras, “a leitura é

um processo subjetivo: compreendemos o código e sabemos contextualizá-lo para dar a ele

uma significação, transformando-o em experiência – estamos no âmbito da interpretação, da

apropriação do saber.” (VERSIANI; YUNES E CARVALHO, 2012, p.23).

Para  esse  trabalho  de  pesquisa,  a  leitura  foi  compreendida  como  processo  de

significação para a qual é imprescindível a interação entre os interlocutores: leitor/texto/autor.

Tal  concepção  é  semelhante  ao  conceito  de  leitura  de  Koch  (2015)  e  Elias  (2015):  uma

atividade de interativa entre leitor-texto-autor, uma ação dialética muito complexa em que o

sentido do texto é produzido com base nos elementos  linguísticos  presentes  na superfície

textual e na organização textual, requerendo também a mobilização de um vasto conjunto de

conhecimentos  no  interior  desse  evento  comunicativo.  É  ao  mesmo  tempo  um processo

subjetivo, singular e interpessoal, que segundo Garcez (2012) prevê:

[“...]”  um exercício  dialógico ímpar,  pois  entre leitor  e  texto desencadeia-se  um
processo discursivo de decifração, interpretação, reflexão e reavaliação de conceitos
absolutamente renovados a cada leitura.  Nenhuma atividade humana permite,  até
hoje, a espécie de diálogo atemporal que a leitura proporciona.” (GARCEZ. 2012, p.
05)

Para Garcez (2004), a leitura é fundamental para o enriquecimento da memória, para o

aprimoramento  do  senso  crítico  e  do  conhecimento  sobre  os  mais  diversos  assuntos.

Entretanto não se sabe com certeza quando nasce um leitor leal e comprometido com a leitura.

Nem há uma receita mágica e infalível para ensinar alguém a gostar de ler. O sonho de todo

professor de Língua Portuguesa comprometido com o seu fazer é que certo dia uma centelha

se acenda na imaginação do aluno e se forme um leitor para todo o sempre.

O fato é que o despertar para a leitura parece acontecer de modo particular e diferente

para cada um. Essa descoberta está associada a estímulos externos, por exemplo: pais que

leem para os filhos antes de dormir, avós que contam histórias de seu tempo, contato com
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adultos leitores, visitas a biblioteca e aulas de leitura bem planejadas e bem mediadas pelo

professor em sala de aula.

Atualmente,  muitos  professores  lamentam a  dificuldade  de  despertar  o  gosto  pela

leitura  num  mundo  marcado  pela  tela.  Muitos  entendem  que  a  televisão,  o  cinema,  os

videogames,  a  Internet  e  as  redes  sociais  sejam inimigos  da  leitura.   No  entanto,  até  o

momento, isso não foi comprovado. Pelo contrário, o propósito dessa pesquisa é discutir se

essas outras linguagens e mídias podem ser ótimas aliadas da leitura, se bem utilizadas. O

trabalho com a leitura, seja em classe, seja extraclasse, deve ser uma prática constante, com o

objetivo de formar leitores competentes e autônomos.

Nessa  perspectiva,  o  domínio  da  linguagem  é  hoje  condição  para  o  acesso  ao

conhecimento.  O mundo contemporâneo exige a formação de leitores  críticos,  capazes  de

relacionar  textos,  contextos  e  experiências  vividas,  de  identificar  ideias  e  valores  e  de

posicionar-se sobre  eles.  Nessa  pesquisa,  a  linguagem é  compreendida  como processo de

interação humana. 

       Segundo Geraldi (2002), considerar a linguagem um processo interlocutivo pressupõe

admitir que, no sentido sociolinguístico, a língua não é uma unidade estática e acabada, que

ela é utilizada pelo sujeito de acordo com a sua necessidade no momento de interação, sendo

constantemente  reconstruída  no  próprio  processo  interlocutivo.  Nesse  sentido,  o  trabalho

social e histórico da linguagem, nesse processo interativo, constitui os sujeitos sociais, visto

que as interações não se dão fora de um contexto social e histórico. 

      Portanto, o escopo da pesquisa parte do pressuposto que saber ler é muito mais que

decodificar símbolos linguísticos, saber ler é uma ação reflexiva capaz de proporcionar muitas

possibilidades  de  apreensão  de  conhecimento,  tornando  o  leitor  o  sujeito  de  uma  ação

interativa.   Nesse  contexto,  o  sujeito  é  aquele  que  compara,  exclui,  ordena,  categoriza,

classifica,  reformula,  comprova,  formula hipóteses em uma ação interiorizada ou em uma

ação efetiva na perspectiva de conhecer, modificar, transformar o objeto de maneira que possa

compreender o modo como o objeto é construído. O fato é que quanto mais inexperiente é o

leitor mais dificuldade para estabelecer relações de sentido, preencher as lacunas do texto para

interpretá-lo. 

         Nessa perspectiva, a pesquisa orienta-se com o pressuposto que autor, texto e aluno-

leitor  são  agentes  de  uma  ação  dialética  capaz  de  cruzar  vários  discursos  e  linguagens

proporcionando  inúmeras  possibilidades  de  mediação  e  interações  sociais  e  culturais

geradoras de conhecimento. 
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Trata-se  de  uma  tarefa  complexa,  visto  que  o  texto  é  ambiente  para  a  interação

dialógica de sujeitos sociais (autor-leitor), os quais se constituem e são constituídos no texto.

Um  aluno  dos  anos  finais  do  Ensino  Fundamental  II,  público  alvo  dessa  pesquisa,  é

geralmente considerado um leitor inexperiente, com pouca convivência com práticas letradas.

Por vários motivos, muitos alunos não têm contato sistemático com a leitura e com adultos

leitores.  Logo,  a  escola,  torna-se  único  veículo  de  interação  desses  alunos  com  textos,

cabendo a ela oferecer uma leitura significativa, diversidade de textos, modelos de leitores e

práticas de leitura eficazes, no intuito de formar leitores competentes: 

Formar um leitor competente supõe formar alguém que compreenda o que lê; que
possa  aprender  a  ler  também  o  que  não  está  escrito,  identificando  elementos
implícitos; que estabeleça relações entre o texto que lê e outros textos já lidos; que
saiba que vários sentidos podem ser atribuídos a um texto; que consiga justificar e
validar a sua leitura a partir da localização de elementos discursivos que permitam
fazê-lo.  (PARÂMETROS  CURRICULARES  NACIONAIS-  LÍNGUA
PORTUGUESA, p. 36).

Entretanto as avaliações externas revelam que as escolas brasileiras estão longe de

formar esse leitor competente. Geralmente, o que é visto na escola, é um leitor inexperiente,

com pouco conhecimento enciclopédico, linguístico e interacional que constitui uma estrutura

cognitiva inconsistente para articular estratégias de leitura que mobilizem os indícios do texto

e proporcionem a formulação de hipóteses, inferências, preenchimento das lacunas do texto e

promovam o alcance de um sentido que seja compatível com a proposta apresentada pelo seu

produtor.

1.2 ESPECIFICIDADES DA LEITURA LITERÁRIA

Cada texto possui uma função social e atinge objetivos específicos. Quando se lê um

texto jornalístico, o intuito é se informar sobre algum acontecimento específico. Da mesma

forma, quando se lê uma bula de remédio,  a finalidade  é aprender  a utilizar  determinado

medicamento. E quando se lê uma crônica, um conto ou um poema, qual é o objetivo? Muitos

autores postulam que a leitura de textos literários é a menos pragmática, isto é, aparentemente

é a leitura com menor finalidade utilitária e prática. No entanto o texto literário expõe, discute

ideias  e  defende  teses  por  meio  da  figuração,  isto  é,  pela  representação  concreta  de

acontecimentos, personagens e ações.

Na  Literatura  ou  em  qualquer  manifestação  da  Arte,  o  autor  fabula  fatos  e  seres

concretos e singulares com a finalidade de representar ideias gerais, discutir teses, prover a

fruição estética do leitor e provocar reflexões. Geralmente, o autor não explicita a temática,

cabe ao leitor interpretar a tese, a ideia, as reflexões e as críticas que subjazem ao texto.
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A linguagem literária é plurissignificativa, subjetiva e polifônica, por isso é mais aberta

à  participação  do  leitor.  Sendo  assim,  o  texto  literário  é  palco  para  a  transgressão,  o

estranhamento e a liberdade. É transgressão, uma vez que não se limita à lógica pertencente

aos textos jornalísticos e científicos; é estranhamento, porque obriga o leitor a romper com o

senso comum da linguagem cotidiana e com o cotidiano propriamente; é liberdade uma vez

que sua compreensão é aberta à experiência do leitor. Segundo Rildo Cosson (2007), a função

maior do texto literário é o papel humanizador, de tornar o mundo compreensível, isso ocorre

porque “o mundo é aquilo que a linguagem nos permite dizer, [...] quanto maior é meu corpo

linguagem, [...] maior é o meu mundo.” (COSSON, 2007, p. 16).

O autor postula que a experiência literária permite ao leitor compreender a vida por

meio da experiência do outro, uma vez que permite ao leitor também vivenciá-la. O texto

literário é um processo formativo tanto da linguagem quanto do leitor e do escritor.  Essa

construção e reconstrução do mundo pela palavra que nos humaniza dá voz ao leitor para que

ele diga o que não sabe expressar, uma fala precisa do que ele quer dizer ao mundo, assim

como o que quer dizer a si mesmo:

No  exercício  da  literatura,  podemos  ser  outros,  podemos  viver  como  outros,
podemos romper os limites  do tempo e do espaço de nossa experiência  e,  ainda
assim, sermos nós mesmos. É por isso que interiorizamos com mais intensidade as
verdades dadas pela poesia e pela ficção. (COSSON, 2007, p.17)

O texto literário só terá uma leitura significativa se houver uma interação entre o mundo

do leitor e o mundo feito de palavras. Quando acontece essa transição efetiva de sentidos, a

leitura  torna-se  significativa:  “É  preciso  estar  aberto  à  multiplicidade  do  mundo  e  à

capacidade da palavra de dizê-lo para que a atividade de leitura seja significativa.” (COSSON,

2007, p. 27).

A interlocução do texto literário com o leitor é diferente da interlocução mantida entre o

leitor e textos não literários. Quando se lê um texto literário, o leitor precisa fazer um pacto

ficcional e compreender que o que se lê não é real, mas é como se fosse. Outra característica é

a qualidade estética, isto é, o texto literário é repleto de intenção artística, sua função não é

ensinar  algo  ao  leitor,  é  fazer,  entretanto,  com  que  o  leitor  questione  e  problematize

conhecimentos e o senso comum, ação oriunda do trabalho diferenciado com a linguagem:

“Quando a obra de ficção rompe de modo incisivo com as expectativas do sujeito, dá origem

necessariamente ao diálogo e ao consequente questionamento das propostas inovadoras ali

contidas, alargando o horizonte cultural do leitor.” (AGUIAR, 2013, p.159).
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Diante disso, o enfoque dessa pesquisa utilizando textos literários se justifica pelo fato

de os textos de caráter literário estabelecem uma prática de leitura enriquecedora, uma vez

que desafiam de forma mais intensiva a produção de sentidos, a inferência, a percepção de

subentendidos,  a  compreensão  e  a  interpretação  dos  jogos  de  palavras,  as  escolhas  de

linguagem que constroem os estilos.  Para muitos alunos, a única oportunidade de contato

sistemático  com o  universo  dos  textos  literários  é  na  escola,  sendo  esse  fato  mais  uma

justificativa para essa pesquisa tomar a literatura como objeto também.

O  texto  literário  estimula  o  diálogo  entre  o  leitor e  o  mundo  por  intermédio  do

imaginário,  oferecendo  ao  aluno-leitor  a  possibilidade  de  romper  com o senso  comum e

proporcionando o enfrentamento do inusitado, ação que estimula o exercício da criatividade,

da curiosidade, da criticidade e da afetividade. Exercícios muito importantes para quem se

prepara para o futuro. O trabalho como o texto literário no âmbito escolar pode estimular a

leitura entre os alunos na medida em que o trabalho proponha um desafio que pressupõe um

exercício produtivo, prazeroso, criativo e criador. Para Morin (2000):

Até certa idade, a literatura prepara-nos para a vida. Ela canaliza o movimento entre
o real e o imaginário. Aleita nossos tropismos afetivos. No final da infância, ela nos
dota de uma alma... Ela propõe moldes sobre os quais se vestirão nossas tendências
individuais, e este vestir, sejam roupas sob medida sejam de confecção, dará forma a
nossa personalidade. Ela nos oferece antenas para entrar no mundo. Não quero dizer
que ela  nos adapta  a  este  mundo:  ao  contrário,  seus fermentos  de rejeição  e de
inadaptação e seu caráter profundamente adolescente contradizem este mundo. Mas
contradizem-no  dando-nos  acesso  a  ele.  Pelo  romance  e  pelo  livro,  cheguei  ao
mundo. (MORIN, 2000, p.20)

Segundo Alliende (2005) e Condemarin (2005), o desenvolvimento das habilidades e

competências da leitura não pode ser considerado completo se não se incluem as estratégias

de leitura de textos literários. Estes contemplam as marcas expressivas de uma língua, bem

como o imaginário de um povo e a tradução de seus conflitos pessoais e sociais. Logo, por

meio dos estudos de textos literários, pode-se ter acesso a um vasto horizonte de imaginários

que, se, por um lado, representam os conflitos de uma época, por outro, traduzem os diversos

modos de os seres humanos viverem os dramas e as conquistas em diferentes momentos da

história.

  O grande desafio de um professor de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II,

nos  dias  atuais,  é  despertar  o  encantamento  dos  alunos  pela  leitura  de  textos  literários,

considerando que, quando o aluno não compreende o que é realmente ler e a finalidade de tal

ação, existe uma resistência natural em praticar e se interessar pela leitura. 
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Partindo  do  pressuposto  de  que  ler  é  muito  mais  que  juntar  palavras,  que  a

compreensão das palavras vai muito além do que foi dito, os alunos poderiam perceber que a

leitura é libertação, uma forma de compreender o mundo e sua função política-social nele: 

A literatura não é cópia do real, nem puro exercício de linguagem, tampouco mera
fantasia que se asilou dos sentidos do mundo e da história dos homens. Se tomada
como uma maneira particular de compor o conhecimento, é necessário reconhecer
que sua  relação  com o  real  é  indireta22.  Ou seja,  o  plano  da  realidade  pode ser
apropriado  e  transgredido  pelo  plano  do  imaginário  como  uma  instância
concretamente formulada pela mediação dos signos verbais (ou mesmo não verbais
conforme algumas manifestações da poesia contemporânea).
Pensar sobre a literatura a partir dessa autonomia relativa ante o real implica dizer
que se está diante de um inusitado tipo de diálogo regido por jogos de aproximações
e afastamentos, em que as invenções de linguagem, a expressão das subjetividades,
o  trânsito  das  sensações,  os  mecanismos  ficcionais  podem  estar  misturados  a
procedimentos racionalizantes, referências indiciais, citações do cotidiano do mundo
dos homens. (Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa, p.29 e 30).

             Sendo assim, é pertinente ainda ressaltar o porquê da importância da leitura literária

na escola e por que ela foi escolhida nesse trabalho como modalidade textual que melhor se

encaixa em objeto de aprendizagem no âmbito escolar. Para tal defesa, considera-se a fala de

Roland Barthes suficiente e necessária:

A literatura assume muitos saberes. Num romance como Robinson Crusoé, há um
saber  histórico,  geográfico,  social  (colonial),  técnico,  botânico,  antropológico
(Robinson passa da natureza à cultura). Se, por não sei que excesso de socialismo ou
de barbárie,  todas as nossas disciplinas devessem ser  expulsas do ensino, exceto
uma,  é  a  disciplina  literária  que  deveria  ser  salva,  pois  todas  as  ciências  estão
presentes no monumento literário. [...] a literatura faz girar os saberes, não fixa, não
fetichiza nenhum deles; ela lhes dá um lugar indireto, e esse indireto é precioso. Por
um  lado,  ela  permite  designar  saberes  possíveis  –  insuspeitos,  irrealizados:  a
literatura trabalha nos interstícios da ciência: está sempre atrasada ou adiantada com
relação a esta [...] A ciência é grosseira, a vida é sutil, e é para corrigir essa distância
que a literatura nos importa. Por outro lado, o saber que ela mobiliza nunca é inteiro
nem derradeiro; a literatura não diz que sabe alguma coisa, mas que sabe de alguma
coisa; ou melhor: que ela sabe algo das coisas – que sabe muito sobre os homens.
(BARTHES, 1979, p. 18 – 19) 

  Portanto,  compreender  o texto literário requer a articulação de conhecimentos das

mais diversas áreas. Conhecimentos que podem ser inter-relacionados dialogicamente pelo

aluno-leitor  se  seus  conhecimentos  de  mundo  forem  mediados  pelo  professor  para  criar

estratégias  de leitura significativa que proporcionem uma interação dialógica desse aluno-

leitor com o autor e o texto literário para a construção do sentido. 

1.3 ESPECIFICIDADES DA LINGUAGEM AUDIOVISUAL
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A linguagem literária é uma experiência mais íntima, na qual as palavras chegam ao leitor

e se transformam em imagens mentais, mediante um exercício de imaginação. A linguagem

audiovisual é mais coletiva, uma vez que as imagens são lançadas ao espectador e, a partir

delas,  é  que  o  espectador  vai  criando  a  sua  experiência  com  a  obra  audiovisual  e

eventualmente compreendendo a história.

A sedução faz parte da constituição da linguagem audiovisual do cinema e da televisão, a

combinação de som e silêncio, luz e escuridão, cores e movimentos sugerem ao espectador

que é possível a existência de um universo mágico e embriagante, mesmo quando a proposta é

ancorar a história bem próxima ao real.  A linguagem audiovisual  atrai,  fascina,  encanta e

deslumbra o espectador, porque, como toda Arte, possibilita uma maneira nova e original de

ver o mundo e a vida, no entanto, utilizando, com maior ou menor intensidade, a sedução.

Diante de tanta sedução, o espectador precisa ter cautela, uma vez que essa junção de som

e imagem que embriaga os dois principais sentimentos humanos é uma linguagem familiar a

um grande  número  de  pessoas  pelo  fácil  acesso  da  maioria  da  população  aos  meios  de

comunicação de massa. Dessa forma, requer um leitor mais atento e crítico.

Não  há  dúvidas  de  que  a  linguagem  audiovisual  pode  ser  proveitosa,  divertida  e

prazerosa. No entanto, pensar de forma crítica o que é exibido na televisão, no cinema e na

web é muito pertinente, uma vez que a indústria capitalista articula a venda de recursos, de

ideias e de produtos se valendo da linguagem audiovisual. A televisão e o cinema são palcos

maravilhosos para se contar histórias, não há dúvida disso, mas é importante considerar que

os mesmos movimentam muitos recursos financeiros, cabendo ao espectador uma leitura mais

atenta e profunda dos significados dessas histórias.

Conforme Solange Jobim e Gamba Jr. (2003), a linguagem audiovisual é constituída pela

linguagem verbal, pela linguagem sonora e pela linguagem visual. Juntas elas transmitem uma

mensagem específica. Os autores afirmam que:

 A linguagem, quando vinculada a uma novidade tecnológica, coloca o homem em
situação de fascínio e risco, ou melhor, evidencia uma questão de ordem filosófica
que exige uma postura crítica, mas também prática. Esta última se traduz no modo
como atualizamos e reafirmamos nossa condição de autores deste processo e não
perdemos a capacidade de encontrar respostas compartilhadas entre as gerações para
os novos desafios (JOBIM E SOUZA, S.; GAMBA JR, N. – 2003: 33).

A linguagem da televisão e do cinema, através da imagem, do som, das cores e do

movimento prende a atenção do espectador. O conhecimento é muitas vezes passado de forma

direta, informal e sedutora, impactando os sentidos desse espectador. Geralmente, os alunos se
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queixam que o conhecimento é trabalhado na escola de forma cansativa e distante de sua

realidade. O objetivo dessa pesquisa é testar se estratégias de leitura que propõem o diálogo

entre  a  Linguagem Audiovisual  e  a  Linguagem Literária  podem proporcionar  uma leitura

significativa do texto literário.

Greenfield (1988) acredita que as características da linguagem audiovisual, como a de

mostrar ao invés de descrever, e fazer com que essa imagem que está sendo mostrada, que não

é estática, atraia a atenção do espectador, estejam entre os principais elementos para que a

televisão se caracterize como um importante instrumento de fascínio e de aprendizagem.

A linguagem audiovisual  é  extremamente sensorial,  porque estimulam as emoções,

fato  que  a  torna  potencial  em estratégias  de  aprendizagem.  Uma linguagem familiar  aos

alunos  por  ser  utilizada  pelos  meios  de  comunicação  de  massa  e  pela  facilidade  de

compreensão  da  imagem  e  do  som,  tornando-a  facilmente  reconhecida  universalmente.

Segundo Ferrés (1996),  utilizar  a linguagem audiovisual  na aprendizagem transformaria  a

“[...] escola não em um centro de ensino, mas de aprendizagem. Um centro preocupado não

pela simples  transmissão de conhecimentos,  mas pelo enriquecimento  em experiências  de

todo  o  tipo:  conhecimentos,  sensações,  emoções,  atitudes,  instituições”  (FERRÉS,  1996,

p.18).

Utilizar  a  sedução  e  a  aceitação  da  linguagem  audiovisual  como  mecanismos  e

estratégias de leitura do texto literário pode ser um caminho para melhorar a proficiência em

leitura  de  alunos  dos  anos  finais  da  Educação  Básica,  desde  que  haja  planejamento  e

mediação do professor nesse processo.
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2. AVALIAÇÕES EXTERNAS 

Nesta seção, os resultados de avaliações externas aplicadas a alunos dos anos finais do

Ensino Fundamental II serão apresentados e discutidos no intuito de conhecer a realidade do

desenvolvimento  de  habilidades  e  competências  de  leitura  em  um  panorama  nacional  e

internacional.  

2.1 UM PANORAMA DA LEITURA NO BRASIL.

No  mundo  contemporâneo,  caracterizado  pela  circulação  social  de  um  grande  e

diversificado volume de informações, a capacidade de ler e de interpretar textos em múltiplas

linguagens  é  imprescindível.  A competência  leitora  é  um  instrumento  precioso  para  a

apropriação  de  conhecimentos  e  também  pode  constituir-se  em  um  instrumento  para  o

autoconhecimento.

Sendo assim, para que a interação entre sujeito e texto seja fonte de uma produção

dialógica de conhecimento,  é necessário que a leitura passe a fazer parte do cotidiano do

aluno-leitor, isto é, o aluno-leitor precisa sentir necessidade de ler. Uma necessidade de ler

provocada por diversos desafios que perpassam o querer conhecer; descobrir outras visões de

mundo; perceber e buscar leituras que dialoguem com outras leituras ou com o leitor. Desafios

que podem gerar prazer, estimular repertórios, fazer sonhar e ajudar a compreender melhor a

vida, o outro e o mundo.
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Nessa  perspectiva,  o  mundo  contemporâneo,  caracterizado  pelo  desenvolvimento

tecnológico,  requer um leitor competente,  isto é, um leitor que, diante de um texto,  tenha

autonomia suficiente para realizar operações que vão desde a decodificação da mensagem em

seu aspecto literal  até o estabelecimento de um conjunto mínimo de relações estruturais e

contextuais que ampliem a significação do texto a ponto de possibilitar ao leitor a apropriação

da mensagem e do significado na multiplicidade de relações estabelecidas entre leitor-texto-

autor, implicando a ampliação de visão de mundo. Essa autonomia configura a proficiência

em leitura.

No entanto algumas avaliações nacionais e internacionais constataram que um número

significativo  de  alunos  não  compreende  o  que  lê,  não  faz  relações  entre  as  múltiplas

informações que recebe, tem dificuldade em interpretar, formular hipóteses e apropriar-se do

conhecimento  proporcionado pela  leitura.  Por  conseguinte,  tais  alunos  têm dificuldade  de

posicionar-se criticamente diante do texto.

2.2. O QUE REVELA O SAEB/PROVA BRASIL?

Países, como o Brasil, procuram honrar o compromisso de melhorar a qualidade da

educação oferecida pelas escolas.  Uma política pública compartilhada com os estados e a

sociedade. Diante disso, a preocupação com a capacidade de leitura do aluno está diretamente

relacionada com a certeza de que a qualidade de vida do cidadão na sociedade atual depende

do domínio de competências.  Nessa perspectiva,  a leitura é considerada uma competência

necessária  para  a  apropriação  do  conhecimento  nas  diversas  áreas  do  saber.  Logo,

corroborando a relevância desta pesquisa, em que serão avaliados dados mais abrangentes

sobre o domínio de competências de leitura. Para tal, será apresentado o panorama nacional

em proficiência em leitura com o Saeb/Prova Brasil e o panorama internacional com o PISA.

A formação  do  leitor  competente  e  autônomo  pressupõe  exercitar  habilidades  de

leitura para desenvolver competências comunicativas essenciais ao exercício da cidadania na

sociedade da informação e estimular a criticidade pela relação dialógica entre leitor e texto.

Para Bloom (2000):

Caso pretenda  desenvolver  a  capacidade  de  formar  opiniões  críticas  e  chegar  a
avaliações pessoais, o ser humano precisará continuar a ler por iniciativa própria.
Como  ler  (se  faz  de  maneira  proficiente  ou  não)  e  o  que  lê  não  dependerá,
inteiramente, da vontade do leitor, mas o porquê da leitura deve ser a satisfação de
interesses  pessoais  [...]  Uma  das  funções  da  leitura  é  nos  preparar  para  uma
transformação, e a transformação final tem caráter universal. (BLOOM, 2000, p.17)
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Segundo  o  Instituto Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  Anísio  Teixeira

(INEP), conforme estabelece  a  Portaria  n.º  931,  de  21  de  março  de  2005, o  Sistema de

Avaliação  da  Educação  Básica  (Saeb)  é  uma  ferramenta  para  avaliar  competências  e

habilidades de alunos brasileiros e é composto por dois processos: a Avaliação Nacional da

Educação Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc). A Aneb

abrange, de maneira amostral, alunos das redes públicas e privadas do país, em áreas urbanas

e rurais, matriculados na 4ª série/5ºano e 8ªsérie/9ºano do Ensino Fundamental e no 3º ano do

Ensino Médio, tendo como principal objetivo avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência da

educação brasileira. Apresenta os resultados do país como um todo, das regiões geográficas e

das unidades da federação, a Aneb recebe o nome do Saeb em suas divulgações.

 A Anresc trata-se de uma avaliação censitária envolvendo os alunos da 4ª série/5ºano e

8ªsérie/9ºano do Ensino Fundamental das escolas públicas das redes municipais, estaduais e

federal,  com o objetivo de avaliar  a qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas.

Participam desta avaliação as escolas que possuem, no mínimo, 20 alunos matriculados nas

séries/anos avaliados, sendo os resultados disponibilizados por escola e por ente federativo. 

Por seu caráter universal, recebe o nome de Prova Brasil em suas divulgações.

A  elaboração  da  avaliação  Saeb/Prova  Brasil  fundamenta-se  na  articulação  entre

conteúdos  da  aprendizagem  e  as  competências  utilizadas  no  processo  de  construção  do

conhecimento.  O  documento  norteador  do  Saeb/Prova  Brasil  define  competência  na

perspectiva  de Perrenoud (1993),  como sendo a  “capacidade  de  agir  eficazmente  em um

determinado tipo de situação,  apoiando-se em conhecimentos,  mas sem se limitar  a  eles”

(PERRENOUD,  1993,  p.23).  Dessa  maneira,  compreende-se  que,  para  enfrentar  uma

situação, o sujeito deve colocar em ação vários recursos cognitivos. Logo, embasado no Plano

de  Desenvolvimento  da  Educação  (2008),  competências  cognitivas  são  a  mobilização  de

diferentes domínios mentais que realizam determinadas operações e essas são utilizadas para

estabelecer relações com e entre os objetos físicos, conceitos, situações, fenômenos e pessoas.

O  quadro  de  habilidades  estabelecido  pelo  Sistema  Nacional  da  Educação  Básica

(Saeb) tem como parâmetro três níveis de habilidades: básico, operacional e global.  Esses

níveis orientam a elaboração de questões e atividades aplicadas à amostra selecionada para

essa pesquisa.

Essas habilidades dizem respeito ao plano do saber fazer, tornando-se essenciais para

que o aluno desenvolva, de modo prático e objetivo, o domínio das novas aptidões que devem

ser adquiridas ao longo da formação. Segundo o documento do Saeb/Prova Brasil, o nível

http://provabrasil.inep.gov.br/
http://portal.inep.gov.br/web/guest/caracteristicas-saeb
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básico  refere-se  às  ações  e  operações  cognitivas  que  aproximam  o  aluno  do  objeto  do

conhecimento. O nível operacional, por sua vez, abrange as ações e operações cognitivas que

possibilitam ao sujeito estabelecer relações com e entre os objetos de conhecimento. Por fim,

o nível global envolve as ações e operações cognitivas que permitem ao aluno transpor e

aplicar os conhecimentos adquiridos, bem como alcançar resoluções para situações-problemas

inéditas. 

Para que a  avaliação do Saeb/Prova Brasil  efetivamente  possa ser  considerada  um

diagnóstico transparente e  legítimo do desenvolvimento de competências  e  habilidades  de

alunos brasileiros, fez-se necessário a construção de uma Matriz de Referência.  Essa matriz é

o referencial curricular do que será avaliado em cada disciplina e ano escolar, contemplando

as competências e habilidades esperadas dos avaliados.

Por conseguinte, essa matriz tem por referência os Parâmetros Curriculares Nacionais.

Esse documento foi constituído com base na consulta nacional aos currículos propostos pelas

Secretarias Estaduais de Educação, por algumas secretarias de redes municipais, professores

regentes  das  redes  municipal,  estadual  e  privada  e  pela  análise  de  livros  didáticos  mais

utilizados pelas redes de ensino citadas.

Segundo os dados da avaliação do Saeb/Prova Brasil, de 1995 a 2015, em vinte anos,

as  médias  em proficiência  em Língua  Portuguesa  do  9º  ano  do  Ensino  Fundamental  II,

amostra dessa pesquisa, não ultrapassaram 260 pontos. O melhor resultado foi em 1995, 256,1

pontos. Nos anos seguintes, a média só caiu, chegando a 231,9 em 2005.

Para  compreender  o  que  revelam  esses  números  é  preciso  entender  a  “Escala  de

Proficiência de Língua Portuguesa” relacionando-a com a “Matriz de Referência”. Pela escala

de proficiência do 9º ano do Ensino Fundamental II, o nível 01 é aquele em que os alunos

contemplam entre 200 pontos a 225 pontos. Nesse estágio, o estudante provavelmente é capaz

de reconhecer expressões características da linguagem (científica, jornalística etc.) e a relação

entre expressão e seu referente em reportagens e artigos de opinião; inferir o efeito de sentido

de expressão e opinião em crônicas e reportagens.

Para tal, o aluno deve mobilizar as seguintes competências cognitivas da Matriz de

Referência: D01-localizar informações explícitas em um texto; D06- identificar o tema de um

texto;  D14- distinguir  um fato da opinião relativa a esse fato; D20- reconhecer  diferentes

formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em

função  das  condições  em que ele  foi  produzido  e  daqueles  em que será  recebido;  D21-

reconhecer  posições  distintas  entre  duas ou mais  opiniões  relativas  ao mesmo fato ou ao

mesmo tema.



31

No nível 02, os alunos contemplam entre 225 pontos a 250 pontos, espera-se que o

aluno seja capaz de localizar informações explícitas em fragmentos de romances e crônicas;

identificar  tema  e  assunto  em  poemas  e  charges,  relacionando  elementos  verbais  e  não

verbais;  reconhecer  o  sentido  estabelecido  pelo  uso  de  expressões,  de  pontuação,  de

conjunções em poemas, charges e fragmentos de romances; reconhecer relações de causa e

consequência  e  características  de  personagens  em  lendas  e  fábulas;  reconhecer  recurso

argumentativo em artigos de opinião; inferir efeito de sentido de repetição de expressões em

crônicas. 

No nível 03, 250 pontos a 275 pontos, o aluno provavelmente seria capaz de localizar

informações explícitas em crônicas e fábulas; identificar os elementos da narrativa em letras

de  música  e  fábulas;  reconhecer  a  finalidade  de  abaixo-assinado  e  verbetes;  reconhecer

relação entre pronomes e seus referentes e relações de causa e consequência em fragmentos

de romances, diários, crônicas, reportagens e máximas (provérbios); interpretar o sentido de

conjunções,  de advérbios e as relações entre elementos verbais e não verbais em tirinhas,

fragmentos de romances, reportagens e crônicas; comparar textos de gêneros diferentes que

abordem o mesmo tema; inferir tema e ideia principal em notícias, crônicas e poemas; inferir

o  sentido  de  palavra  ou  expressão  em história  em  quadrinhos,  poemas  e  fragmentos  de

romances.

Para contemplar as habilidades do nível 02 e do nível 03, o aluno teria que mobilizar

as competências cognitivas da Matriz de Referência D3- inferir o sentido de uma palavra ou

expressão;  D4- inferir  uma informação  implícita  em um texto;  D5- interpretar  texto  com

auxílio de material gráfico diverso; D11-estabelecer relação causa/consequência entre partes e

elementos  do  texto;  D12-  identificar  a  finalidade  de  textos  de  diferentes  gêneros;  D15-

estabelecer  relações  lógico-discursivas  presentes  no  texto,  marcadas  por  conjunções,

advérbios  etc.;  D16-  identificar  efeitos  de  ironia  ou  humor  em  textos  variados;  D17-

identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações; D18-

reconhecer  o  efeito  de  sentido  decorrente  da  escolha  de  uma  determinada  palavra  ou

expressão;  D19-  reconhecer  o  efeito  de  sentido  decorrente  da  exploração  de  recursos

ortográficos e/ou morfossintático; além das competências cognitivas utilizadas no nível 01.

Diante dos dados, conclui-se que em 1995 com a média 256,10 e em 1997, com a

média de 250,0 pontos em proficiência em Língua Portuguesa, os alunos ficaram no nível 03.

Nos anos seguintes as notas só caíram, 232,9 pontos, em 1999; 235,2 pontos, em 2001; 232,0

pontos, em 2003 e 231,9 pontos, em 2005. Nessa perspectiva, os alunos retrocederam para o

nível 02. Esse retrocesso é muito preocupante visto que a Escala  de Proficiência  do Saeb
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contempla 08 níveis em que estão organizadas as competências e habilidades esperadas para

um aluno de 9º ano.

Em 2011,  a  média  nacional  em proficiência  em Língua  Portuguesa  do  9º  ano  do

Ensino Fundamental II alcançou 243,0 pontos; em 2013 a média nacional foi de 246,0 pontos;

em  2015,  chegou  a  252,0  pontos  voltando  a  ocupar  o  nível  03.  Percebe-se  que  com  o

crescimento da complexidade da situação-problema, maior a mobilização de competências

cognitivas para resolvê-las, fato que comprova que os alunos do 9º ano estão distantes do

nível global, o qual envolve as ações e operações cognitivas que permitem ao aluno transpor e

aplicar os conhecimentos adquiridos, bem como alcançar resoluções para situações-problemas

inéditas. Conforme os dados do Saeb, no nível 03, a maioria dos alunos brasileiros do 9º ano

estão no nível  básico em proficiência  em leitura,  fato que compromete  a apropriação e a

produção de conhecimento desse estudante.

2.3. O QUE REVELA O PISA?

Com a avaliação internacional os resultados não são diferentes. Conforme informações

do  site  do  INEP,  o Programme  for  International  Student  Assessment (PISA)  -  Programa

Internacional de Avaliação de Estudantes - é uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada

a estudantes na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica

obrigatória na maioria dos países. O programa é desenvolvido e coordenado pela Organização

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em cada país participante, há uma

coordenação nacional. No Brasil, o PISA é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O  objetivo  do  PISA é  produzir  indicadores  que  contribuam  para  a  discussão  da

qualidade da educação nos países participantes, de modo a subsidiar políticas de melhoria do

ensino básico. A avaliação procura verificar até que ponto as escolas de cada país participante

estão preparando seus jovens para exercer o papel de cidadãos na sociedade contemporânea.

As  avaliações  do  PISA acontecem  a  cada  três  anos  e  abrangem  três  áreas  do

conhecimento – Leitura, Matemática e Ciências – havendo, a cada edição do programa, maior

ênfase em cada uma dessas áreas. Em 2000, o foco foi em Leitura; em 2003, Matemática; e

em 2006, Ciências. O PISA 2009 iniciou um novo ciclo do programa, com o foco novamente

recaindo  sobre  o  domínio  de  Leitura;  em  2012,  é  novamente  Matemática;  e  em  2015,
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Ciências,  além  da  inclusão  de  novas  áreas  do  conhecimento:  Competência  Financeira  e

Resolução Colaborativa de Problemas.

O  PISA é  aplicado  de  forma  amostral,  segundo  critérios  definidos  pela  OCDE

(Organização  para  Cooperação  e  Desenvolvimento  Econômico).  Caracterizam-se  como

alunos elegíveis para o PISA todos aqueles na faixa dos 15 anos de idade, faixa etária em que

os estudantes completaram a escolaridade obrigatória na maioria dos países, matriculados a

partir do 8º ano do Ensino Fundamental.

No ano 2000, o Brasil  avaliou 4.893 alunos no PISA; em 2003, 4.452 alunos.  Em

2006,  a  amostra  brasileira  foi  ampliada  para  9.295  alunos.  Em  2000  e 2003,  a  amostra

considerava como estratos principais as regiões do país e, como substratos, a dependência

administrativa (pública ou privada) e a localização da escola (rural ou urbana).

Em 2006, visando uma representatividade mais significativa do universo das escolas, a

amostra  brasileira  do  PISA  compreendeu  como  estratos  principais  as  27  unidades  da

federação; e teve como substratos a organização administrativa da escola (pública ou privada),

a localização (rural ou urbana, incluindo todas as capitais e cidades do interior de cada estado)

e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado (cidades com IDH acima ou abaixo

da média do Estado). A amostra final englobou 630 escolas, sendo pelo menos 20 em cada

Estado. Esse recorte, no entanto, produziu médias estaduais com erro-padrão elevado.

Em 2009, com o objetivo de produzir médias estatisticamente mais confiáveis para os

Estados brasileiros no PISA, a amostra compreendeu os mesmos estratos e substratos, mas

abrangeu um número maior de escolas e de alunos em cada Estado. No total,  foram 950

escolas e 20.127 alunos.

No  PISA 2012, a  amostra  brasileira  ficou  muito  próxima  da  amostra  de  2009.  A

novidade de 2012 foi a aplicação de testes de Matemática, Leitura e Resolução de Problemas

por meio eletrônico.

Em 2015, estima-se  que  foram avaliados  aproximadamente  32  mil  alunos  em 964

escolas. A avaliação foi 100% em computador e abrangeu as áreas de Ciências, Matemática,

Leitura, Resolução Colaborativa de Problemas e Competência Financeira. O quadro abaixo

ilustra os resultados dos alunos brasileiros de 2000 a 2012:

 Pisa 2000 Pisa 2003 Pisa 2006 Pisa 2009 Pisa 2012

Número  de  alunos

participantes
4.893 4.452 9.295 20.127 18.589

Leitura 396 403 393 412 410
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Matemática 334 356 370 386 391

Ciências 375 390 390 405 405
QUADRO 01 - comparativo dos resultados do Brasil no PISA desde 2000.

Fonte: http://portal.mec.gov.br

O Brasil participa, desde sua primeira realização em 2000, desse exame internacional.

Alguns elementos avaliados pelo PISA fazem parte do currículo das escolas, mas ele pretende

ir  além  desse  conhecimento  escolar,  examinando  a  capacidade  dos  alunos  de  analisar,

raciocinar  e  refletir  ativamente  sobre  seus  conhecimentos  e  experiências,  enfocando

competências que serão relevantes para suas vidas futuras. No ano de 2000, o Brasil atingiu

somente 396,03 pontos, numa escala de zero a 800. Este resultado coloca o Brasil no nível 01

em proficiência em leitura. Segundo o Relatório Nacional do PISA (2000), o aluno apenas

localiza uma ou mais partes independentes da informação quando explicitamente apresentada.

Geralmente,  em  textos  assim,  há  pouca  ou  nenhuma  informação  competindo  com  a

informação requerida. O leitor é explicitamente direcionado a considerar os fatores relevantes

na questão e no texto. Em relação à interpretação, o leitor apenas reconhece o tema principal.

Os estudantes brasileiros ficaram em 39º posição na prova de leitura em relação aos 43 países

avaliados.

Os  resultados  divulgados  pelo  MEC/INEP  dos  anos  seguintes  não  foram  muito

diferentes; em 2003, 38ª posição entre 41 países; em 2006, 49ª posição entre 56 países e em

2009, 53ª posição entre 65 países participantes. Nesse último resultado, o Brasil ficou atrás do

Chile, Uruguai e México. O resultado de 2015 revelou que o Brasil está estacionado há dez

anos entre os países com pior desempenho, o desempenho em leitura ficou 80 pontos abaixo

da média, os resultados do PISA indicam que o Brasil encontra-se no nível 01 em proficiência

em leitura, o menor nível da escala de proficiência da avaliação.

http://portal.mec.gov.br/
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3.  OS  CAMINHOS  DA  LEITURA:  A  CONSTRUÇÃO  COGNITIVA  DO

CONHECIMENTO.

O  escopo  da  pesquisa  é  investigar  se  o  diálogo  entre  a  Linguagem  Literária  e  a

Linguagem Audiovisual constituiria estratégias de leitura eficientes para que o aluno-leitor

contemple  uma  leitura  significativa  do  texto  literário.  O  diálogo  entre  as  linguagens

funcionaria como uma ponte cognitiva entre o aluno-leitor e o texto literário. Para tanto, é

necessário entender como o cérebro processa a leitura e alcança a compreensão. Esta seção é

embasada por uma abordagem cognitivista que permite a discussão do modo como o sujeito

processa as informações, organiza o conhecimento e alcança a compreensão.

 Faz-se  necessária  tal  discussão  para  que  o  professor  de  Língua  Portuguesa  faça

escolhas  assertivas  de  materiais  utilizados  nas  aulas  de  leitura,  compreendendo  como  o

cérebro humano processa a leitura e alcança a compreensão. Dessa forma, o docente poderá

selecionar o material de leitura mais adequado, como também poderá elaborar estratégias de

leitura que propiciem o desenvolvimento das competências cognitivas de procedimentos de

leitura de seus alunos.

3.1. O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO SEGUNDO PIAGET E VYGOTSKY.

Com esse propósito,  inicia-se a  discussão com as  teorias  de Jean Piaget  e  Lev S.

Vygotsky.  O  primeiro  articulou  um  sistema  teórico  organizado  sobre  a  gênese  do
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desenvolvimento humano delineando os parâmetros fundamentais do processo de estruturação

psicológico  do  bebê  até  a  fase  adulta.  Para  Piaget  (1975),  o  desenvolvimento  cognitivo

perpassa quatro etapas caracterizadas por mudanças previsíveis e ordenadas. Logo, todos os

seres humanos em seu ciclo de vida, passariam pela mesma sequência de estágios cognitivos.

No  entanto  o  início  e  o  término  de  cada  estágio  sofrem variações  devido  às  diferenças

individuais de natureza biológica ou do meio em que o sujeito está inserido.

Nessa concepção, a aprendizagem e o desenvolvimento possuem funções distintas no

processo cognitivo. Os fatores internos sobrepõem os externos, o desenvolvimento cognitivo

segue uma sequência fixa e universal de estágios. Para Piaget (1975), é a maturação biológica

que proporciona o desenvolvimento cognitivo responsável pela formação do conhecimento. 

Já a aprendizagem refere-se a uma resposta particular obtida de forma sistematizada,

ou não, em função da experiência, sendo construída por meio dos processos de assimilação,

acomodação e estruturas mentais. A construção do conhecimento ocorre quando acontecem

ações  que  provocam  o  desequilíbrio  na  estrutura  cognitiva  (esquema),  necessitando  dos

processos de assimilação e acomodação para a construção de novos esquemas e alcance do

equilíbrio.

Sendo  assim,  à  medida  que  aumenta  a  maturação  biológica  da  criança,  esquemas

mentais são organizados em sistemas mais complexos adaptando-se às exigências do meio por

intermédio de dois mecanismos: a assimilação e a acomodação. No processo de assimilação, o

sujeito procura solucionar uma determinada tarefa ou situação com base na estrutura cognitiva

que ele possui naquele momento específico da sua existência.

 Por exemplo, o aluno do 9º ano já estudou que a poesia lírica é um gênero textual em

que um “eu lírico” expressa seus sentimentos e experiências, diferente de um texto narrativo

em que há um narrador, ações, fatos, tempo, espaço e personagens. Ao analisar um cordel,

esse  aluno  tentará  assimilar  suas  características  em  um  esquema  que  não  corresponde

totalmente ao conhecido. A acomodação se refere a modificações dos sistemas de assimilação

por  influência  do  mundo  externo,  no  caso  do  exemplo,  o  professor  proporcionou  o

desequilíbrio ao apresentar o cordel. Dessa forma, quando o aluno aprender que o cordel é um

poema narrativo, o aluno irá adaptar seu conceito geral de poesia para incluir o conceito de

poesia de cordel.

Segundo Piaget (1975), o desenvolvimento cognitivo passa pelos seguintes estágios:

sensorial motor (0 a 02 anos); pré-operacional (02 a 07 anos); operacional concreto (07 aos 11

anos) e operacional formal (11 anos aos 15 anos). A amostra selecionada para aplicação dessa

pesquisa é composta por 60 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II, adolescentes na faixa
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etária entre os 14 a 16 anos. Portanto, a discussão do estágio operacional formal é pertinente

nesse momento. 

Segundo a tradição piagetiana, os adolescentes são sujeitos que já atingiram um nível

superior de pensamento que se caracteriza pela maior autonomia e rigor de raciocínio. Grosso

modo, esses alunos estariam na fase das operações formais na qual a maturação biológica de

seus cérebros lhes garantiria determinadas estratégias cognitivas e competências.

Carretero  (1995)  e  Cascón  (1995)  apresentam  em  seu  trabalho  de  pesquisa  uma

exposição geral sobre o conceito piagetiano de pensamento formal considerando suas relações

com  o  ensino.  Nesse  estágio  operacional,  as  estratégias  cognitivas  utilizadas  pelos

adolescentes  possibilitam um processamento  hipotético  da  realidade.  O aluno  é  capaz  de

realizar a abstração de dados reais, elaborar hipóteses e realizar inferências:

Portanto,  diante  de  uma  tarefa  formal,  o  adolescente  já  não  está  preocupado
exclusivamente com a ocupação restrita de organizar a informação que recebe dos
sentidos.  Graças  a  esta  nova propriedade,  tem, agora,  a  capacidade  potencial  de
conceber  e  elaborar  todas  ou  quase  todas  as  situações  possíveis  que  poderiam
coexistir  com  a  situação  dada,  conceptualizando  com  uma  maior  precisão  a
proposição  e  a  resolução  de  um  determinado  problema.  (CARRETERO  &
CASCÓN, 1995, p.276) 

No  estágio  das  operações  formais,  o  cérebro  do  adolescente  estaria  apto

cognitivamente para processar dados da realidade concreta e, a partir deles, formular várias

explicações  possíveis para a solução de uma tarefa ou problema.  Além da formulação de

várias hipóteses, o processamento do pensamento formal também implica a aplicação de um

raciocínio  dedutivo  capaz  de  apurar  o  valor  dessas  hipóteses  e  chegar  a  uma  verdade

particular ou específica.

Sendo assim, teoricamente, todo adolescente saudável entre 11 a 15 anos estaria apto

cognitivamente  para  realizar  procedimentos  básicos  de  leitura,  uma vez  que  a  maturação

biológica do cérebro permitir-lhe-ia o processamento do pensamento formal. No entanto os

resultados do Saeb/Prova Brasil e do PISA revelam que um grande número de alunos nessa

faixa etária apresenta defasagem em procedimentos cognitivos de leitura, como, por exemplo,

inferir uma informação implícita em um texto com base em informações explícitas localizadas

no mesmo. Também demonstram dificuldade em distinguir o fato da opinião relativa a esse

fato.  Se  o  adolescente  saudável  possui  tais  estruturas  cognitivas,  por  que  muitos  não

conseguem processar os procedimentos de leitura?

Carretero (1995) e Cascón (1995) discutem que o pensamento formal não é adquirido

tão facilmente como postulava Piaget, que o considerava universal, uniforme e homogêneo. O
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foco  estaria  na  capacidade  cognitiva  do  sujeito  em seus  distintos  estágios  de  maturação

biológica, sem considerar a interação desse sujeito com o conteúdo da tarefa ou com o meio.

Piaget acredita que a aprendizagem se subordina ao desenvolvimento e tem pouco impacto

sobre ele. Com isso, ele minimiza o papel da interação social.

Essas  limitações  no  processamento  do  pensamento  formal  dos  adolescentes  foram

percebidas em investigações posteriores, Carretero (1995) e Cascón (1995) postulam que a

eficácia da execução do pensamento formal depende de algumas variáveis que consideram o

sujeito  e  o  objeto:  quem é esse sujeito,  o  meio  no qual  está  inserido e  a  forma como o

conteúdo é apresentado. Nessa perspectiva, o conhecimento prévio de determinado assunto

contribui para melhor eficácia do pensamento formal: “... a familiaridade ou o conhecimento

prévio que o sujeito  tem sobre a tarefa,  são determinantes,  no momento de expressar um

raciocínio formal adequado.” (CARRETERO & CASCÓN, 1995, p. 281).

Não basta apenas considerar o conhecimento prévio e a apresentação do conteúdo, mas

é necessário dar a esse conhecimento critérios pragmáticos, criar um contexto em que esse

conhecimento encontre uma funcionalidade. Para Piaget (1975), o conhecimento é regido por

critérios lógicos, em que  o pensamento aparece antes da linguagem, que apenas é uma das

suas formas de expressão. A formação do pensamento depende, basicamente, da coordenação

dos esquemas e não da linguagem.

Em contrapartida, Rego (2000), em seus estudos sobre as teorias de Vygotsky (1984),

discute a construção do conhecimento  na perspectiva sócio-histórica.  Nela,  segundo Rego

(2000), o desenvolvimento de um pensamento formal depende da interação do sujeito com o

meio, sendo a maturação biológica um fator secundário. Essa estrutura fisiológica sozinha não

garantiria que o sujeito passasse por todos os estágios cognitivos até chegar ao processamento

de  um pensamento  formal.  Esse  desenvolvimento  intelectual  estaria  também associado  à

interação do sujeito com o meio físico e social.

Vygotsky (1991) postula que a variação do ambiente social possibilitaria a variação do

desenvolvimento  cognitivo.  Neste  sentido,  não  se  pode  aceitar  uma  visão  universal  do

desenvolvimento  humano.  Cada  sujeito  é  um  ser  social  devido  à  sua  constituição  por

intermédio da linguagem: “As características individuais (modo de agir, de pensar, de sentir,

valores, conhecimentos, visão de mundo etc.) dependem da interação do ser humano com o

meio físico e social.” (REGO, 2000, p.32).

Nessa concepção, pensamento e linguagem são processos interdependentes, desde o

início  da  vida.  A aquisição  da  linguagem  pelo  sujeito  modifica  suas  funções  mentais

superiores e dá uma forma definida ao pensamento, possibilitando a imaginação, o uso da
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memória e  o planejamento  da ação.  Nesse sentido,  a linguagem sistematiza  a experiência

direta  do  sujeito,  por  isso  adquire  uma  função  central  no  desenvolvimento  cognitivo,

reorganizando os processos que nele estão em andamento. 

Logo, Vygotsky (1991) defende que a aprendizagem da criança começa muito antes de

ela  frequentar  a  escola.  Quando  chega  ao  ambiente  escolar,  ela  já  possui  conhecimentos

constituídos  por  suas  interações  com  o  meio  social,  as  formas  de  pensamento  mais

sofisticadas emergem dessas relações sociais. O desenvolvimento cognitivo é sempre mediado

pelo outro. É por essa interação com o outro que a realidade ganha significado.

De acordo com essa concepção, há um movimento dinâmico entre aprendizagem e

desenvolvimento:  quanto  mais  aprendizagem,  mais  desenvolvimento.  No  processo  de

desenvolvimento  cognitivo,  Vygotsky  (1991)  identifica  dois  níveis:  o  nível  de

desenvolvimento  real,  funções  e  capacidades  que a criança  já  aprendeu e domina,  isto é,

estruturas cognitivas  já  estabelecidas;  e o nível  de desenvolvimento potencial  refere-se às

tarefas  que a criança consegue realizar  quando ajudada por outra pessoa mais  experiente.

Esses  conhecimentos  prévios  articulados a uma mediação de uma pessoa mais  experiente

pode oportunizar o desenvolvimento de novos saberes. Essa distância entre o conhecimento

real e o conhecimento potencial é chamada pelo autor de zona de desenvolvimento proximal

(ZDP):

[...] é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar
através  da  solução  independente  de  problemas,  e  o  nível  de  desenvolvimento
potencial,  determinado através  da solução  de problemas sob a orientação  de um
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes.  (VYGOTSKY, 1991,
p.58) 

Nesse sentido, Vygotsky (1991) reforça a importância do professor como mediador no

processo  de  aprendizagem  do  aluno.  Ele  não  nega  a  existência  dos  estágios  cognitivos

sistematizados por Piaget (1975), apenas discorda da concepção de que os conhecimentos são

constituídos espontaneamente pelo sujeito de acordo com o estágio de desenvolvimento em

que se encontra, ressaltando que é a linguagem, na interação do sujeito com o outro, e o meio

que possibilitam a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo.

Refletindo sobre as teorias de Piaget (1975) e Vygotsky (1991) acerca da construção

do  conhecimento  e,  considerando  sua  relação  com  o  ensino  de  Língua  Portuguesa,

especificamente  do ensino de leitura  para alunos do ano final  do Ensino Fundamental  II,

percebe-se que vários fatores precisam ser levados em conta pelo professor nos momentos de

planejamento e desenvolvimento das aulas de leitura.
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Um desses fatores é a linguagem, ela movimenta a interação entre aluno, texto, autor,

mediador e o meio em uma ação dialética entre aprendizagem e desenvolvimento. O aluno-

leitor que frequenta o 9º ano talvez não domine as estruturas cognitivas dos procedimentos de

leitura da Linguagem Literária. No entanto, devido à sua interação social e cultural com o

meio no qual a mídia e as tecnologias da informação são presentes e importantes para esse

meio  social,  seria  viável  a  aplicação  da  teoria  da  zona  de  desenvolvimento  proximal  de

Vygotsky (1991). 

Para tanto, outros fatores importantes precisam ser levados em conta: a mediação do

professor e a apresentação do conteúdo. Essa pesquisa pressupõe que o aluno do 9º ano possui

considerável  conhecimento  da  Linguagem  Audiovisual,  isso  seria  uma  zona  de

desenvolvimento real que professor utilizaria para trabalhar alguns conceitos da Linguagem

Literária.  O  docente  auxiliaria  a  construção  desse  conhecimento  literário  com estratégias

cognitivas  que  possibilitem  que  a  estrutura  estabelecida  do  conhecimento  real  seja

potencializada no processo de mediação.

 O aluno teria a possibilidade de trabalhar com conceitos da Linguagem Literária pela

mediação do professor.  O conhecimento  potencial  seria  em um determinado momento  do

processo cognitivo assimilado e acomodado à estrutura cognitiva. A apresentação do conteúdo

é importante, pois o mesmo precisa interagir em um contexto para que o conhecimento tenha

uma função, tendo assim uma razão real de ser. 

É  imprescindível  saber  para  tomar  decisões.  O  professor  de  Língua  Portuguesa

entender como o conhecimento é construído cognitivamente pode ser o primeiro passo para o

planejamento e o desenvolvimento de aulas de leitura mais significativas para o aluno-leitor.

3.2. UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA PARA UMA LEITURA SIGNIFICATIVA:

REFLEXÕES SOBRE AS TEORIAS DE DAVID AUSUBEL E FRANK SMITH.

O  cognitivismo  de  Ausubel1 (1980)  propõe-se  a  estudar  o  ato  da  formação  dos

significados ao nível da consciência, isto é, o processo pelo qual o mundo de significados tem

origem: o ato da cognição. A importância  de seus estudos para esta pesquisa ratifica-se à

medida que se compreendem os conceitos  de sua teoria  de  aprendizagem significativa  na

1 David  Paul  Ausubel  é  um  psicólogo  e  educador  americano  que  desenvolveu  a  teoria  da  aprendizagem
significativa, uma das principais contribuições da pedagogia construtivista. Estudou na Universidade de Nova
York e desenvolveu um importante trabalho profissional e teórico como psicólogo na educação escolar.  Ele
revelou  os  estudos  mais  importantes  na  década  de  60,  em  obras  como Psicologia  significativa  de
aprendizagem (1963) e Psicologia Educacional: uma perspectiva cognitiva (1968).
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perspectiva de que esses pressupostos teóricos possam orientar a elaboração de estratégias de

leitura mais pertinentes, significativas e mais próximas da realidade da sala de aula.

Moreira  (2001)  e  Masini  (2001)  apresentam  um estudo  sobre  as  teorias  de  Ausubel

abordando sua relação e relevância para a aprendizagem e suas implicações para o ensino.

Fazem uma análise  sobre a dinâmica  da consciência  e de como o sujeito  desenvolve sua

percepção e compreensão do outro, de si, da vida e do mundo, tornando-se lúcido ao agir e

participar  nas  tomadas  de  decisões.  Esse  ato  consciente  é  o  ato  da  cognição  que  atribui

significado a tudo que cerca o indivíduo. Portanto, só há significado quando a ação possui um

propósito, uma intenção, uma lucidez sobre o que buscar. 

Para  Ausubel  (1980),  a  aprendizagem  só  ocorre  quando  há  a  organização  e  a

integração do novo material na estrutura cognitiva. Para o autor, a aprendizagem significativa

acontece  quando a informação nova é  relacionada  a  aspectos  relevantes  pré-existentes  na

estrutura  cognitiva.  A  nova  informação  e  os  aspectos  pré-existentes  interagem  e  são

modificados nesse processo. Sendo assim, considerar o que o aluno já sabe é ponto de partida

para uma aprendizagem significativa.

Essa interação entre a informação nova e a estrutura cognitiva pré-existente precisa de

três condições básicas para que ocorra a assimilação do conteúdo novo: estrutura cognitiva

pré-existente; predisposição para aprender e material potencialmente significativo. 

A estrutura cognitiva, segundo Ausubel (1980), é o conteúdo já adquirido pelo sujeito.

Nela,  ocorre  o  processamento  da  organização  e  da  integração  do  conhecimento.  Esses

conceitos ou proposições pertinentes funcionam como ideias-âncoras, que o autor chama de

subsunçores.  A função do subsunçor é possibilitar a interação entre a informação nova e o

conceito pré-existente, logo, a ideia-âncora funciona como subordinador de outros conceitos e

como ancoradouro no processo de assimilação.  

Nesse  processo,  Moreira  (2001)  e  Masini  (2001)  discutem que  os  conceitos  mais

pertinentes  e  inclusivos  interagem  com  a  nova  informação.  Os  conceitos  pré-existentes

funcionam como uma âncora, que, ao mesmo tempo em que abrange e integra a informação

nova, modifica-se em função dessa ancoragem, isto é, ocorre o crescimento e a modificação

do conceito subsunçor. Sendo assim, o significado não é uma unidade estática, mas pontos de

partida para a atribuição de novos significados.

Ausubel  (1980)  postula  que  o  significado  é  um  produto  “fenomenológico”  do

processo de aprendizagem,  portanto um produto da cognição e da conação.  Um processo

consciente  em  que  um  significado  potencial  é  diferenciado,  articulado  e  relacionado  à

estrutura  cognitiva  de forma substantiva  e  não arbitrária,  incluindo significado denotativo
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(características abstratas e essenciais) e conotativo (reações de atitude ou afetivas). Conforme

estudos de Moreira (2001) e Masini (2001), é nessa perspectiva que Ausubel postula que a

aquisição de conceitos resulta de uma experiência consciente diferenciada e idiossincrática:

Em  outras  palavras,  poder-se-ia  dizer  que  é  importante  levar  em  conta  o  fator
idiossincrático  ao  pensar  no  levantamento  dos  conceitos  que  constituirão  os
subsunçores para um novo assunto. Considerar apenas o significado denotativo pode
incorrer no risco de se deixar de lado um dos pontos fundamentais que sustentam a
teoria ausubeliana de aprendizagem significativa, isto é, que os conceitos resultam
de  uma  experiência  e  são  produtos  “fenomenológicos”.  Isso  subentende  um
indivíduo ativo numa situação, num processo de elaboração pessoal. Experiência e
elaboração pessoal envolvem cognição e conotação, isto é, os aspectos denotativos e
conotativos.  Lidar,  pois,  apenas  com  o  aspecto  denotativo  é  desconsiderar  a
experiência  individual,  pondo  em  questão  a  possibilidade  de  realizar-se  a
aprendizagem significativa. (MOREIRA E MASINI, 2001, p. 46).

Isso ocorre porque a  essência  do significado potencial  é  constituída  por  símbolos,

dessa  forma,  o  significado  pode  emergir  após  ter  sido  relacionado  à  estrutura  cognitiva,

interagindo com conceitos pré-existentes. Portanto, a linguagem tem a função de facilitar a

aquisição de conceitos, uma vez que influencia e reflete o nível do funcionamento cognitivo,

fazendo  parte  do  processo  de  assimilação  ao  facilitar  a  manipulação  de  conceitos  e

proposições, tornando os significados mais precisos e transferíveis.

Dessa  maneira,  um  material  potencialmente  significativo  é  aquele  que

intencionalmente possibilita uma ponte entre o sujeito e o objeto, proporcionando a estrutura

que dará significado à experiência. Logo, é um material que possa se relacionar à estrutura

cognitiva  de maneira  substantiva  e  não arbitrária.  No intuito  de obter  uma aprendizagem

significativa, o sujeito que aprende precisa manifestar uma disposição de relacionar o novo

material  à  sua  estrutura  cognitiva.  Trata-se  de  um processo  consciente  e  intencional  que

possibilita a compreensão.

Contudo  o  que  fazer  quando  os  subsunçores  existentes  na  estrutura  cognitiva  são

limitados e pouco diferenciados devido a pouca frequência e a pouca intensidade com que

ocorre a aprendizagem significativa?

Ausubel  (1980) propõe uma estratégia  para manipular  a estrutura  cognitiva  com a

finalidade  de  facilitar  a  aprendizagem  significativa. O  autor  postula  a  utilização  de

organizadores  prévios  que  atuem  como  âncora  para  a  nova  informação  e  levem  ao

desenvolvimento  de  conceitos  subsunçores  que  facilitem  a  aprendizagem.  A função  do

organizador prévio é a de atuar como uma ponte cognitiva entre aquilo que o aluno já sabe e

aquilo que ele precisa saber para poder assimilar a informação nova.
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Nessa perspectiva, a teoria de Ausubel seria de grande importância para o professor de

Língua Portuguesa no momento de planejar e executar estratégias para as aulas de leitura a

fim  de  que  o  aluno-leitor  efetue  uma  leitura  significativa.  A ideia  central  da  teoria  da

aprendizagem  significativa é  a  de  que  o  fator  isolado  mais  importante  influenciando  a

aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe. Planejar uma atividade pré-texto para que o aluno-

leitor desenvolva novos subsunçores é uma boa opção, uma pesquisa dirigida é um exemplo

de organizador prévio.

Segundo  Ausubel  (1980),  a  formação  e  a  assimilação  são  as  duas  principais

modalidades na aquisição de conceitos. Ao solicitar e mediar uma pesquisa, por exemplo, as

informações  pesquisadas  contribuíram  para  a  formação  de  novos  conceitos,  visto  que

possibilitam a aquisição indutiva e espontânea de ideias genéricas, um tipo de aprendizagem

que Ausubel (1980) descreve como aprendizagem por descoberta. Contudo a aprendizagem só

é significativa se o conteúdo descoberto relacionar-se a conceitos subsunçores pertinentes já

existentes na estrutura cognitiva.

A  última  condição  da  aprendizagem  significativa é  a  escolha  de  um  material

potencialmente  significativo.  O material  é  potencialmente  significativo,  porque  estabelece

relações de conhecimento com estruturas cognitivas existentes.  Por isso que essa pesquisa

pretende testar  a hipótese de que estratégias  de leitura que estabeleçam o diálogo entre  a

Linguagem Literária e a Linguagem Audiovisual poderiam ser pontes cognitivas potenciais

para a leitura significativa do texto literário. Isso ocorre porque o aluno-leitor provavelmente

não domina a Linguagem Literária, contudo é possível que, em sua estrutura cognitiva já haja

um conceito pré-existente sobre a Linguagem Audiovisual por ser propagada pelos meios de

comunicação de massa.

 A atividade pré-texto, além de poder ser motivadora, pode permitir que o aluno-

leitor construa ideias âncoras, conhecimentos prévios que o ajudarão a se posicionar diante do

texto e ser capaz de preencher as lacunas do mesmo. 
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As teorias de Frank Smith2 sobre leitura significativa comungam em vários aspectos

com as  teorias  de Ausbel  (1980) sobre  aprendizagem significativa.  Smith  (1999) tem por

objeto  de  estudo  o  ato  de  ler,  analisando  as  habilidades  de  percepções  e  de  linguagem

envolvidas na leitura.  Para o autor,  o sujeito  precisa relacionar  o que sabe com o que lê.

Assim, o professor precisa compreender a dinâmica da leitura no cérebro humano para saber

como escolher materiais pertinentes e conduzir o planejamento das aulas de leitura. Quanto

mais  conhecimento  sobre o processo de aquisição  da leitura,  mais  o professor  de Língua

Portuguesa é autônomo em seu fazer.

Segundo Smith (1999), nem o cérebro humano, nem a essência da leitura sofreram

modificações, apesar da grande transformação tecnológica. A leitura não é responsabilidade

única de qualquer parte do cérebro, muitas áreas entram em atividade. Além de se levar em

conta  vários  outros  fatores.  Por  exemplo,  fatores  biológicos,  cognitivos,  psíquicos,

linguísticos, extralinguísticos, interpessoais e socioculturais.

Não dependemos apenas dos olhos para ler, não é apenas essa informação visual que

garante uma leitura significativa. A compreensão de um texto está mais relacionada com a

informação não-visual,  que seria  a  compreensão da linguagem,  os  conhecimentos  prévios

sobre o assunto e as habilidades  em relação a leitura.  A informação não-visual já está na

mente do leitor, estruturas cognitivas já estabelecidas. Se o aluno-leitor tem pouca informação

não-visual,  mais  informação  visual  ele  precisará.  Os  olhos  simplesmente  olham  sob  a

orientação do cérebro.

Há vários testes simples na internet que comprovam isto: é o cérebro que vê, visto que

os olhos, de todos os órgãos dos sentidos, são os de mais fácil compreensão científica. A sua

física é idêntica à física óptica de uma máquina fotográfica: o objeto do lado de fora aparece

refletido do lado de dentro. Mas existe algo na visão que não pertence à física: a leitura, a

compreensão.  Observando-se  a  imagem  abaixo,  compreende-se  esse  conceito.  A imagem

abaixo é muito popular em sites na web:

2 Frank Smith é um psicolinguista contemporâneo reconhecido internacionalmente por suas contribuições em
Linguística e Psicologia. Nos últimos trinta e cinco anos, trabalhou em uma abordagem psicolinguística moderna
para o ensino de leitura. Recebeu seu Ph.D. do Centro de Estudos Cognitivos da Universidade de Harvard. Foi
professor no Instituto Ontário para Estudo em Educação e na Universidade de Victória. Atualmente, dedica-se a
escrever e pesquisar sobre alfabetização, computadores e educação.
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FIGURA 01- Teste de ilusão ótica
Fonte: Disponível em http://mensagens-thatalyscal.blogspot.com.br/2009/11/ilusao-vc-consegue-ver-

umamoca-e-uma.html. Acesso em 15/05/2015

O grande desafio dessa imagem é ver a imagem da velha e ver a imagem da moça. A

dificuldade da tarefa acontece porque ver e reconhecer são habilidades distintas. Conforme

Smith (1999),  a rapidez de reconhecimento  é  afetada pelo número de alternativas,  isto  é,

fazendo  o  uso  de  conhecimentos  prévios,  o  leitor  pode  fazer  a  mesma  quantidade  de

informação processar mais rapidamente, como se a pessoa pudesse ver mais. Na leitura de

textos verbais ocorre o mesmo processo. Quanto mais conhecimento prévio, mais o texto é

bem aproveitado e compreendido pelo leitor.

Em seus estudos sobre o ato da leitura, Smith (1999) chama de visão túnel quando o

leitor  lê  sem  ter  informação  não-visual.  Ele  ressalta  que  não  é  um  estado  permanente,

geralmente, os leitores principiantes se encontram nessa condição:

Ler algo sem sentido causa visão túnel, pela simples razão de que a falta de sentido é
imprevisível.  A visão túnel é, portanto, um risco da aprendizagem de leitura, em
parte porque o iniciante, por definição, não tem muita experiência em leitura. Mas a
condição é agravada se a impressão daquilo que o iniciante deve ler não for muito
previsível, de maneira que muito pouca informação não-visual estará à disposição
dele. (SMITH, 1999, p. 34)

Portanto,  o  aluno-leitor  poderia  ter  visão  túnel  se  o  conhecimento  prévio  for

insuficiente para o texto que se espera que ele leia. Smith (1999) postula que o professor

precisa criar condições  para que o texto que o aluno leia faça sentido.  Os conhecimentos

prévios necessários precisam ser ofertados de alguma forma. O autor ratifica que a habilidade

de leitura não será aprimorada com tarefas desestimulantes ou impossíveis. 

http://mensagens-thatalyscal.blogspot.com.br/2009/11/ilusao-vc-consegue-ver-%20umamoca-e-uma.html
http://mensagens-thatalyscal.blogspot.com.br/2009/11/ilusao-vc-consegue-ver-%20umamoca-e-uma.html
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Para o autor,  há duas  condições  básicas  para  que haja  uma leitura  significativa:  a

disponibilidade de material interessante que faça sentido para o aluno e a orientação de um

leitor  mais experiente  que tenha compreensão suficiente  do processo cognitivo de leitura.

Smith (1999) postula que, no quesito material, o problema é de excesso e não de escassez.

Nossa sociedade está cercada pelos mais diversos gêneros textuais com as mais diferentes

funções sociais. 

O desafio do professor de Língua Portuguesa não é de encontrar o material e sim que

material selecionar, uma vez que o mesmo precisa despertar o interesse do aluno-leitor com

algo relacionado ao que ele já conheça para ter sentido. Para Smith (1999), o professor tem a

responsabilidade  de  tornar  possível  a  aprendizagem  da  leitura,  tornar  favorável  o

desenvolvimento de habilidades de leitura por meio da prática de leitura. 

Quando se trata da linguagem, Smith (1999) postula que a compreensão deve vir do

significado que o leitor traz para a linguagem, visto que a linguagem possuiu dois aspectos:

estrutura superficial (as características físicas) e estrutura profunda (o significado). Na leitura,

a estrutura superficial  é  a informação visual  colhida pelo leitor  em fixações  da leitura.  A

estrutura profunda é a informação não-visual, isto é, o leitor dá significado às palavras e ao

texto empregando seus conhecimentos prévios do assunto e da linguagem do texto. Portanto, a

compreensão depende da previsão.

 Pedir aos alunos que formulem hipóteses para as palavras levando em consideração

o contexto é um excelente exercício de leitura, uma vez que precisam preencher as lacunas

buscando conhecimentos prévios. O bom leitor é aquele que alcança a compreensão a partir

das inferências dos indícios do texto. Para Marisa Lajolo (1982), “leitor maduro é aquele para

quem cada nova leitura desloca e altera o significado de tudo o que ele já leu, tornando mais

profunda sua compreensão dos livros, das gentes e da vida.” (LAJOLO, 1982, p.53).

A prática de fazer anotações sobre o que foi aprendido também é muito importante.

Em seus  estudos sobre o ato da  leitura,  Smith  (1999) explana  que a  mente  possuiu uma

memória  de  curto  prazo  e  uma  memória  de  longo  prazo.  A memória  de  curto  prazo,

identificada por ele por MCP, é uma memória funcional que retém de forma bem breve aquilo

em que prestamos atenção. 

Já a memória de longo prazo, MLP, armazena toda informação não-visual, portanto,

a MLP é muito importante para que o leitor contemple uma leitura significativa. A passagem

da informação da MCP para a MLP está relacionada ao grau de concentração que o sujeito

dispensa à tarefa ou à situação. Por isso, o registro com a escrita é importante nesse processo

de aprendizagem. É um reforço de que a informação é importante.
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A MLP é a organização de tudo que o sujeito sabe do mundo. Um material que pode

ser relacionado com aquilo que um aluno já conhece é essencial para o desenvolvimento de

habilidades de leitura. Para o autor, quanto mais o ser humano compreende, mais alimenta a

MLP, e quanto mais MLP, mais ele compreende:

Quando acrescentamos algo ao nosso conhecimento de mundo, quando aprendemos,
modificamos ou elaboramos a organização de informação que já temos na memória
de longo prazo. A organização, em outras palavras, é sinônimo de “fazer sentido”.
Qualquer coisa que tentamos aprender que não possa ser relacionado com a estrutura
de conhecimento que já temos em nossa memória de longo prazo não faz sentido
para nós. É sem sentido. E há várias boas razões pelas quais ninguém deve nunca
estar na situação de precisar tentar aprender ou memorizar algo que não faz sentido.
Uma boa razão é esta: É somente através da organização que a informação pode ser
estabelecida na memória de longo prazo, e é somente através da organização que ela
pode ser recuperada novamente. (SMITH, 1999, p.45)

Segundo  Smith  (1989),  o  cérebro  precisa  organizar  suas  percepções  e  sua

compreensão do mundo em categorias, uma sistematização embasada em convenções sociais

e culturais que fundamentariam representações, esquemas cognitivos que seriam ativados com

a finalidade de se tomar decisões no processo de acrescentar conhecimentos novos àquilo que

já se sabe.

Para o autor, essa é a base para compreensão do texto. Frank Smith (1989) postula que

o sentido é fruto de uma ação dialética em que se articulam conhecimentos já adquiridos

(esquemas  mentais/cognitivos)  com  objetos  ou  eventos  novos.  Aos  conhecimentos  já

adquiridos,  ele  chama  de  “teoria  do  mundo  em nossas  cabeças”,  uma rede  complexa  de

categorias inter-relacionadas que, além de permitir  extrair  sentido do que é o objeto ou o

evento, tal teoria permite também extrair sentido do que poderia ser. 

A proposta  dessa  pesquisa  é  utilizar  o  diálogo  entre  a  Linguagem  Literária  e  a

Linguagem Audiovisual no intuito de planejar estratégias de leitura que atuem como pontes

cognitivas entre o aluno-leitor e o texto com o propósito de alcançar uma leitura significativa.

Uma das hipóteses é a de que o aluno-leitor do 9º ano do Ensino Fundamental II não possua

muitas estruturas cognitivas sobre a Linguagem Literária. Possivelmente, no entanto, possua

estruturas cognitivas da Linguagem Audiovisual, como, por exemplo, cinema, TV e web.

Sendo  assim,  escolher  um  material  interessante,  a  partir  dessas  linguagens

contemporâneas que fazem sentido para o aluno-leitor e com o planejamento e a orientação do

professor, que deve ser um leitor experiente e conhecedor do processo de aquisição da leitura,

aumenta  as  chances  de  criação  de  um  ambiente  favorável  para  o  desenvolvimento  de

habilidades de leitura. 
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Diante disso, percebe-se que a compreensão é a base da leitura, a qual depende de

previsões,  isto  é,  da  capacidade  de  imaginar  e  levantar  hipóteses  para  eliminar  sentidos

improváveis:  “A previsão  significa  fazermos  perguntas,  e  compreensão  significa  sermos

capazes de responder a algumas das questões formuladas” (SMITH, 1989, p.35). Sendo assim,

a  leitura  depende  da  articulação  de  conhecimentos  prévios,  previsões  e  hipóteses  para  a

construção do sentido,  envolvendo conhecimentos,  tais  como:  o contexto  de produção do

texto; o meio de veiculação; o gênero textual; o léxico; o tema, ou seja, uma interação autor-

texto-leitor. 

Para Frank Smith (1989), uma leitura significativa ocorre quando o leitor olha para o

texto  com  uma  determinada  finalidade  de  leitura.  A leitura  precisa  envolver  emoções,

conhecimento  e  experiência:  “Em outras  palavras,  a  leitura  nunca  pode ser  separada  das

finalidades dos leitores e de suas consequências sobre eles” (SMITH, 1989, p. 198), uma vez

que a vida em uma sociedade letrada é marcada pelo contato com vários tipos de textos, como

cartas, receitas, listas, e-mails, anúncios, notícias, panfletos e obras literárias. 

Esses são alguns exemplos que demonstram como a leitura faz parte da nossa vida de

modo significativo, pois, em circunstâncias diversas, precisamos ler. O leitor formula questões

e busca respostas. Para Smith (1989), “a leitura é interessante e relevante quando pode ser

relacionada ao que o leitor deseja saber” (SMITH, 1989, p.202). A compreensão é alcançada

por previsões baseadas em conhecimentos já existentes e hipóteses. Cosson (2007) diz que

“aprender  a  ler  e  ser  leitor  são  práticas  sociais  que  medeiam e  transformam as  relações

humanas.” (COSSON, 2007, p.40). 

3.3. ASPECTOS COGNITIVOS DA COMPREENSÃO E DA LEITURA:  DISCUSSÃO

SOBRE OS ESTUDOS DE KOCH, ELIAS E KLEIMAN.

Ler é, antes de tudo, um processo de interação entre o leitor e o texto. Nessa atividade

interativa,  muitas  vezes  orientada  por  objetivos  claros  a  serem obtidos,  nem sempre  são

conscientes os aspectos cognitivos envolvidos no procedimento da leitura. É nesse espaço de

inconsciência das estratégias desencadeadoras de uma leitura mais eficiente e significativa

que se faz necessária a intervenção do professor. Ele deve se colocar como medidor entre

alunos e texto, conhecedor dos aspectos cognitivos da leitura, podendo, assim, planejar aulas e

elaborar  atividades  que  os  levem  à  compreensão  do  texto  por  meio  da  ativação  do

conhecimento de mundo já adquirido, do estabelecimento de relações entre esse saber e as
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informações  novas,  de  antecipações  e  levantamento  de  hipóteses  e  de  verificação  dos

obstáculos à compreensão do sentido global do texto.

        Koch e Elias (2015) postulam que o processo de leitura ocorre devido a uma interação

dialógica  entre  autor-texto-leitor  em  que  o  leitor  interage  pela  articulação  de  esquemas

cognitivos embasados em conhecimentos armazenados na memória. As autoras ressaltam que

a compreensão é construída na interação sujeitos-texto. Dessa forma, o contexto é necessário

para a produção de sentido, uma vez que todo e qualquer texto não dá conta de tudo explicitar.

Nele haverá sempre lacunas e implícitos que, segundo as autoras, só serão preenchidos pela

interação do contexto sociocognitivo dos autores sociais envolvidos no processo de leitura:

Em decorrência, postula-se que a leitura de um texto exige muito mais que o simples
conhecimento  linguístico  compartilhado  pelos  interlocutores:  o  leitor  é,
necessariamente,  levado  a  mobilizar  uma  série  de  estratégias  tanto  de  ordem
linguística como de ordem cognitivo-discursiva, com o fim de levantar hipóteses,
validar ou não as hipóteses formuladas, preencher as lacunas que o texto apresenta,
enfim, participar, de forma ativa, da construção do sentido. Nesse processo, autor e
leitor devem ser vistos como ‘estrategistas’ na interação pela linguagem. (KOCH e
ELIAS, 2015, p.7).

        

 O contexto sociocognitivo é constituído por conhecimentos linguísticos,  esquemas

cognitivos, bagagem cultural e circunstâncias de produção textual, isto é, o contexto é todo

conhecimento  linguístico  ou  extralinguístico  que,  de  alguma  forma,  contribuirá  para

determinar a construção de sentido, o que as autoras chamam de bagagem-cognitiva:

O  contexto é,  portanto,  um  conjunto  de  suposições,  baseadas  nos  saberes  dos
interlocutores, mobilizadas para a interpretação de um texto.
Assumir esse pressuposto implica dizer que as relações entre informação explícita e
conhecimentos pressupostos como partilhados podem ser  estabelecidas,  como foi
visto nos capítulos anteriores, por meio de estratégias de “sinalização textual”, por
intermédio das quais o locutor, por ocasião do processamento textual, procura levar
o interlocutor a recorrer ao contexto sociocognitivo. (KOCH e ELIAS, 2015, p. 64).

Diante disso, o aluno-leitor possui um contexto, uma bagagem cognitiva muitas vezes

fundamentada por conhecimentos divulgados pelos meios de comunicação de massa e pela

Internet.  Se  o  contexto  permite  ao  aluno-leitor  preencher  as  lacunas  do  texto,  não  seria

interessante que o professor, conhecedor do contexto de seus alunos, elaborasse estratégias de

leitura embasadas em conhecimentos partilhados tanto pelo autor quanto pelo leitor e, depois,

progressivamente mediasse sinalizações textuais mais complexas?
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           Realizando testes,  a partir  dessa teoria  em minha própria turma3,  elaborei  uma

sequência didática que propôs a introdução ao estudo da leitura do gênero crônica. Para tal

tarefa, precisei, inicialmente, saber se os alunos sabiam a diferença entre um texto ficcional e

um texto informativo e a função social de cada um. A aula foi iniciada com a mediação da

discussão dos seguintes questionamentos:

 Que tipo de texto é mais importante: o texto informativo ou o texto ficcional?

 A função do texto ficcional é apenas oferecer momentos de distração e lazer?

 Se o texto ficcional relata uma realidade inventada,  ele tem alguma relação com a

verdade? Nesse sentido, o texto informativo não é mais útil? 

    Alguns alunos disseram que o texto informativo é mais importante porque trabalha com

fatos  reais.  Quando  introduzida  a  segunda  pergunta,  ocorreu  uma  contradição.  Muitos

responderam que não, que o texto ficcional também pode proporcionar um conhecimento real

quando se compara  a  ficção  com o conhecimento  de mundo.  As perguntas  finais  com as

respostas mediadas proporcionaram aos alunos o esclarecimento de que a ficção é uma forma

de representação do real e de que não há um tipo de texto mais importante que o outro. O que

há são funções sociais distintas para a leitura. 

    Para ancorar essa aprendizagem, usaram-se exemplos de linguagem compatível com a

bagagem cognitiva dos alunos para mostrar a relação entre ficção e realidade. Um exemplo foi

da  teledramaturgia  que  faz  parte  da  cultura  de  massa  e  é  de  fácil  acesso  à  maioria  da

população, como a história da personagem Morena (Nanda Costa), da novela  Salve Jorge

(2013). Mãe solteira, moradora do Morro do Alemão (RJ), trabalhava de copeira e vivia com

muitas dificuldades financeiras, até que um dia, recebeu uma proposta de emprego de uma

suposta agência para trabalhar como garçonete em um restaurante na Turquia recebendo um

excelente  salário.  Decidida  a  mudar  de  vida,  Morena aceita  a  proposta  e  deixa  seu filho

pequeno com sua mãe e segue em busca de um futuro melhor. Quando chega à Turquia, tem

seu passaporte recolhido pelo agenciador e descobre que foi vítima de um golpe. O suposto

trabalho é em um prostíbulo, e ela descobre que é mais uma vítima de tráfico humano.

3 Duas turmas de 8ºs anos do Centro Educacional São Camilo-ES.
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FIGURA 02- Personagem morena, novela Salve Jorge.
Fonte: Disponível em http://gshow.globo.com/novelas/salve-jorge/Vem-por-

ai/noticia/2013/01/morena-e-forcada-a-entrar-em-aviao-presa-e-amordacada-rumo-a-istambul.html.
Acesso em 15/05/2015

FIGURA 03 - campanha publicitária
Fonte: Disponível em http://www.blogdojuracifilho.com.br/2015. Acesso em 15/05/2015

Na sequência, perguntei se o problema de tráfico humano era apenas ficção. A maioria

disse que não, que era um problema real. Mostrei anúncios de campanhas publicitárias sobre o

tráfico humano e pedi a eles que relatassem se eles conheciam a gravidade do problema antes

da novela. Exemplifiquei também com a Campanha da Fraternidade de 2014 que enfatizou o

mesmo tema. Grande parte dos alunos disse que não sabia da gravidade da situação, outros

disseram que nem sabiam da existência do tráfico humano nos dias atuais. 

A estratégia  de  leitura  em que  foi  utilizada  a  linguagem  audiovisual  como  ponte

cognitiva  para  compreender  conceitos  da  Linguagem  Literária  proporcionou  aos  alunos

mobilizarem  conhecimentos  do  seu  contexto  cognitivo  no  intuito  de  que  o  aluno

http://gshow.globo.com/novelas/salve-jorge/Vem-por-ai/noticia/2013/01/morena-e-forcada-a-entrar-em-aviao-presa-e-amordacada-rumo-a-istambul.html
http://gshow.globo.com/novelas/salve-jorge/Vem-por-ai/noticia/2013/01/morena-e-forcada-a-entrar-em-aviao-presa-e-amordacada-rumo-a-istambul.html
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compreendesse  que  foi,  a  partir  de  uma história  ficcional,  que  muitas  pessoas  tiveram a

lucidez social de pensar na realidade do mundo em que vivem: “Em se tratando de leitores

noviços com pouca experiência na cultura letrada, seu conhecimento enciclopédico pode estar

muito  aquém  das  exigências  que  a  compreensão  do  texto  impõe.  É  justamente  nessas

circunstâncias que a medição do professor pode ser decisiva.” (BORTONI-RICARDO, 2012,

p.9).

Segundo Maria Amélia Dalvi (2013), muitas vezes o aluno-leitor não tem acesso ao

circuito  literário,  e a  articulação de textos  literários  a formas literárias  populares,  como a

teledramaturgia ou o cinema, é uma estratégia pertinente no intuito de buscar o seguinte:

[...] nessas manifestações seus pontos de contato com a dita alta literatura, a fim de
mais construir pontes que erguer muros – e com isso estamos no oposto de defender
o “barateamento” estético ou político literário. Sugerimos um ponto de partida que
permita, ao fim e ao cabo, a retomada dessa produção da indústria cultural sob um
viés muito mais crítico.  (DALVI, 2013, p.76)

Dando sequência à experiência  de uma aula de leitura de texto literário do gênero

crônica,  após  os  alunos  compreenderem  a  relação  entre  a  ficção  e  a  realidade,  foram

elaboradas  estratégias  para  que  o  aluno-leitor  percebesse  como  pensamos  a  realidade.

Conforme Georg Lukács (1978), há basicamente três modos de falar sobre a realidade, de

descrever e pensar o mundo e a vida:

 SINGULARIDADE

 UNIVERSALIDADE

 PARTICULARIDADE 

      Para trabalhar o conceito de singularidade (conjunto de características que distinguem

um fato, uma pessoa, ou uma coisa como único, diferente de todos os outros.), foi utilizado

como exemplo  um texto  informativo,  uma notícia  de  larga  repercussão  nacional,  que  foi

divulgada nos principais telejornais brasileiros:

“Mãe que deixou bebê em lixo abandonou outros três, diz prefeitura”.

Na segunda-feira, a polícia começou a ouvir as testemunhas do caso.  26/04/2011 -

10h30min.

 “A mulher  suspeita  de ter  deixado a filha  recém-nascida  em uma caçamba em Praia

Grande,  no  litoral  paulista,  na  semana  passada,  abandonou  outros  três  filhos,  segundo  a

prefeitura do município. Além dos seis declarados, a mulher deu à luz um casal de gêmeos
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com pouco mais de 01 ano e também é mãe de uma adolescente de 15 anos, posta para adoção

após o nascimento”. “As informações são do Bom Dia SP.”

(Fonte:  Disponível  em  http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/sp-mae-que-deixou-bebe-em-lixo-abandonou-

outros. Acesso em 15/05/2015).

FIGURA 04- Imagens da câmera de segurança
(Fonte: Disponível em http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/sp-mae-que-deixou-bebe-em-lixo-

abandonou-outros. Acesso em 15/05/2015).

Iniciou-se, então, a análise do texto informativo procurando deixar bem claro para o

aluno qual era o significado de singular. Somos seres singulares, nossa história e existência

são únicas. Pode haver histórias parecidas, mas a notícia relata um fato singular ocorrido com

um bebê abandonado em uma caçamba de lixo na Praia Grande, no litoral  paulista e que

posteriormente recebeu o nome de Vitória.

    Na sequência, para explicar a universalidade (as características de uma coisa, pessoa ou

fato que são comuns a todas as coisas, pessoas ou fatos da mesma classe), utilizou-se como

exemplo o seguinte enunciado e a foto abaixo: 

“Crianças  abandonadas,  um  fato  comum  nas  grandes  capitais  do  país.”  (Frase

fictícia).

http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/sp-mae-que-deixou-bebe-em-lixo-abandonou-outros
http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/sp-mae-que-deixou-bebe-em-lixo-abandonou-outros
http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/sp-mae-que-deixou-bebe-em-lixo-abandonou-outros
http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/sp-mae-que-deixou-bebe-em-lixo-abandonou-outros
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FIGURA 05- Imagem de crianças de rua
Fonte:  (Disponível  em  http://www.pragmatismopolitico.com.br/2012/04/criancas-de-rua-

denunciam-abusos-sexuais-cometidos-por-pms.html. Acesso em 15/05/2015).

 No processo de mediação,  foram acionados os  conhecimentos  prévios  dos alunos

perguntando sobre as características comuns entre o bebê encontrado na caçamba de lixo na

Praia Grande e todas as outras crianças abandonadas. Os alunos falaram sobre o frio, a fome,

o abandono, a falta de proteção,  a falta de amor e muitas outras características  comuns a

crianças abandonadas. 

Para  falar  sobre  particularidade  (a  categoria  da  literatura  e  da  arte  em  geral).  A

literatura inventa pessoas singulares. Seguindo a linha da mediação e partindo da bagagem

cognitiva  do  aluno-leitor,  foi  utilizado  o  curta  animado  da  Disney  baseado  no conto  “A

pequena vendedora de fósforos”,  reeditado com a trilha sonora de Dara Maclean,  “Home

http://www.pragmatismopolitico.com.br/2012/04/criancas-de-rua-denunciam-abusos-sexuais-cometidos-por-pms.html.%20Acesso%20em%2015/05/2015
http://www.pragmatismopolitico.com.br/2012/04/criancas-de-rua-denunciam-abusos-sexuais-cometidos-por-pms.html.%20Acesso%20em%2015/05/2015
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FIGURA 06- Curta animado da Disney baseado no conto “A pequena vendedora de fósforos”, reeditado com a
trilha sonora de Dara Maclean, “Home”.

Fonte: (Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=vvfROhu81P0&feature=youtu.be. Acesso em
15/05/2015).

O vídeo foi um exemplo de realidade particular, que ocorre na Literatura. A mediação

permitiu  ao  aluno  compreender  que  a  caracterização  dessa  singularidade  (descrição  de

detalhes,  de  comportamentos,  de  reações,  etc.)  é  que  dá  realismo  (credibilidade,

verossimilhança) às personagens de ficção. No entanto esse singular é criado para servir como

exemplo de uma generalidade. Ou seja, para inventá-lo, o autor escolhe características que o

tornam, na verdade, um tipo, um exemplar. É essa relação entre o singular e o universal que

constitui a categoria particular.

           Assim, elaborando estratégias para mediar leituras mais complexas e promovendo a

interação entre o conhecimento novo e o conhecimento constituído na bagagem cognitiva do

aluno-leitor,  o  professor  pode  proporcionar  o  ancoramento  da  compreensão  e

progressivamente sinalizações textuais mais complexas. 

https://www.youtube.com/watch?v=vvfROhu81P0&feature=youtu.be
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Kleiman  (2004)  postula  que  a  função  do  professor,  no  contexto  de  ensino  e

aprendizagem de procedimentos  de leitura,  é  a  de criar  oportunidades  que possibilitem o

desenvolvimento  do  processo  cognitivo  da  leitura.  A autora  parte  do  pressuposto  de  que

professor de Língua Portuguesa precisa conhecer melhor os aspectos envolvidos no processo

de cognição e das estratégias que compõem o mesmo para melhor elaborar suas intervenções.

Kleiman (2004) também acredita que a leitura é um ato social entre os interlocutores

-leitor e autor - que interagem. Logo, a compreensão de um texto é um processo caracterizado

pela  utilização  de  conhecimentos  prévios.  Resumidamente,  o  leitor  recorreria  a  seus

conhecimentos  prévios  para  dialogar  com  o  texto,  preencher  as  lacunas  dos  implícitos,

formular hipóteses,  consolidar inferências e alcançar  o sentido do texto.  Para a autora,  os

conhecimentos  prévios  seriam  os  conhecimentos  linguísticos,  conhecimentos  textuais  e

conhecimentos de mundo já existentes na estrutura cognitiva do sujeito.

Um processo que, para melhor ser esclarecido, será aplicado na análise do texto “O

show”,  cuja  autoria  é  desconhecida.  Tal  texto  muito  usado  por  professores  de  Língua

Portuguesa para a explicação de coerência e coesão, uma vez que ele é composto apenas por

artigos e substantivos. 

Sendo assim, o título “O show” já instaura um esquema mental, ocorrendo uma busca

mental por domínios mais estáveis. Temos conhecimentos prévios sobre o que é um show, a

mente humana está repleta de “arquivos de memórias” das mais diferentes experiências físicas

ou emocionais relacionadas a essa informação. Kleiman (2004) chama de “esquemas” todo

conhecimento parcial estruturado na memória sobre assuntos, situações ou eventos.

 Ativar  conhecimentos  prévios  é  essencial  para  a  compreensão,  porque  são  os

conhecimentos que o leitor possui sobre o assunto que lhe permitirão realizar as inferências

necessárias  para  relacionar  diferentes  passagens  do  texto  em  um  todo  coeso.  Os

conhecimentos prévios sobre o título “O Show” possibilitam ao leitor  realizar inferências:

música,  multidão,  animação,  divertimento.  O  corpo  do  texto  é  a  sequência  de  artigos  e

substantivos  estrategicamente  elencados:  “O Show/O cartaz/O  desejo/O  pai/O  dinheiro/O

ingresso/O  dia/A  preparação/A  ida/O  estádio/A  multidão/A  expectativa/A  música/A

vibração/A participação/O fim/A volta/O vazio”.

A leitura  é  um exercício  de interação comunicativa.  Nessa interação,  o contexto  é

fundamental, a mente é capaz de compreender perfeitamente o texto, apesar de ele não ter

nenhum verbo ou sinal de pontuação. Os esquemas ativados contêm conhecimentos prévios

suficientes para preencher as lacunas e tornar o texto interpretável. Sujeitos que, por algum

motivo, não tivessem nenhuma experiência em relação ao que fosse um show, devido a seu
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repertório cultural ou a suas interações com o mundo, certamente, teriam dificuldades para

compreender o texto:

O conhecimento  linguístico,  o  conhecimento  textual,  o  conhecimento  de  mundo
devem  ser  ativados  durante  a  leitura  para  poder  chegar  ao  momento  da
compreensão, momento esse que passa desapercebido, em que as partes discretas se
juntam para fazer um significado, o mero passar de olhos pela linha não é leitura,
pois leitura implica uma atividade de procura por parte do leitor, no seu passado, de
lembranças e conhecimentos, daqueles que são relevantes para a compreensão de um
texto que fornece pistas e sugere caminhos, mas que certamente não explicita tudo o
que seria possível explicitar. (KLEIMAN, 2004, p.26-27)

 Conforme a autora, o texto não é um produto acabado, a atitude do leitor nunca pode

ser de passividade. O leitor precisa se posicionar diante do texto, formular hipóteses, imaginar

e  predizer  temas.  Para  isso,  o  material  de  leitura  elaborado  pelo  professor  precisa  ser

interessante e ter um propósito.

Portanto, pedir ao aluno que abra o livro na página X e leia o texto Y para depois

responder às perguntas na página Z são práticas  que realmente  não garantem uma leitura

significativa, a qual seria a leitura como um processo de interlocução. O leitor não é e não

pode  ser  passivo  nesse  processo,  ele  precisa  interagir  com  o  texto  literário,  ativar

conhecimentos prévios, relacionar informações, preencher lacunas e buscar significação. 
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4. METODOLOGIA

Essa  seção  explica  a  metodologia  utilizada  e  os  procedimentos  desenvolvidos  na

construção e na execução dessa pesquisa.

4.1. SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA PESQUISA

A finalidade da pesquisa é de natureza aplicada, uma vez que pretende transformar em

contribuições práticas os resultados desse trabalho. Tanto a pesquisa quanto os objetivos são

exploratório-explicativos, pois reúnem aportes teóricos, registros, análises e interpretação da

situação-problema estudada a fim de identificar suas causas e possíveis soluções.

        Nessa perspectiva, com relação aos procedimentos empregados para se obterem os dados

pesquisados, foi utilizado o método experimental. Optou-se por esse método em função da

necessidade da manipulação e do controle das variáveis para identificação da variável que iria

influenciar o objeto de estudo e para definição das formas de controle e de observação dos

efeitos   que cada  variável produziu no objeto.  

         O conjunto de procedimentos utilizados nessa investigação contemplou o método de

abordagem quantitativa  e  qualitativa,  porque os dados coletados foram quantificados e  as

informações significativas do contexto investigado que não puderam ser apenas mensuradas

foram descritas. Dessa forma, garantiu-se a exposição de todas as informações relevantes para

o entendimento do objeto de estudo. 

4.2. A ESCOLA SELECIONADA PARA A PESQUISA

A  pesquisa  foi  realizada  na  Escola  Municipal  de  Educação  Básica  (E.M.E.B.)

“Galdino Theodoro da Silva”, localizada no município de Cachoeiro de Itapemirim, situado

no Estado do Espírito Santo. O colégio está inserido na zona urbana, na Rua Vicenzo Tedesco,

s/n, no bairro Jardim Itapemirim. Cercado por uma extensa área verde, conta com um espaço
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geográfico privilegiado. Tem um amplo espaço físico e atende aos alunos residentes no bairro

Jardim Itapemirim e em bairros próximos, como IBC, Alto Monte Cristo, Km 90, Parque

Laranjeira, São Simão, Agostinho Simonato e Dr. Gilson Carone.

A escola oferece turmas do 1º ano ao 9º ano da Educação Básica e tornou-se adequada

à pesquisa proposta por possuir quatro turmas de 9º ano no período matutino e duas turmas de

9º ano no período vespertino, além de possuir uma ampla estrutura física, com vinte salas de

aula, duas quadras poliesportivas, dois laboratórios de informática, um laboratório de ciências

e matemática, uma sala de vídeo, um auditório, um refeitório e uma biblioteca com um bom

acervo  literário, requisitos  necessários  para  conduzir  a  investigação  do  problema  aqui

proposto.

 Estudam na escola aproximadamente mil alunos, divididos entre os turnos matutino e

vespertino, e trabalham nela aproximadamente sessenta professores, distribuídos entre os dois

turnos. A população escolar, em sua maioria, tem rendimento médio mensal domiciliar baixo

(dados obtidos via questionário preenchido no ato de matrícula); são crianças e adolescentes

cujos  pais  ou  responsáveis  são  ajudantes  de  construção  civil,  pedreiros,  domésticas,

comerciários autônomos e funcionários públicos com renda familiar  de até quatro salários

mínimos. Há também um significativo número de desempregados ou subempregados.

A escola é reconhecida pela comunidade pelo ensino de qualidade. A diretora Áurea

Regina Légora recebeu a proposta com entusiasmo e boa vontade, assim como a Professora de

Língua  Portuguesa  regente  das  turmas  selecionadas  mostrou-se  muito  interessada  em

participar  da  pesquisa  realizando  a  mediação  entre  o  material  proposto  e  os  alunos

selecionados para compor a amostra.

4.3. OS SUJEITOS SELECIONADOS PARA A PESQUISA

A escolha do 9º ano do Ensino Fundamental II revelou-se adequada devido ao mau

resultado das avaliações  externas dos últimos anos,  avaliações  externas como o PISA e o

Saeb/Prova Brasil, que também avaliam as competências de leitura de alunos do 9º ano do

Ensino  Fundamental  II,  revelando  que  uma  grande  parte  dos  alunos  brasileiros  nesse

segmento não domina estratégias de leitura essências, como, por exemplo, a competência de

localizar  informações  explícitas  em textos,  inferir  o sentido de uma palavra ou expressão

levando  em  conta  o  contexto,  inferir  uma  informação  implícita  em  um  texto  e  outras

competências.
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Outro  fator  é  a  observação  dos  princípios  norteadores  dos  Parâmetros  Curriculares

Nacionais de Língua Portuguesa, os quais pressupõem que o aluno tenha nesse segmento a

oportunidade de constituir  e aprofundar uma relação com o texto que o desenvolva como

leitor competente, isto é, um leitor que, diante de um texto, tenha autonomia suficiente para

realizar  operações  desde  decodificar  a  mensagem  até  a  apropriação  do  significado  na

multiplicidade de relações estabelecidas entre texto e leitor, entre texto e outros textos, entre

texto e mundo.

Foram selecionadas duas turmas de 9º ano que identificaremos como 9ºA e 9ºB. Essas

turmas foram escolhidas por terem a mesma quantidade de alunos: o 9ºA tem 30 alunos, 14

alunos do sexo masculino e 16 alunos do sexo feminino; o 9ºB também possui 30 alunos, 13

alunos do sexo masculino e 17 alunos do sexo feminino. A faixa etária varia dos 13 aos 16

anos.  Também  foram  selecionadas  por  estarem  muito  próximas  no  desenvolvimento  em

competências e habilidades em leitura, segundo avaliação da professora regente.

4.4. PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS

A pesquisa procurou reunir  dados em resposta ao problema e à hipótese levantada

recorrendo  à  análise  de  duas  sequências  didáticas  aplicadas  em  turmas  distintas.   As

sequências didáticas foram organizadas, planejadas e produzidas por mim. Adaptei o texto “O

dedo”, de Lygia Fagundes Telles, as questões referentes a ele e o conceito de narrativa de

mistério da  Coleção Anglo vestibulares ensino fundamental: 8º ano (2012). “O enigma de

Eintein” foi retirado do livro O enigma de Einstein: desafios lógicos para exercitar sua mente

e testar sua inteligência (2012), de Jeremy Stangroom.  As questões referentes ao filme “O

Enigma  da  Pirâmide”,  do  diretor  Barry  Levinson,  são  de  minha  autoria,  assim  como  a

idealização, a organização e a produção das sequências didáticas.

 No 9ºA foi ministrada uma sequência didática que contemplava o diálogo entre a

Linguagem Literária e a Linguagem Audiovisual. No 9ºB foi ministrada uma aula tradicional

em que foi aplicada uma sequência didática sem a utilização do diálogo entre a Linguagem

Literária e a Linguagem Audiovisual. 

Assim, foi utilizado o método experimental,  as duas sequências-experimento foram

avaliadas  e comparadas  na intenção de verificar  os pontos de acordo e de desacordo dos

dados, a fim de avaliar se estratégias de leitura que promovam o diálogo entre a Linguagem

Literária e a Linguagem Audiovisual, que são mais conhecidas pelos alunos dos anos finais do

http://telecine.globo.com/atores-e-diretores/diretor/barry-levinson/
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Ensino Fundamental II, podem ser mais eficientes para que o aluno-leitor realize uma leitura

significativa do texto literário.

4.4.1. O EXPERIMENTO 

Após  uma  breve  conversa,  a  diretora  da  escola  selecionada  recebeu  a  carta  de

apresentação da pesquisadora (Anexo 01) e o local da pesquisa foi liberado. O próximo passo

foi uma reunião com a professora de Língua Portuguesa regente das duas turmas de 9º ano

selecionadas para a apresentação das sequências didáticas que seriam desenvolvidas com a

turma.

A professora regente se mostrou prestativa e disposta a realizar a mediação entre as

sequências didáticas e as turmas selecionadas como amostra. Os Termos de Consentimento

Livre e Esclarecimento foram entregues à diretora para que fossem encaminhados aos pais

dos  alunos  selecionados  para  a  amostra,  para  que  os  mesmos  pudessem estar  cientes  da

pesquisa. (Anexo 02)

Em reunião com a professora regente,  passei o planejamento das aulas por escrito,

discuti  o  conteúdo  com ela  e  a  orientei  sobre  o  andamento  da  experiência.  Deixei  todo

material xerografado das aulas já impresso com ela e estive presente em sala de aula com a

professora regente e os alunos na primeira aula do 9ºA e na primeira aula com o 9ºB para

acompanhar  o  início  do  desenvolvimento  das  sequências  didáticas  e  auxiliá-la  quando

necessário. Nas outras aulas referentes ao experimento, fiquei na escola, mas não interferi no

andamento do experimento, apenas recolhi o material produzido pelos alunos e anotei o relato

da professora regente ao final das aulas.

As sequências didáticas foram planejadas para 08 aulas. O conteúdo ministrado foi o

estudo  das  estratégias  narrativas  do  gênero  mistério/enigma.  A escolha  desse  gênero  se

justifica, porque as narrativas de mistério são bem apropriadas para trabalhar a construção de

inferências e são bem aceitas por alunos dessa faixa etária (13 a 16 anos), uma vez que elas se

valem de recursos que criam tensão e, sobretudo, procuram intrigar o leitor apresentando-lhe

ocorrências  incomuns  e  ambíguas,  que  poderão  se  revelar  naturais,  frutos  de  equívocos,

ilusões, fraudes e crimes. 

A narrativa de mistério pode motivar uma reflexão sobre a leitura como um processo

de investigação, isto é, o aluno-leitor interpreta índices, preenche lacunas, elabora hipóteses e

reconstrói  raciocínios,  como  um  detetive.  As  atividades  práticas  que  serão  apresentadas
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devem  ser  entendidas  na  concepção  da  linguagem  como  forma  de  interação.  Segundo

MENEZES, ler é dialogar com o texto:

Ler é  estar  psicologicamente  disposto  a  fazer  perguntas,  buscar  respostas  e,
preferencialmente,  saber  onde  encontrá-las.  Muitas  vezes,  as  respostas  não  são
explícitas. Ou, ainda, não podem ser encontradas na área do conhecimento de que
faz parte a pergunta. Mas a própria existência da dúvida revela nova possibilidade de
interpretação e, portanto, desconfiança do texto lido, o que já é saudável para abrir
possibilidades  de  leitura.  Além disso,  uma pergunta  do  leitor  fará  parte  de  uma
incansável  busca  pela  resposta.  Mesmo que não  se  chegue  a  ela  de  imediato,  a
existência da dúvida é caminho aberto para a busca de respostas. (MENEZES, 2005,
p.10)

A leitura de narrativas de mistério requer um leitor mais atento, visto que, ao longo do

texto, são encontrados indícios que possibilitam a formulação de hipóteses. O leitor também é

de certa forma um detetive buscando a solução do mistério. Contudo, muitas vezes, devido à

complexidade  da  leitura,  o  aluno-leitor  não  percebe  os  indícios,  não  consegue  ler  as

entrelinhas, interpretar o texto e tomar uma posição diante dele. 

Nessa  perspectiva,  na  sequência  didática  do  9ºA,  foram  apresentadas  algumas

estratégias  de  leitura  do  gênero  narrativo  mistério/enigma  na  Linguagem  Literária  e  na

Linguagem  Audiovisual  estabelecendo  um  diálogo  entre  a  teoria  e  a  prática.  Os  textos

trabalhados  nessa  sequência  didática  contemplam  o  gênero  narrativo  mistério,  mais

especificamente  narrativas  policiais  ou de enigmas.  Para Todorov (2003),  essas  narrativas

estariam no âmbito do fantástico o qual divide uma fronteira tênue com o maravilhoso. 

Para os alunos do 9º ano, essa teoria é trabalhada de forma bem simplificada. Grosso

modo, a narrativa de mistério se aproxima do fantástico/estranho, os fatos e acontecimentos

narrados parecem sobrenaturais ao longo de toda história, no entanto, no final, recebem uma

explicação racional, como obra do acaso, coincidências, sonho, influência das drogas, fraudes,

jogos falseados, ilusão de sentimentos ou loucura:

O romance policial de mistério se assemelha do fantástico, mas também se lhe opõe:
nos textos fantásticos, ainda que inclinamo-nos de preferência para uma explicação
sobrenatural;  o romance policial,  uma vez terminado, não deixa qualquer dúvida
quanto à ausência de acontecimentos sobrenaturais. (TODOROV, 2003, p.56)

Há  estratégias  narrativas  no  gênero  mistério  no  intuito  de  tornar  a  leitura  mais

intrigante. O leitor é levado em um jogo de hipóteses e deduções a partir de fatos que lhe são

apresentados como extraordinários e coincidências singulares. 

Segundo estudo de Todorov (2003), apresentado em Tipologia do romance policial, o

clima de suspense é o ponto chave desse gênero. Basicamente, a história gira em torno de um
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crime cuja autoria e motivação precisam ser desvendadas. Há no mínimo três personagens: a

vítima,  o  criminoso  e  um  detetive,  podendo  haver  personagens  secundários  (suspeitos,

amigos,  auxiliares,  etc.);  o  detetive  geralmente  aparece  na  história  depois  que  crime  é

cometido; o mistério é parte importantíssima da história e cabe também ao leitor decifrá-lo. A

descoberta do mistério é sempre decorrência da lógica, jamais do sobrenatural:

O romance policial de mistério, onde se procura descobrir a identidade do culpado, é
construído da seguinte maneira: há por um lado muitas soluções fáceis, à primeira
vista tentadoras, mas que se revelam falsas uma após outra; por um lado, há uma
solução inteiramente inverossímil, à qual só se chegará no fim, e que se revelará a
única verdadeira. (TODOROV, 2003, p.55) 

Na  narrativa  de  mistério/enigma,  a  solução  é  difícil  de  ser  encontrada  chegando

mesmo a  desafiar  a  razão,  um excelente  exercício  de  busca  de indícios  e  formulação  de

hipóteses, pois, para Chiappini (2004), o bom leitor é aquele capaz de formular hipóteses a

partir dos indícios do texto, a leitura das entrelinhas que nada mais é que a interlocução entre

leitor e texto, ou seja, é o leitor que faz o texto funcionar.   

A apresentação  do conteúdo  é importante,  pois  o  mesmo precisa  interagir  em um

contexto para que o conhecimento tenha uma função, tendo assim uma razão real de ser. No

terceiro  capítulo,  a  teoria  de  Ausebel  (1980)  embasa  essa  ideia,  o  autor  postula  que  a

aprendizagem  significativa acontece  quando  a  informação  nova  é  relacionada  a  aspectos

relevantes  pré-existentes  na  estrutura  cognitiva,  a  nova  informação  e  os  aspectos  pré-

existentes  interagem  e  são  modificados  nesse  processo.  Dessa  forma,  a  apresentação  do

conteúdo  precisa  ser  bem  planejada,  pois,  conforme  Ausebel  (1980),  um  material

potencialmente significativo precisaria interagir com conceitos pré-existentes, ideias-âncoras

os quais chama de subsunçores.

Para  o  início  dos  trabalhos  com  o  gênero  narrativo  mistério/enigma  no  9ºA,  foi

planejada a utilização da Linguagem Audiovisual por ser um subsunçor comum aos alunos

dessa faixa etária.  O intuito foi introduzir o conceito de ficção realista,  ficção fantástica e

ficção maravilhosa,  aula  planejada  para cinquenta  minutos,  com o objetivo  de discutir  as

diferenças entre as três ficções, mostrando também ao aluno-leitor que as obras de ficção são

recriações da realidade produzidas pela imaginação dos autores e que não existem limites para

sua invenção.

Graças à boa vontade da professora regente e dos coordenadores do turno matutino, as

sequências  didáticas  puderam  ser  aplicadas,  porque  falta,  na  escola,  um  profissional

responsável pelos recursos audiovisuais. Localizar os cabos e equipamentos audiovisuais e

montá-los  foi  um grande desafio,  tarefa  que  exigiu  tempo e persistência.  Devido a  esses
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problemas,  após  me apresentar  aos  alunos,  permaneci  em sala  de  aula  com a  professora

regente e a auxiliei quando solicitada.

Para  que  os  alunos  compreendessem melhor  os  conceitos  pretendidos,  os  mesmos

foram  mediados  e  explanados  pela  professora  regente  com  cenas  da  teledramaturgia

brasileira,  por  ser,  supostamente,  uma linguagem simples  e  de  conhecimento  dos  alunos.

Smith (1999) enfatiza a importância  da disponibilidade de um material  interessante e que

esteja  relacionado com algo que o aluno já  conheça  para que o texto faça sentido,  daí  a

justificativa pela escolha da teledramaturgia. 

Além dessa  justificativa,  refletindo  sobre  as  teorias  de  Piaget  (1975)  e  Vygotsky

(1991) sobre a construção do conhecimento humano e considerando sua relação com o ensino

de  Língua  Portuguesa,  especificamente  ao  ensino  de  leitura  para  alunos  do  ano  final  do

Ensino Fundamental II,  percebe-se que vários fatores precisam ser levados em conta pelo

professor nos momentos de planejamento e desenvolvimento das aulas de leitura.

Um desses fatores é a linguagem, ela movimenta a interação entre aluno, texto, autor,

mediador e o meio, uma ação dialética entre aprendizagem e desenvolvimento. O aluno-leitor

que frequenta o 9ºano talvez não domine as estruturas cognitivas dos procedimentos de leitura

da Linguagem Literária (hipótese de zona de desenvolvimento proximal). No entanto, devido

à sua interação social e cultural com o meio no qual a mídia e as tecnologias da informação

são presentes e importantes, seria viável a aplicação da teoria de Vygotsky (1991) apresentada

no  capítulo  três,  partindo  do  pressuposto  de  que  esses  alunos  teriam  considerável

conhecimento da Linguagem Audiovisual (sua zona de desenvolvimento real). 

Logo, outros fatores importantes para a produção e desenvolvimento das sequências

didáticas  são  a  mediação  do  professor  e  a  apresentação  do  conteúdo.  O  aluno  teria  a

possibilidade  de  trabalhar  com  conceitos  da  Linguagem  Literária  devido  à  mediação  do

professor.  O  conhecimento  potencial  seria  em  um  determinado  momento  assimilado  e

acomodado à estrutura cognitiva.

A intenção é que os alunos percebam que, nos textos do universo ficcional, pode-se

dizer que os escritores mantêm a ficção muito próxima à realidade, criando acontecimentos e

situações semelhantes  aos de nossa vida cotidiana,  ou distanciam-se da realidade,  criando

acontecimentos inexplicáveis pelas leis do mundo natural.

Nessa dinâmica, a primeira cena apresentada foi da novela Explode Coração, 1995,

da autora Glória Perez. Na cena, a personagem Odaísa (Isadora Ribeiro) está junto com as

Mães da Cinelândia (como é chamado um grupo de mulheres que dedica suas vidas à busca

dos  filhos  desaparecidos),  fazendo um apelo  à  população,  por  meio  de  um canal  de  TV,
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solicitando informações sobre o paradeiro do filho Gugu (Luiz Cláudio Júnior) desaparecido.

A novela inclui, na trama, a busca por crianças desaparecidas. A repercussão proposta pela

novela foi excelente, mais de 60 crianças foram encontradas graças à exibição de depoimentos

de mães e de fotos de filhos  desaparecidos.  Beatriz  Jaguaribe discute em seu trabalho  O

choque  do  real:  estética,  mídia  e  cultura que  muitas  estratégias  narrativas  podem  ser

utilizadas para ancorar o “efeito do real” desde que elas sejam utilizadas para afetar o leitor:

Na arte realista crítica, o “efeito do real” e a retórica da verossimilhança deveriam
ser acionados não para meramente configurar o quadro mimético dos costumes, mas
para mascarar os próprios processos de ficcionalização e assim garantir ao leitor-
espectador uma imersão no mundo da representação que, entretanto, contivesse uma
análise crítica do social e da realidade. (JAGUARIBE, 2007, p.27)

Ao  final  da  cena,  iniciou-se  uma  mediação  abrindo  a  discussão  sobre  os  fatos

apresentados.  Houve  um reconhecimento  por  parte  dos  alunos  de  que  os  acontecimentos

narrados  são  explicáveis  pelas  leis  do  mundo  que  conhecemos,  visto  que  a  situação  é

reconhecível no mundo natural. Nessa discussão, outros exemplos foram dados pelos alunos,

geralmente exemplos de outras novelas e filmes, linguagens a que eles geralmente têm mais

acesso, fazendo parte de suas estruturas cognitivas já estabelecidas.  Também foi mediada a

discussão com os alunos sobre a função pragmática e social que toda Arte possui, seja ela a

Literatura, sejam o Cinema, o Teatro ou a Teledramaturgia. 

A Arte tem o poder de mudar o jeito de ver o mundo, é sempre um convite para a

reflexão, para a ação e para a mudança. As pessoas estão tão automatizadas que mesmo o

óbvio  é  difícil  de  ser  visto.  A Arte  nos  ensina  a  ver.  Mesmo  sendo  o  tema  “crianças

desaparecidas” reconhecido por nosso mundo natural, foi a apresentação do tema, na novela,

que comoveu e tocou muitos. A personagem Gugu representava, na ficção, todas as crianças

desaparecidas no Brasil. Muitos alunos se emocionaram com o apelo de Odaísa. A Arte mais

uma vez proporcionou um momento de lucidez social. Esse conhecimento tem uma razão de

ser, pois interage com o outro e o meio, tendo um significado real.

Findada a mediação da discussão sobre a ficção realista, foi exibida a próxima cena

de novela. A novela foi Caminho das Índias, 2009, de Glória Perez. Na cena, a personagem

Tarso (Bruno Gagliasso) vê um gato preto sair de uma mancha de sangue que subitamente

apareceu no teto do seu quarto.  Aterrorizado, ele acompanha o passeio do gato pelo teto.

Quando aberta a discussão sobre os fatos narrados, houve uma contradição. Por serem muito
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jovens, muitos alunos não assistiram à novela quando ela foi ao ar, eles eram muito pequenos

e  não  conheciam  a  trama.  Aparentemente  os  fatos  parecem  ser  sobrenaturais.  Conforme

estudos de Tzvetan Todorov, quando a solução do mistério desafia nossa razão, o leitor está

preparado para aceitar o sobrenatural e a ausência de uma explicação. (TODOROV, 2003, p.

55),

No entanto  há  uma explicação  racional,  isto  é,  uma explicação  aceita  em nosso

mundo natural. A professora regente usa a mediação para que os alunos compreendam que a

personagem Tarso (Bruno Gagliasso) sofre de esquizofrenia. O gato preto andando pelo teto

não  passa  de  uma  alucinação.  Segundo  Tzvetan  Todorov  (2003),  a  ficção  fantástica  se

aproxima do fantástico/estranho em que os acontecimentos narrados parecem sobrenaturais ao

longo  de  toda  história.  No  fim  recebem  uma  explicação  racional,  tais  como:  o  caso;  as

coincidências, o sonho, a influência das drogas, as fraudes e jogos falseados, a ilusão dos

sentimentos e a loucura: “Ambiguidade se mantém até o fim da aventura: realidade ou sonho?

Verdade ou ilusão.” (TODOROV, 2003, p.33).

 Os alunos deram outros exemplos. O conhecimento é construindo dialeticamente na

interação em sala. Após essa discussão, foi exibido um videoclipe da música “Noite Preta”, de

Vange Leonel,  contendo cenas  da novela  VAMP,  escrita  por  Antonio  Calmon (1991).  No

videoclipe, a personagem Natasha (Claúdia Ohana) é transformada em uma vampira por Vlad

(Ney Latorraca). Discutindo sobre os fatos apresentados, os alunos chegaram à conclusão de

que  a  existência  de  vampiros  não  é  aceita  em  nosso  mundo  natural.  Logo,  a  ficção  é

maravilhosa, os acontecimentos relatados pertencem à ordem do sobrenatural.

Conforme Tzvetan Todorov (2003), em Introdução à Literatura Fantástica, a ficção

maravilhosa se aproxima do fantástico/maravilhoso, classe de narrativas que se apresentam

como fantásticas e que terminam por uma aceitação do sobrenatural ou do maravilhoso-puro.

Essa aceitação “não é uma atitude para com os acontecimentos narrados que caracterizam o

maravilhoso, mas a própria natureza desses acontecimentos.” (TODOROV, 2003, p.54).

Essa  atividade  pré-texto  permitiu  que  o  aluno-leitor  construísse  ideias-âncoras,

conhecimentos  prévios  que  o  ajudaram  a  se  posicionar  diante  do  último  texto  desse

experimento e preencher suas lacunas. Os alunos foram incentivados a comentarem outros

exemplos.  Os  conceitos  de  ficção  realista,  ficção  fantástica  e  ficção  maravilhosa  foram

retomados, e os alunos produziram um registro desses conceitos no caderno.  Ausubel (1980)

propõe  essa  estratégia  de  manipular  a  estrutura  cognitiva  com  a  finalidade  de  facilitar

a aprendizagem significativa, o autor postula a utilização de organizadores prévios que atuem

como âncora para a nova informação e levem ao desenvolvimento de conceitos subsunçores



67

que facilitem a aprendizagem. A intenção de trabalhar com a Linguagem Audiovisual é que

ela assuma a função de organizador prévio e atue como uma ponte cognitiva entre aquilo que

o aluno já sabe e aquilo que ele precisa saber para poder assimilar a informação nova. 

Planejar  uma  atividade  preliminar  motivadora  é  primordial  nesse  processo  para

conquistar  o  leitor,  o  aluno  precisa  ser  desafiado,  provocado,  instigado  a  contribuir  e

desenvolver capacidade de raciocínio, ele precisa desejar se posicionar diante de um texto.

Para Cosson (2007), o leitor realiza várias operações antes de penetrar no texto, as atividades

que direcionam os objetivos da leitura são chamadas de antecipação.  O autor postula que

atividades preparatórias para o texto se mostram fundamentais, pois os alunos recebem com

mais entusiasmo as propostas de leitura quando há uma situação que lhes permite interagir

criativamente com o texto. A atividade preparatória para o texto deve ser significativa e lúdica

para capturar o interesse do aluno.

A segunda  atividade  dessa  sequência  didática  foi  planejada  para  duas  aulas  e  foi

retirada do livro O enigma de Einstein: desafios lógicos para exercitar sua mente e testar sua

inteligência,  de  Jeremy  Stangroom,  um desafio  lógico  chamado  “O enigma  de  Einstein”

(Anexo 03). O próprio enunciado é motivador. Nele, diz-se que somente 2% da população do

mundo seriam capazes de acertar a resposta. Os alunos do 9ºA foram divididos em duplas, e

as três primeiras  duplas  que acertaram a resposta  foram contemplados com bombons e o

restante  da  turma  ganhou  pirulito  ao  terminar  a  tarefa.  A participação  foi  unânime.  O

problema apresenta os fatos e os indícios, o aluno tem que trabalhar com a leitura dos indícios

do texto, preencher a lacunas e inferir a solução do mistério: Quem é o dono do peixe?

Todo esse processo foi feito com muito entusiasmo por parte dos alunos, e eles nem

perceberam que estavam exercitando a proficiência em leitura. Pela Matriz de Referência do

Saeb/Prova  Brasil,  com  essa  atividade,  o  aluno  está  utilizando  habilidades  (estratégias

cognitivas) que mobilizam a competência D1- localizar informações explícitas em um texto;

D4- inferir uma informação implícita em um texto; D5- interpretar texto por meio de material

gráfico. 

Cosson diz que “é o leitor que elabora e testa hipóteses sobre o que está no texto. É ele

que cria estratégias para dizer o texto com base naquilo que já sabe sobre o texto e o mundo

(COSSON, 2007, p.39).” A professora regente relatou que a maioria das duplas conseguiu

desvendar o mistério, algumas duplas demoraram mais e a maioria estava muito entusiasmada

com a tarefa. Em todas as duplas houve tentativas de leitura, troca entre os integrantes no

intuito de preencher as lacunas e o entusiasmo em desenvolver a tarefa.
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Na sequência, a professora regente apresentou e discutiu as características da narrativa

de  mistério  que  também  é  chamada  de  narrativa  policial  ou  de  enigma,  porque  envolve

sempre a busca de solução para um enigma. O gênero policial  segue esquemas narrativos

estabelecidos desde o século XIX: um crime, um detetive, suspeitos, investigação de pistas,

coincidências, álibis, solução do caso. Esses esquemas instigam a curiosidade do leitor, que é

levado a formular hipóteses para a solução do crime. As características desse gênero foram

elencadas para os alunos da seguinte forma:

 A história gira em torno de um crime cuja autoria e motivação precisam ser

desvendadas.

 Há, no mínimo, três personagens: a vítima, o criminoso e um detetive. Pode

haver  ainda  outras  personagens,  cujo  papel  é  secundário:  suspeito,  amigos,

auxiliares, etc.

 O detetive geralmente aparece na história depois que o crime é cometido.

 O mistério é parte fundamental da história e cabe ao narrador levar o leitor a

decifrá-lo. A descoberta do mistério ou o desvendamento do enigma (crime) é

sempre decorrência da lógica, nunca do sobrenatural.

 A linguagem utilizada é simples, clara e direta.

Na sequência, foi feita a análise do filme “O enigma da pirâmide”, do diretor   Barry

Levinson. Essa atividade foi planejada para três aulas. Deixei o filme com quinze dias de

antecedência com a professora regente para que ela pudesse assistir a ele e confrontá-lo com a

chave de correção das questões. Conforme o planejamento fornecido à professora regente, na

exibição  do filme,  deveriam ser  aprofundadas  as  características  do  gênero  policial  ou  de

enigma. A exibição deveria ser intercalada com momentos de diálogo entre a teoria e o objeto

de estudo. No filme, um crime é comedito por um assassino misterioso envolto por uma capa

preta. O detetive responsável por solucionar esse mistério é o jovem Sherlock Holmes. Na

obra fílmica, Holmes ainda não é um detetive renomado, é um jovem que estuda em uma

prestigiada  Instituição  de Ensino para rapazes,  no entanto  já  está  munido por sua grande

capacidade de observação e sabe empregar métodos científicos e raciocínio lógico.

No  entanto,  em seu  relato,  a  professora  regente  confessou  grande  dificuldade  em

mediar essa etapa do experimento, confessando não ter assistido ao filme e nem previamente

lido  as  orientações  sobre  ele  passadas  por  mim.  Como  resultado,  os  alunos  tiveram

dificuldade em preencher o esquema, segundo relato da professora regente.  Vygotsky (1991)

reforça a importância do professor como mediador no processo de aprendizagem do aluno, ele

http://telecine.globo.com/atores-e-diretores/diretor/barry-levinson/
http://telecine.globo.com/atores-e-diretores/diretor/barry-levinson/
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não  nega  a  existência  dos  estágios  cognitivos  sistematizados  por  Piaget  (1975),  apenas

discorda da concepção de que os conhecimentos são constituídos espontaneamente pelo ser

humano de acordo com o estágio de desenvolvimento em que ele se encontra, ressaltando que

é a linguagem na interação do sujeito com o outro e o meio que possibilitam a aprendizagem e

o desenvolvimento cognitivo.

Adaptar o conteúdo a variadas linguagens é muito importante para manter o aluno

interessado e é um ótimo mecanismo para trabalhar a capacidade de estabelecer relações de

conhecimento. A Linguagem Audiovisual é bem aceita no mundo contemporâneo. Segundo

Silva:

Nos dias de hoje,  nos lembra Fuzellier (1964, p.126),  o surgimento freqüente de
novas  linguagens  multiplica  os  tipos  de  adaptações  possíveis.  Não  passamos
somente de um gênero literário a outro, mas assistimos a um cruzamento vertiginoso
entre os gêneros literários  e as diversas linguagens: o cinema, a TV, o rádio etc.
(SILVA, 2004, p.84).

Geralmente, a Linguagem Audiovisual é mais familiar aos alunos, sua aceitação é mais

ampla por ela estar mais presente em sua realidade.  Para Schøllhammer:

Assim,  o  cinema  possui  uma  riqueza  imaginária  que  facilita  a  expansão  do
repertório  experimental  do espectador,  já  que o cinema o permite,  por  exemplo,
realizar  incursões  imaginárias  em realidades  sociais  excluídas  para  a  maioria  e,
desse  modo,  compensar  as  estruturas  proibitivas  do  tecido  humano.
(SCHØLLHAMMER , 2008, p.96)

A cada novo indício, conforme o planejamento do experimento, a exibição deveria ser

intercalada pelos comentários da professora regente, e os alunos deveriam ser estimulados a

formular  hipóteses  e  chegar  à  solução  do  mistério.  Antes  do  final  do  filme,  os  alunos

desenvolveram  uma  atividade  (Anexo  04)  em  que  os  indícios  e  as  hipóteses  foram

diagramados, com o objetivo de se chegar ao nome do assassino e à motivação do crime. Só

após o término da atividade,  o final do filme é revelado. Segundo a professora regente, a

maioria dos alunos teve grande dificuldade em solucionar o mistério, pois, apesar de terem

assistido ao filme com muita atenção e terem realizado anotações no decorrer da exibição,

faltou a mediação da professora regente e a discussão do objeto de estudo. Conforme relato da

docente: “deixei que eles fizessem sozinhos para não interferir no trabalho”.

O texto do gênero mistério analisado foi o conto “O dedo”, de Lygia Fagundes Telles

(Anexo 06). Esse texto foi escolhido, pois sua leitura permite ao aluno aguçar a imaginação e

a  formulação  de  hipóteses,  atividade  planejada  para  duas  aulas.  No  conto,  a  narradora

personagem encontra um dedo na praia sem a falange em que fica a unha, a única pista é um
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anel  de  esmeralda.  Dessa  pista,  a  narradora  formula  várias  hipóteses  que  geram  muitas

dúvidas. Segundo o planejamento previamente entregue e discutido com a professora regente,

o texto deveria ser entregue aos alunos como um desafio. Na primeira leitura, eles teriam que

compreender  a  sucessão  dos  fatos  acontecidos  e  o  conjunto  da  história  narrada,  sem  se

preocuparem com detalhes ou com as palavras  que foram destacadas intencionalmente no

texto.

A  segunda  leitura  é  compartilhada,  a  professora  deveria  ler  os  primeiros  seis

parágrafos e discutir com os alunos sobre as passagens destacadas, a turma deveria participar

dando opiniões e questionando os detalhes do texto. A professora regente deveria pedir aos

alunos  que  fizessem  anotações  na  margem  do  texto.  A  terceira  leitura  deveria  ser

compartilhada em duplas, cada dupla deveria fazer o restante da leitura do texto e registrar

observações sobre os trechos destacados. As observações deveriam ser compartilhadas pela

turma. 

Havia uma cópia da atividade impressa para cada aluno. Esse material foi entregue à

professora  regente  com  quinze  dias  de  antecedência.  Entretanto,  segunda  o  próprio

depoimento  da  professora  regente,  ela  deu  uma  cópia  para  cada  dupla,  não  seguindo  o

planejamento e minhas orientações:

[...] eles foram para fora da sala e puderam ler em dupla o conto, sem pressa, depois
eles voltaram para a sala e lá reli o texto em voz alta com eles e por fim fizemos os
comentários e considerações sobre o conto. Os alunos, tanto dos 9 º (nono) A, como
do 9º (nono) B, acharam o conto um pouco esquisito, e de narrativa complexa, mas
depois acabaram se interessando pela narrativa de suspense. Assim que terminamos
de discutir sobre o conto, eles fizeram as atividades e tiveram algumas dificuldades,
como,  por  exemplo,  o  significado das  palavras  ou expressões,  mas conseguiram
concluir o trabalho. 

(Relato da professora regente em 25 de novembro de 2016)

No texto,  há  algumas  palavras  e  expressões  em negrito  em que o aluno-leitor,  na

questão 03 do teste de proficiência em leitura, teria que levantar uma hipótese de significado

para o termo em negrito, levando em consideração o contexto. Com esse tópico, o aluno-leitor

estaria mobilizando o descritor D03 do tópico 01 (Procedimentos de leitura) da Matriz de

Referência do Saeb/Prova Brasil: D3-inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

Já com as palavras ou expressões sublinhadas e em negrito, o aluno-leitor teria que

localizar a palavra ou a passagem anterior do texto a que se refere essa palavra ou expressão.

Nesse tópico, a competência da Matriz de Referência do Saeb/Prova Brasil foi o descritor D02

do tópico IV (Coerência no Processamento do texto) – Estabelecer relações entre partes de um
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texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um

texto.

No caso do símbolo        ,  o  aluno-leitor  teria  que  indicar  se  o trecho (frase ou

parágrafo) seguinte a esse sinal relata um fato ou se apresenta uma hipótese ou fantasia da

narradora. Da Matriz de Referência do Saeb/Prova Brasil foi avaliada a competência D14-

distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.

Na sequência, cada dupla preencheu um diagrama com as hipóteses da narradora sobre

quem seria a dona do dedo (questão 04) e uma questão (05) sobre informações implícitas no

texto.  Essa atividade permitiu  trabalhar  com as competências  da  Matriz  de Referência  do

Saeb/Prova  Brasil:  D1-  localizar  informações  explícitas  em  um  texto;  D4-  inferir  uma

informação implícita em um texto; D14- distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.

A  partir  desse  texto,  a  professora  regente  revisou  as  características  do  gênero

explicando-as novamente.  O texto escolhido não segue à risca a estrutura da narrativa de

mistério ou enigma, mas se destaca pela originalidade. O maior mistério apresentado por esse

conto não é a história de um cadáver atirado ao mar, mas os complexos meandros da alma

humana, que se manifestam nos pensamentos e nas atitudes  da narradora.  A atividade foi

recolhida para análise dos dados.

A sequência  didática  desenvolvida  no  9ºB  não  proporcionou  o  diálogo  entre  a

Linguagem Literária e as Linguagens Audiovisuais.  As aulas expositivas dialogadas foram

tradicionais, a professora apresentou os conceitos de ficção realista; ficção fantástica e ficção

maravilhosa, elencando suas características no quadro. A atividade motivacional “O enigma

de Einstein” também foi desenvolvida nessa turma, mas o filme “O enigma da pirâmide” não

foi exibido nem analisado. As características das narrativas policiais foram explicadas em uma

aula tradicional utilizando um xerografado (Anexo 05) com dois enigmas e as características

do gênero.  A mesma atividade com o texto “O dedo”, de Lygia Fagundes Telles,  que foi

trabalhada  no  9ºA,  foi  trabalhada  da  mesma  forma  pela  professora  regente  no  9ºB.  As

atividades foram recolhidas para serem analisadas, conforme relato da professora regente: 

[...]  a  experiência  foi  bastante instigante e  os alunos gostaram, principalmente o
nono A que pode ver o filme e teve mais noção de como se faz uma narrativa de
mistério, eles se sentiram mais à vontade ao falar sobre o filme e o conto do que para
responder as questões.
(Relato da professora regente do dia 25 de novembro de 2016)

As perguntas de interpretação do texto buscam identificar se os alunos mobilizaram as

competências em proficiência em leitura mencionadas na Matriz de Referência do Saeb/Prova
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Brasil. As respostas serão analisadas, quantificadas e comparadas, no capítulo seguinte, no

intuito de responder à situação-problema e às hipóteses dessa pesquisa.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Esta seção é destinada à apresentação e à discussão dos resultados dos dados colhidos

com  o  experimento  realizado  nas  turmas  9ºA e  9ºB.  As  atividades  foram  produzidas  e

organizadas seguindo as competências e habilidades apresentadas na Matriz de Referência de

Língua Portuguesa do Saeb/Prova Brasil, para melhor quantificar a proficiência em leitura da

amostra selecionada. A estrutura da Matriz de Referência se divide em duas vertentes: 

 Objeto  do  Conhecimento,  no  qual  são  elencados  seis  tópicos:  I-  Procedimento  de

leitura;  II-  Implicações  do suporte,  do gênero e/ou enunciador  na compreensão do

texto; III- Relação entre textos; IV- Coerência e Coesão no Processamento do texto; V-

Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido e VI- Relações entre recursos

expressivos e efeitos de sentido.

 Competência  em  que  descritores  indicam  habilidades  a  serem  avaliadas  em  cada

tópico.  Em  cada  tópico,  os  descritores  aparecem  em  ordem  crescente  de

aprofundamento e/ou ampliação de conteúdos ou das habilidades exigidas.

Destaca-se também nessa avaliação a discussão das teorias de Ausubel (1980), Smith

(1989/1999),  Koch & Elias  (2015) e  Kleiman (2004) sobre os  aspectos  cognitivos  do

processamento textual.

5.1. Comparativo entre a atividade “O enigma de Einstein” desenvolvida no 9ºA e no 9ºB

Foi ministrada pela professora regente de Língua Portuguesa, com o meu auxílio, a

primeira aula-experimento com os alunos do 9ºA, no dia 07 de novembro de 2016. Como já

foi dito, para que os alunos compreendessem melhor os conceitos sobre ficção realista, ficção

fantástica e ficção maravilhosa, foi utilizada a Linguagem Audiovisual com fragmentos da

teledramaturgia  brasileira  como  ponte  cognitiva  para  introduzir  conceitos  e  recursos  da

Linguagem Literária.
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No dia 08 de novembro de 2016, os alunos do 9ºA receberam a atividade “O enigma

de Einstein” (Anexo 03).  Em duplas,  os  alunos muito entusiasmados,  conforme relato  da

professora regente, começaram a atividade. Após a explicação da feitura da mesma, tiveram

50 (cinquenta) minutos para realizá-la. O enunciado da atividade relata que cinco casas foram

pintadas de cinco cores diferentes. Uma pessoa de nacionalidade diferente mora em cada casa.

Cada  dono  bebe  determinada  bebida,  pratica  determinado  esporte  e  tem  um  animal  de

estimação diferente.  Não há dois que possuam o mesmo tipo de animal,  que pratiquem o

mesmo esporte ou que bebam a mesma bebida. O enigma é descobrir quem é o dono do peixe.

Há 15 fatos para serem analisados e organizados em um quadro:

1. O inglês mora na casa vermelha.

2. O sueco tem cães.

3. O dinamarquês bebe chá.

4. A casa verde fica à esquerda da casa branca.

5. O dono da casa verde bebe café.

6. A pessoa que joga futebol cria pássaros.

7. O dono da casa amarela joga beisebol.

8. O homem que mora na casa do centro bebe leite.

9. O norueguês mora na primeira casa.

10. O homem que joga vôlei mora ao lado da pessoa que tem gatos.

11. O homem que tem um cavalo mora ao lado do homem que joga beisebol.

12. A pessoa que joga tênis bebe cerveja.

13. O alemão joga hóquei.

14. O norueguês mora ao lado da casa azul.

15. O que joga vôlei tem um vizinho que bebe água.

A chave da solução desse problema é criar um quadro dividido em colunas e linhas:

uma coluna para cada casa e cinco linhas para a nacionalidade, cor da casa, tipo de bebida,

tipo de esporte e tipo de animal. O quadro foi colocado na atividade assim como dicas para

começar: o fato 08 afirma que o homem na casa do centro bebe leite, e o fato 09 diz que quem

mora na primeira casa é norueguês. Assim, o fato 8 e o fato 9 já constavam no quadro.

No 9ºA, estavam presentes 24 alunos naquele dia, formando doze duplas. A primeira

dupla terminou a tarefa corretamente em 13 minutos; a dupla era composta por um aluno e

uma aluna que, segundo a professora regente, são alunos-leitores, frequentadores assíduos da

biblioteca  da escola.  A segunda dupla terminou a tarefa corretamente em 22 minutos  e a
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terceira dupla terminou a tarefa corretamente em 27 minutos. Até o final da aula destinada ao

experimento, apenas uma dupla não conseguiu acertar totalmente a atividade, as outras duplas

levaram mais tempo, no entanto conseguiram cumprir a tarefa corretamente ao término dos 50

minutos. 

No 9ºB estavam presentes 25 alunos naquele mesmo dia, formando onze duplas e um trio.

Não foi utilizada, na aula dessa turma, a Linguagem Audiovisual para introduzir os conceitos

de  ficção  realista,  ficção  fantástica  e  ficção  maravilhosa.  Ocorreu  uma  aula-expositiva

tradicional:  a  professora  relatou  que  os  alunos  pouco  participaram  com  contribuições  e

demonstraram pouco entusiasmo e muita dificuldade na realização da atividade “O enigma de

Einstein”. Após a análise do desempenho das duas turmas, foram constatados os seguintes

resultados:

ATIVIDADE-EXPERIMENTO 01 – “O ENIGMA DE EINSTEIN”:

GRÁFICO 01 – Localizar e organizar os fatos no quadro inferindo as informações implícitas.
Fonte: Dados da pesquisa

Observando o Gráfico 01, percebe-se que onze duplas (88% do total de alunos) do 9ºA

conseguiram cumprir a tarefa de desvendar o enigma e preencher o quadro corretamente no

período  de  uma  aula  de  50  minutos.  A dupla  que  não  conseguiu  completar  o  quadro

corretamente cometeu dois erros ao ordenar os fatos no quadro. Enquanto no 9ºB, apenas duas

duplas (8% do total de alunos) conseguiram terminar a tarefa. A primeira dupla terminou com

10 minutos e a segunda dupla terminou a tarefa com 28 minutos. Ao término dos 50 minutos
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estipulados para a feitura da tarefa, nenhuma dupla havia completado todo o quadro e duas

duplas deixaram o quadro em branco. 

A professora  regente  relatou  que,  na  aula  do  9ºA,  os  alunos  participaram  mais,

contribuíram com exemplos de outros filmes e novelas para ilustrarem o conceito de ficção

realista,  ficção  fantástica  e  ficção  maravilhosa,  e  os  discentes  estavam mais  motivados  e

determinados para realizarem a atividade “O enigma de Einstein”.  Conforme a professora

regente,  o  9ºB não contribuiu  muito  para a aula-expositiva  tradicional,  os  alunos tiveram

muita dificuldade em entender os conceitos de ficção e se mostraram apáticos na feitura da

atividade “O enigma de Einstein”.

Pelo Gráfico 01e pelos relatos da professora regente, percebe-se que o 9ºA teve maior

aproveitamento das aulas que o 9ºB. A hipótese para justificar esse resultado é que o uso da

Linguagem Audiovisual motivou os alunos do 9º A, tornando-os mais participativos, fato que

contribuiu para terem um melhor aproveitamento da aula. Para Ausubel (1980), considerar o

que o aluno já sabe é ponto de partida para uma  aprendizagem significativa. Ela só ocorre

quando há a organização e a integração do novo material na estrutura cognitiva. 

Com o apoio da teoria  do referido autor,  é possível afirmar que os alunos do 9ºA

contribuíram mais para aula sobre ficção e desenvolveram com mais entusiasmo e empenho a

atividade  proposta  pelo  fato  de  a  Linguagem  Audiovisual  ser  um aspecto  relevante  pré-

existente na estrutura cognitiva desses alunos, funcionando como âncora para a informação

nova. O autor postula que a interação entre a informação nova e a estrutura cognitiva pré-

existente precisa de três condições básicas para que ocorra a assimilação do conteúdo novo.

Condições que foram reproduzidas na sequência didática aplicada no 9ºA:

 Estrutura cognitiva pré-existente (conteúdo já adquirido pelo sujeito): a maioria

dos alunos possuía um bom repertório sobre conceitos,  proposições e exemplos de

ficção  realista,  ficção  fantástica  e  ficção  maravilhosa  na  Linguagem  Audiovisual.

Esses  conceitos  ou  proposições  pré-existentes  funcionaram  como  ideias-âncoras

(subsunçores). Esses subsunçores possibilitaram a interação entre a informação nova

sobre conceito de ficção realista, ficção fantástica e ficção maravilhosa na Linguagem

Literária e o conceito sobre ficção pré-existente sobre novelas e filmes. Nesse caso, a

ideia-âncora funciona como subordinador de outros conceitos e como ancoradouro no

processo de assimilação.

 Predisposição para aprender: como os exemplos utilizados para ilustrar os conceitos

sobre ficção eram de domínio dos alunos, eles se sentiram seguros para a discussão de

tais conceitos. O sujeito que aprende precisa manifestar uma disposição de relacionar
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o  novo  material  à  sua  estrutura  cognitiva.  Trata-se  de  um  processo  consciente  e

intencional que possibilita a compreensão.

 Material potencialmente significativo: Ausubel (1980) postula que a linguagem tem

a função de facilitar a aquisição de conceitos, uma vez que influencia e reflete o nível

de funcionamento cognitivo fazendo parte do processo de assimilação ao facilitar a

manipulação  de  conceitos  e  proposições  tornando  os  significados  mais  precisos  e

transferíveis.  Utilizar  a  Linguagem  Audiovisual  intencionalmente  possibilitou  uma

ponte entre o sujeito e o objeto, isto é, um material potencialmente significativo que se

relacionou à estrutura cognitiva de maneira substantiva e não arbitrária.

Pelos  resultados  da  primeira  atividade-experimento,  88%  dos  alunos  do  9ºA

conseguiram mobilizar as competências da Matriz de Referência do Saeb/Prova Brasil: 

 D1- localizar informações explícitas em um texto: Os fatos (pistas) propostos pelo

enigma tiveram maior significado e foram melhor articulados pelos alunos do 9ºA.

 D4- inferir uma informação implícita  em um texto:  A partir  da organização  de

alguns  fatos  (pistas),  os  alunos  do  9ºA  conseguiram  inferir  outras  informações

preenchendo o quadro corretamente.

 D5- interpretar texto com auxílio de material gráfico: Os alunos do 9ºA utilizaram

o quadro de organização dos fatos (pistas) como ferramenta auxiliar para interpretar as

informações, fazer inferências e cumprir a tarefa corretamente.

Enquanto no 9ºB, apenas 8% dos alunos conseguiram mobilizar as competências em

leitura elencadas acima. Sendo assim, nesse primeiro experimento, a turma (9ºA), em que a

variável Linguagem Audiovisual foi utilizada, obteve melhores resultados na proficiência em

leitura, quando comparada à turma (9ºB) em que essa variável não foi utilizada na sequência

didática.

5.2. Atividade-experimento “O Enigma da Pirâmide” aplicada no 9ºA

No dia 17 e 18 de novembro de 2016, foi exibido para a turma 9ºA o filme “O Enigma da

Pirâmide”,  do diretor  Barry Levinson.  Conforme foi explicado anteriormente,  a professora

regente não seguiu as orientações para a aplicação do experimento. Não houve discussão nem

mediação do objeto de estudo, os alunos assistiram ao filme e realizaram a atividade sem a

orientação  da  professora  regente.  Vinte  e  cinco  alunos  estavam presentes  e  realizaram  a

atividade individualmente. No mapa conceitual, os alunos organizariam os elementos básicos

de uma narrativa policial  ou de enigma: crime, vítima, pistas, relato da testemunha chave,

motivação para o crime e criminoso.

http://telecine.globo.com/atores-e-diretores/diretor/barry-levinson/
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Geralmente,  em uma narrativa policial,  a história  começa com um crime.  Na obra

fílmica  não  foi  diferente,  23  alunos  (92%)  acertaram  este  tópico  do  mapa  conceitual,

conforme  se  pode  observar  no  Gráfico  02  abaixo,  isto  é,  a  maioria  reconheceu  essa

característica do gênero policial na obra fílmica:

GRÁFICO 02 – Identificar o crime investigado na obra fílmica.
Fonte: Dados da pesquisa

Em  todo  crime  há  vítimas.  No  filme  apresentado,  o  primeiro  assassinato  é  do

banqueiro, seguidos pelos assassinatos do padre e do professor. A cada crime, Sherlok Holmes

encontrava  mais  pistas  sobre  o  criminoso.  Segundo  o  Gráfico  03,  13  alunos  (52%)

preencheram  corretamente  o  mapa  conceitual  com  as  vítimas  do  criminoso.  12  alunos

acertaram parcialmente. Na maioria das vezes, faltava o nome de uma vítima ou colocavam

nomes de personagens que não foram vítimas do criminoso. O mais importante é que, no

geral, a maioria reconheceu e identificou essa característica do gênero policial.
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GRÁFICO 03 – Identificar as vítimas do criminoso na obra fílmica
Fonte: Dados da pesquisa

Ocorreram muitos erros por parte dos alunos no momento de organizarem as pistas

que  levaram  Sherlock  Holmes  a  desvendar  o  mistério.  O  ponto  positivo  é  que  todos

conseguiram identificá-las, mas a maioria não conseguiu ordená-las logicamente seguindo a

ordem do mapa conceitual. No momento da exibição do filme, conforme o planejamento e as

orientações  deixadas  por  escrito,  a  professora regente  deveria  orientar  os  alunos sobre as

pistas que foram encontradas ao logo da trama pelo jovem detetive e a importância delas para

a construção de uma boa narrativa policial  ou de enigma,  retomando as características do

gênero.  Em  seu  trabalho  sobre  leitura  significativa,  Smith  (1999)  acredita  que  há  duas

condições  básicas  para  que  haja  uma  leitura  significativa:  a  disponibilidade  de  material

interessante que faça sentido para o aluno e a orientação de um leitor mais experiente, nesse

caso, o professor.

O material interessante, que desperte o interesse do aluno por estar relacionado com

algo que ele já conheça e promova sentido para ele, foi oferecido. No entanto, infelizmente, a

professora regente não assistiu previamente ao filme nem leu as orientações e considerações

que deixei com ela sobre o desenvolvimento do experimento. Como todos identificaram as

pistas,  acredita-se  que  ocorreu  uma  leitura  significativa,  no  entanto  houve  uma  falta  de

mediação da professora regente no sentido de orientá-los sobre a importância da ordenação

das pistas para a construção da narrativa policial.  Os resultados podem ser analisados no

Gráfico 04 abaixo:

PISTAS/INDÍCIOS ENCONTRADOS NA TRAMA:
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GRÁFICO 04 – Identificar e organizar as pistas mencionadas na trama.
Fonte: Dados da pesquisa

Todas as pistas foram mencionadas pelos alunos. O grande problema foi o fato de não

terem sido ordenadas no mapa conceitual, conforme sua sequência de aparição na trama. No

filme, uma pista levava a outra, fazendo com que o detetive desvendasse o mistério. A sexta

pista (fotografia) leva Sherlock Holmes a uma testemunha importante que relata que todas as

vítimas eram amigos na juventude e foram para o Egito para construírem um hotel de luxo.

Nas escavações da construção, descobriram uma pirâmide com um grande tesouro, mas os

seguidores de uma seita egípcia não deixaram os americanos profanarem o túmulo sagrado de

seu faraó, acontecendo uma grande batalha que deixou vários mortos, inclusive o casal que

comandava a seita egípcia.  Os filhos desse casal, apesar de ainda serem crianças, juraram

acertar  as  contas  com os  jovens  americanos  que  descobriram a  pirâmide.  Nenhum aluno

preencheu corretamente o tópico “relato da testemunha”. 

Entretanto muitos mencionaram esse relato no tópico “motivação para o crime” e 88%

dos alunos acertaram o motivo do crime: vingança. A maioria conseguiu inferir a motivação

do crime a partir  do relato da testemunha. Dessa forma, ocorreu uma leitura significativa,

conforme se pode observar no Gráfico 05:
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GRÁFICO 05 – Inferir a motivação do crime
Fonte: Dados da pesquisa

A maior dificuldade dos alunos foi organizar as informações no mapa conceitual. O

relato da testemunha foi mencionado como justificativa para a motivação do crime. A partir

do  relato  da  testemunha  e  das  pistas,  o  quebra-cabeça  estava  perto  de  ser  resolvido  por

Sherlok  Holmes  e  pelos  alunos.  A exibição  do  filme  foi  interrompida,  e  os  alunos,  sem

nenhuma orientação antes e durante a exibição da obra fílmica,  começaram a preencher o

mapa  conceitual  e  inferir  sobre  a  identidade  do  criminoso.  Apenas  06  (24%)  alunos

conseguiram solucionar o mistério, porém os nomes citados também faziam parte da lista de

suspeitos. Conforme se pode contemplar no Gráfico 06:

GRÁFICO 06 – Inferir quem é o criminoso.
Fonte: Dados da pesquisa
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Conforme  os  estudos  de  Smith  (1999)  sobre  leitura  significativa,  quanto  mais

conhecimento prévio, mais o texto é aproveitado pelo leitor. Sendo assim, o autor acredita que

o professor precisa ofertar esses conhecimentos prévios de alguma forma e que a habilidade

de  leitura  não  será  aprimorada  com  tarefas  desestimulantes  ou  impossíveis.  No  final  da

aplicação da atividade-experimento “O enigma de Einstein”, a professora regente, em aula

expositiva  dialogada,  elencou  e  discutiu  as  características  das  narrativas  policiais  ou  de

enigma, e muitos alunos do 9ºA relacionaram essas características citando trechos de filmes

contemporâneos de Sherlock Holmes.

Os alunos do 9ºA possuíam conhecimentos prévios desse gênero textual na Linguagem

Audiovisual e todos reconheceram essas características na exibição do filme “O Enigma da

Pirâmide”, faltando a esses leitores inexperientes a orientação de um leitor experiente que,

nesse caso,  seria a professora regente.  Conforme os estudos de Smith (1999),  o leitor  dá

significado  ao  texto  empregando  seus  conhecimentos  prévios  sobre  o  assunto  e  sobre  a

linguagem do texto, uma ação dialética em que se articulam conhecimentos já adquiridos ao

objeto ou evento novo.

Os  alunos  do  9ºA reconheceram  as  estratégias  do  gênero  policial  na  Linguagem

Audiovisual, realizaram previsões. Ou seja, para preencherem o mapa conceitual, tiveram que

exercitar a capacidade de imaginar e levantar hipóteses para eliminar os sentidos improváveis.

Da  Matriz  de  Referência  do  Saeb/Prova  Brasil  utilizaram  as  seguintes  competências  e

habilidades:

 D1-  Localizar  informações  explícitas  em  um  texto: Ao  preencherem  o  mapa

conceitual, os alunos tiveram que identificar e organizar as informações referentes à

história.

 D2- Inferir uma informação implícita em um texto: Para identificar a motivação e o

criminoso, os alunos tiveram que realizar previsões.

 D10- Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto:

Para percorrer a trama, ligando as pistas, compreendendo a relação entre as vítimas, a

motivação  do  crime  e  o  criminoso,  os  alunos  tiveram  que  estabelecer  relação

causa/consequência aos fatos mencionados na trama.

 D11- Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato:  Nessa narrativa policial,

havia possíveis suspeitos e vários personagens tinham uma opinião sobre quem era o

criminoso e a motivação do crime, os alunos teriam que ficar atentos aos fatos para

conseguirem desvendarem o mistério.
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Acredita-se que se a professora regente seguisse as orientações e o planejamento do

experimento, os resultados seriam mais satisfatórios. Koch e Elias (2015) postulam, em seus

estudos sobre processamento textual, que o professor deve colocar-se como mediador entre

alunos e texto, verificando os obstáculos que comprometem a compreensão do sentido.

Contudo  é  notório  o  aproveitamento  da  leitura  por  parte  dos  alunos.  Eles

reconheceram o crime, as vítimas, as pistas, a motivação e chegaram a nomes de possíveis

criminosos, dessa forma articulando competências e habilidades e exercitando a proficiência

em leitura. Faltou no desenvolvimento do experimento o papel do professor como mediador

nessa dinâmica. 

5.3. Atividade-experimento desenvolvida com 9ºB

No dia 17 de novembro de 2016, em duas aulas de 50 minutos, foi ministrada pela

professora regente uma aula expositiva dialogada sobre o gênero narrativo mistério sem a

variante Linguagem Audiovisual. Nessa aula, foi utilizada uma atividade-experimento (Anexo

05), feita individualmente,  em que a primeira  questão é um pequeno enigma adaptado da

Coleção Anglo (2012) em que os alunos teriam que mobilizar competências e habilidades de

leitura para inferir o horário correto da morte de Lorde Foxley:

Sherlock Holmes e o Dr. Watson ficaram olhando o corpo de Lorde Foxley, que jazia
morto à sua frente.

Eu me pergunto a que horas ele foi assassinado - disse Watson.
Nesse momento, o esquecido mordomo de Lorde Foxley deu um passo à frente.
Eu  sei  exatamente  quando ele  foi  assassinado  -  anunciou  ele.  Eu  estava  em meu

banheiro fazendo a barba quando ouvi o tiro. Eu me recordo de ter olhado no espelho e visto
que o relógio atrás de mim marcava 20 minutos para as 10.

Nessa questão foram avaliadas as competências de leitura da Matriz de Referência do

Saeb/ Prova Brasil:

 D1- Localizar informações explícitas em um texto: Com base dos indícios do texto, os

alunos deveriam desvendar o mistério.

D2-  Inferir  uma informação  implícita  em um texto: Para  inferir  o  horário  correto  do

horário da morte de Lorde Foxley, os alunos tiveram que realizar previsões para preencherem

as lacunas do texto.

A chave para a solução do mistério está no relato do mordomo que afirma que estava

se olhando no espelho na hora do crime e que o relógio marcava 20 minutos para às 10h, ou

seja, 09 horas e 40 minutos. Havia trinta alunos presentes naquela aula e apenas um acertou o
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horário da morte de Lorde Foxley: duas horas e vinte minutos, uma vez que se compreende

que, no espelho, a hora se refletiu invertida.  É o que se pode observar no Gráfico 07:

GRÁFICO 07 – Inferência do horário da morte de Lorde Foxley.
Fonte: Dados da pesquisa

É notória a leitura equivocada dos 10 (dez) alunos (34%) que afirmaram que o horário

correto seria 09 horas e 40 minutos. Eles não perceberam que a chave do mistério estava na

imagem do relógio refletida no espelho, apenas converteram a hora informada pelo mordomo

(20 minutos para às 10h) para o horário ao qual ele se referia (09h e 40 minutos).

É pertinente discutir que 19 (dezenove) alunos (63%) conseguiram identificar que a

chave do mistério estava na imagem do relógio refletida no espelho, contudo não conseguiram

realizar corretamente a projeção da hora correta, possivelmente por não dominarem a leitura

de um relógio de ponteiro. Parece um absurdo, mas percebe-se que muitos alunos não sabem

fazer a leitura das horas em relógio de ponteiro, possivelmente, porque a maioria vê as horas

no celular ou em relógios digitais. 

O processo de leitura ocorre devido a uma interação dialógica entre autor-texto-leitor.

Conforme Koch e Elias  (2015),  o  leitor  interage  pela  articulação de esquemas cognitivos

embasados  em  conhecimentos  armazenados  na  memória,  isto  é,  no  texto  haverá  sempre

lacunas  e  implícitos  que  só  serão  preenchidos  pela  interação  tanto  do  conhecimento

linguístico quanto do conhecimento extralinguístico.  Por isso que a leitura significativa não

foi contemplada por esses 19 (dezenove) alunos, apesar de terem inferido que o mordomo viu

o reflexo invertido da hora. A falta de domínio na leitura das horas em relógios de ponteiro,

provavelmente, contribuiu para o insucesso da tarefa.
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Na  sequência,  a  professora  regente  discutiu  as  características  do  gênero  policial

elencados na atividade-experimento. A professora relatou que os alunos pouco contribuíram

no desenvolvimento das atividades. Após esse momento,  os alunos realizaram a leitura de

outro enigma no qual teriam que responder como o detetive José Pistas pôde concluir que o

professor Sebastião Mendes estava mentindo. Essa questão também foi adaptada da Coleção

Anglo (2012):

O Caso da Morte do Professor
O Detetive José Pistas tinha acabado de chegar à cena do crime. O Professor Eduardo Careca

tinha permanecido no laboratório até mais tarde, trabalhando na sua pesquisa para a cura da calvície.
Aparentemente, o Professor tinha se eletrocutado e, ao mesmo tempo, queimado todos os fusíveis
do prédio.  Em depoimento  presta0-6o  ao  detetive,  o  Professor  Sebastião Mendes,  que também
precisou ir  ao laboratório,  naquela  mesma noite,  para  terminar  um experimento no qual  estava
trabalhando, declarou:

"Cheguei mais tarde para trabalhar e me dirigi ao laboratório pelo elevador privativo que vem
diretamente para cá. Ao entrar no laboratório, encontrei o Professor Eduardo Careca morto com a
cabeça dentro de algo que se parecia com um forno de micro-ondas. Eu desejaria ajudar mais, no
entanto isso é tudo que sei."
Então, repentinamente, o Detetive José Pistas declarou:

"Professor Sebastião Mendes, o senhor está mentindo. Considere-se preso sob acusação de
assassinato"

Como o Detetive José Pistas pode concluir que o Professor Sebastião Mendes estava mentindo?

A solução do mistério encontra-se no primeiro parágrafo em que o narrador afirma

que,  aparentemente,  o  professor  se  havia  eletrocutado  e  todos  os  fusíveis  do  prédio

queimaram,  provavelmente  por  causa  de  um  curto  circuito.  No  segundo  parágrafo,  a

testemunha afirma que chegou mais tarde e que subiu de elevador para o laboratório onde

encontrou a vítima. Se os fusíveis estavam queimados e não havia energia, a testemunha não

poderia utilizar o elevador, portanto, estava mentindo. Apenas 12 (doze) alunos resolveram o

mistério, conforme o Gráfico 08:
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GRÁFICO 08- Inferência da solução do enigma
Fonte: Dados da pesquisa

Apenas 12 (doze) alunos (40%) resolveram o enigma (não havia energia para usar o

elevador). No total, 18 (dezoito) alunos (60%) não resolveram o enigma. Desses alunos, 12

(doze) (40%) responderam que o professor era a única pessoa que estava no local do crime.

Provavelmente, a resposta foi fruto de uma leitura desatenta e superficial, porque o enigma

era  descobrir  como  o  detetive  concluiu  que  o  professor  Sebastião  estava  mentindo.

Possivelmente, por serem leitores inexperientes e não dominarem a leitura de textos escritos

do gênero policial ou de enigma, os alunos tiverem dificuldade para realizar a tarefa.

Smith (1999) aborda em suas pesquisas que a compreensão deve vir do significado

que o leitor traz para a linguagem, visto que ela possui dois aspectos: estrutura superficial

(características físicas) e estrutura profunda (o significado). Possivelmente, esses 12 (doze)

alunos colheram apenas  as informações  visuais  do texto  e  não contemplaram uma leitura

significativa,  porque  não  empregaram  conhecimentos  prévios  sobre  o  assunto  e  sobre  a

linguagem do  texto  por  não  dominarem  a  linguagem  do  gênero  narrativo  policial  ou  de

enigma.  Portanto,  quanto  mais  leituras  são  feitas  de  uma  determinada  linguagem,  mais

conhecimentos prévios são adquiridos auxiliando na leitura de outros textos que utilizam essa

mesma linguagem.

Do grupo de alunos que deram outras respostas erradas (20%), duas merecem uma

análise mais cuidadosa. A aluna 01 do 9ºB deu a seguinte resposta transcrita abaixo:4 

4 Os erros ortográficos não serão analisados.  Apenas será analisada a proficiência em leitura segundo a Matriz
de Referência do Saeb/Prova Brasil.
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“provavelmente ele não teria morrido no elevador, pois como uma pessoa entraria
em um elevador com fusíveis queimados. verdadeiramente ele poderia ter usado um
gerador de energia reserva.  há também uma questão muito Importante,  porque o
professor  Sebastião  disse  que  o  Professor  Eduardo  Careca  teria  morrido
eletrocutado,  se  não  havia  energia  no  prédio.  Talves  ele  teria  chegado  antes  do
Professor Eduardo Careca no Laboratório e por algum motivo poderia ter alterado a
pesquisa do professor, Fazendo com que ele se intoccicasse e para simular que ele
teria morrido eletrocutado, pois a cabeça do Professor Eduardo Careca dentro do
microondas.”
(Aluna 01 do 9ºB, resposta da atividade-experimento de 17 de novembro de 2016).

D1- localizar informações explícitas em um texto: A aluna 01 afirma que “ele não

teria morrido no elevador”, em nenhum momento o texto explicita que a vítima morreu no

elevador e sim no laboratório. 

 D11- estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto: A

aluna justifica sua tese inicial com o fato de que “uma pessoa não entraria em um

elevador  com fusíveis  queimados”,  ela  não compreendeu  que  os  fusíveis  eram do

prédio e que os fusíveis queimados são consequência do curto-circuito ocorrido no

momento  em que o assassino  eletrocuta  o  Professor  Eduardo Careca.  O professor

Sebastião Mendes não poderia ter chegado depois do ocorrido como disse. 

 D15-  Estabelecer  relações  lógico-discursivas  presentes  no texto,  marcadas  por

conjunções, advérbios etc.: A aluna 01 ainda levanta um questionamento, como “o

professor Sebastião disse que o professor Eduardo Careca teria morrido eletrocutado,

se não havia energia no prédio”? No texto, a testemunha afirma que chegou “mais

tarde”, a morte já havia acontecido e o prédio estava sem energia devido ao curto-

circuito. A aluna não compreendeu a sequência cronológica dos fatos.

 D4-inferir uma informação implícita em um texto:  A aluna 01não identificou as

pistas deixadas no texto para inferir informações implícitas e solucionar o mistério.

Ela elaborou uma hipótese sem embasamento nos fatos expostos no texto.

O aluno 02 do 9ºB deu a seguinte resposta para a questão:

“Porque  ele  foi  o  único  que  estava  no  local,  se  tornando  o  primeiro  suspeito.
Segundo que  foi  afirmado  que  o  professor  morreu  eletrocutado,  e  não  com um
micro-ondas na cabeça, como o Professor Sebastião tinha afirmado. Além de tudo
ele não quis dar tanta informação ao detetive”.
(Resposta do aluno 02 do 9ºB a atividade-experimento do dia 17 de novembro de
2016)

O questionamento é sobre a afirmação do detetive acerca da mentira  do professor, de

como o detetive concluiu que o relato do professor era mentiroso. O argumento de que “ele

foi o único que estava no local” não responde à questão. O fato de o aluno 02 afirmar que a
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testemunha disse que o Professor Eduardo Careca morreu devido a um golpe de micro-ondas

em sua cabeça é totalmente incoerente. O aluno não estabeleceu relação causa/consequência,

não  estabeleceu  a  relação  lógico-discursiva  presente  no  texto,  não  localizou  informações

explícitas nem inferiu informações implícitas, logo, não contemplou a proficiência em leitura,

segundo a Matriz de Referência de Língua Portuguesa do Saeb/Prova Brasil.

Para  Kleiman  (2004),  os  conhecimentos  linguísticos,  conhecimentos  textuais  e  os

conhecimentos de mundo já existentes na estrutura cognitiva do sujeito é que proporcionam o

diálogo com o texto, o preenchimento das lacunas, a formulação de hipóteses, a consolidação

de  inferências  e  o  alcance  do  sentido.  Ativar  conhecimentos  prévios  é  essencial  para  a

compreensão, pois são os conhecimentos que o leitor possui sobre o assunto que lhe permitem

realizar as inferências necessárias para relacionar diferentes passagens do texto em um todo

coeso.

Comparando o aproveitamento das leituras da segunda atividade-experimento aplicada

no 9ºA (utilizando a Linguagem Audiovisual)  e o 9ºB (Não utilizando a Audiovisual)  e o

empenho na participação das aulas e na feitura das tarefas, percebe-se que os alunos do 9ºA

demonstraram  melhor  êxito  nas  atividades,  uma  vez  que  a  maioria  conseguiu  mobilizar

competências e habilidades fundamentais para a proficiência em leitura, como, por exemplo,

localizar  informações  explícitas,  inferir  informações  implícitas  e  estabelecer  relação

causa/consequência, diferentemente das atividades desenvolvidas pelos alunos do 9ºB em que

a maioria dos alunos não contemplou uma leitura exitosa.

  A hipótese dessa pesquisa é de que a utilização da Linguagem Audiovisual como ponte

cognitiva para conceitos da Linguagem Literária é o caminho para melhor a proficiência em

leitura de alunos do Ensino Fundamental II, porque os conhecimentos prévios desses alunos-

leitores  estão  muitas  vezes  fundamentados  na  linguagem  divulgada  pelos  meios  de

comunicação de massa e pela web. Até o presente estágio da pesquisa, essa hipótese vem se

confirmando. No estágio final, as duas turmas irão realizar as mesmas atividades para que os

resultados obtidos pelo 9ºA e pelo 9ºB sejam melhor comparados.  

5.4. Análise comparada da atividade-experimento sobre o texto “O dedo” aplicada no

9ºA e no 9ºB

No dia 25 de novembro de 2016, em duas aulas  de 50 minutos,  foi  aplicada pela

professora regente  no 9ºA e no 9ºB a atividade-experimento  referente ao texto  “O dedo”

(Anexo 06), de Lygia Fagundes Telles. Esse texto foi escolhido, pois sua leitura permite ao

aluno aguçar a imaginação e a formulação de hipóteses. Estavam presentes 30 alunos do 9ºA,
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a professora formou quinze duplas. No 9ºB, estavam presentes também 30 alunos, formaram-

se quinze duplas.

Conforme  foi  relatado,  a  professora  não  seguiu  o  planejamento  sobre  o

desenvolvimento  do  experimento.  Conforme  as  orientações,  o  início  da  atividade  seria

individual.  No primeiro momento,  os alunos deveriam realizar uma leitura silenciosa para

conhecer a história, sem grandes preocupações analíticas. No entanto a primeira leitura foi

feita pelos alunos em dupla.

  A segunda leitura seria compartilhada, a professora explicaria o motivo de o texto ter

palavras em negrito e a finalidade das outras legendas. A professora regente deveria ler com

os  alunos  apenas  os  seis  primeiros  parágrafos  e  discutir  as  hipóteses  de  significado

apresentadas, as relações estabelecidas e verificar como eles chegaram a tal conclusão. Nessa

oportunidade,  segundo  planejamento,  a  professora  regente  deveria  estimular  os  alunos  a

exporem as dúvidas sobre passagens sublinhadas e orientá-los a fazer as anotações na margem

do texto, exemplificando na lousa um esquema que lhes servisse de modelo de como fazer

anotações sucintas e organizadas. Dessa forma, no segundo momento, ela estaria mediando o

texto, avaliando se seus alunos estavam aptos para a leitura e realizando intervenções.

 Entretanto a docente criou uma dinâmica própria para encaminhar a atividade.  No

segundo momento, ela leu o texto todo e o discutiu com os alunos. No terceiro momento, é

que  as  duplas  seriam  formadas.  A  professora  regente,  conforme  orientação  sobre  os

procedimentos, deveria orientar os alunos a continuarem a leitura do conto a partir do sétimo

parágrafo e incentivá-los a desenvolverem sozinhos a leitura, sem deixar de percorrer a sala,

auxiliando-os, tirando dúvidas e alertando sobre o tempo que restava para a conclusão da

leitura. Conforme Smith (1999), a mediação de um leitor mais experiente seria fundamental

para que o aluno-leitor contemplasse uma leitura significativa.

O objetivo desse experimento seria verificar se estratégias de leitura que promovem o

diálogo entre a Linguagem Literária e a Linguagem Audiovisual podem ser mais eficientes

para que o aluno-leitor realize uma leitura significativa do texto literário. Logo, espera-se que

os  alunos  do  9ºA continuem  desenvolvendo  a  tarefa  com  maior  proficiência,  por  terem

estudado  os  conceitos  do  gênero  mistério  na  Linguagem  Audiovisual  e  na  Linguagem

Literária.

Algumas palavras e expressões estavam em negrito  no texto.  Na questão 03,  cada

dupla levantou uma hipótese de significado para o termo em negrito levando em consideração

o contexto. Com essa questão, está sendo avaliada a competência de inferir o sentido de uma

palavra ou expressão, o descritor D03 do tópico I (Procedimentos de leitura) da Matriz de
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Referência  do  Saeb/Prova  Brasil.  No  Gráfico  09  e  no  Gráfico  10,  os  resultados  do

experimento podem ser observados:

RESULTADO DA QUESTÃO 03 FEITA PELO 9ºA:

GRÁFICO 09- Questão 03 feita pelo 9ºA: Inferir sentido de palavra ou expressão
Fonte: Dados da pesquisa

RESULTADO DA QUESTÃO 03 FEITA PELO 9ºB:
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GRÁFICO 10- Questão 03 feita pelo 9ºB: Inferir sentido de palavra ou expressão
Fonte: Dados da pesquisa

A questão 03 da atividade-experimento permitiu que os alunos formulassem hipóteses

para as palavras que estavam em negrito no texto levando em consideração o contexto. Para

preencherem essas  lacunas  no texto,  seria  necessário  recorrer  aos  conhecimentos  prévios.

Smith (1999) chama de Memória de Longo Prazo (MLP) a organização de tudo que o sujeito

sabe do mundo, ou seja,  seus conhecimentos  prévios.  Para o autor,  quanto mais o sujeito

compreende  mais  alimenta  a  MLP,  e  quanto  mais  MLP,  mais  ele  compreende.  Logo,  o

professor deve organizar e mediar um material que pode ser relacionado com aquilo que o

aluno já conhece, porque isso é essencial para o desenvolvimento de habilidades de leitura.

Seguir os procedimentos para a realização da atividade do texto “O dedo” fez parte do

processo de organização e mediação do experimento, uma vez que esses procedimentos foram

planejados para auxiliar o aluno em suas dificuldades, partindo do princípio de que ele seria

um leitor inexperiente e precisaria de orientação. A professora regente afirmou que mudou

algumas etapas da dinâmica inicial, mas que não deixou de auxiliar os alunos e realizar uma

mediação.

 A turma 9ºA participou de aulas e realizou atividades pré-texto que promoveram o

diálogo entre a Linguagem Audiovisual e a Linguagem Literária. A turma 9ºB participou de

aulas  e  realizou  atividades  pré-texto  que  não  promoveram  esse  diálogo.  Nessa  fase  do

experimento,  as duas turmas fizeram a mesma atividade.  Conforme o relato da professora

regente, o 9ºA estava mais entusiasmado, participou mais da discussão, enquanto o 9ºB foi
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mais apático: os alunos deixaram mais questões em branco, e uma dupla nem tentou realizar a

atividade.

Analisando a questão 03, verificando a competência de inferir sentido de palavra e

expressão conforme o contexto, a palavra “vislumbrei” relaciona-se com o trecho do texto

“Tive que recorrer aos óculos”. A personagem viu, mas teve que recorrer aos óculos, isto é,

não viu nitidamente. No contexto, “vislumbrei” quer dizer “enxerguei parcialmente, entrevi,

percebi indistintamente”. Treze duplas (vinte e seis alunos) do 9ºA levantaram a hipótese de

que vislumbrar estaria relacionado com ver, enxergar algo. Eles não atentaram para a questão

da  qualidade  da  visão.  No  entanto  a  hipótese  levantada  estava  bem próxima  do  sentido

esperado, tornando a resposta no mínimo satisfatória.

No 9ºB, dez duplas (20 alunos) levantaram a mesma hipótese de que “vislumbrar é

ver”, “enxergar”, em contrapartida, cinco duplas (10 alunos) deram respostas muito diferentes

do esperado, relacionando a palavra a “algo diferente”, enquanto que, no 9º A, apenas duas

duplas (quatro alunos) não contemplaram o significado esperado, relacionando o significado

da palavra a “algo encantador”.  Conforme se pode observar no Gráfico 11,  o 9ºA obteve

melhor resultado:

INFERÊNCIA DO SIGNIFICADO DA PALAVRA “VISLUMBREI”:

GRÁFICO 11- Inferir o significado da palavra “vislumbrei” pelo contexto.
Fonte: Dados da pesquisa

Conforme  o  contexto,  a  palavra  “veementes” aparece  como  desdobramento

sinonímico de “apaixonados”. Isso define o campo semântico, 28 alunos do 9ºA facilmente
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chegaram a alguns sinônimos: intenso, forte e loucamente. Apenas uma dupla contemplou um

resultado parcial,  pois  levantou a  hipótese  de  que  “veementes”  é  algo  intenso  e  ruim.  A

hipótese de que é “ruim” não caberia no contexto, porque a narradora fala da intensidade de

suas emoções. No 9ºB, apenas 14 alunos levantaram hipóteses coerentes com o contexto; 16

alunos  levantaram  hipóteses  que  não  caberiam  no  contexto,  como  “impressionado”,  “de

repente”,  “do  nada”,  “sempre”.  Observando  o  Gráfico  12,  constata-se  um  melhor

aproveitamento do 9ºA:

INFERÊNCIA DO SIGNIFICADO DA PALAVRA “VEEMENTES”:

GRÁFICO 12- Inferir o significado da palavra “veementes” pelo contexto.
Fonte: Dados da pesquisa

Pelo contexto,  a  “face lúcida” se opõe ao lado apaixonado da narradora.  Portanto

“face”  não  significa,  nesse  contexto,  “rosto”,  mas  um  dos  lados  contraditórios  da

personalidade  da  narradora-personagem.  O  adjetivo  “lúcida”  deve  ser  entendido  em

contradição  a  “apaixonada”.  Assim,  18  alunos  do  9ºA levantaram  a  hipótese  de  que  o

significado  da  palavra  estaria  relacionado  ao  lado  da  narradora  que  é  racional,  sensato,

equilibrado emocionalmente, enquanto 12 alunos não levantaram hipóteses aceitáveis para o

contexto, entendendo que “face” está relacionada a “rosto”. No 9ºB, 16 alunos levantaram

hipóteses  coerentes  para  o  contexto  e  14  alunos  levantaram hipóteses  incoerentes  para  o

contexto. A maioria compreendeu “face” relacionada a “rosto”. Observa-se, no Gráfico 13,

que o 9ºA mais uma vez obteve um melhor resultado:

INFERÊNCIA DO SIGNIFICADO DA EXPRESSÃO “MINHA FACE LÚCIDA”:
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GRÁFICO 13- Inferir o significado da expressão “minha face lúcida” pelo contexto.
Fonte: Dados da pesquisa

A expressão  “seu  olho  gelado”  trata  do  olho  da  face  lúcida  da  personalidade  da

narradora.  Esse  outro  lado  apresenta-se  como  outra  pessoa.  O  adjetivo  “gelado”  tem no

contexto um significado figurado, representando ausência de sentimentos, isto é, frieza. No 9º

A, 22 alunos inferiram, pelo contexto, que o significado da palavra se referia à frieza e 08

alunos relacionaram o significado da palavra à fixação do olhar, críticas e face. No 9º B, 24

alunos  inferiram  satisfatoriamente  o  significado  da  palavra  pelo  contexto.  06  alunos  não

conseguiram inferir significados satisfatórios para o contexto. Pela primeira vez, o 9ºB obteve

melhores resultados, segundo se pode observar no Gráfico 14:

INFERÊNCIA DO SIGNIFICADO DA EXPRESSÃO “SEU OLHO GELADO”:
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GRÁFICO 14- Inferir o significado da expressão “seu olho gelado” pelo contexto.
Fonte: Dados da pesquisa

O  significado  da  expressão  “fazendo  montes”  pode  ser  deduzido  da  relação

contrastante entre essa expressão e a frase anterior da outra face: “E as pessoas que me amam

vão sofrer tanto!” Quer dizer que as pessoas não se incomodam, não estão preocupadas, não

dão importância. Os 30 alunos do 9º ano A não tiveram dificuldade de inferir um significado

satisfatório para o contexto. Enquanto 24 alunos do 9ºB conseguiram inferir satisfatoriamente

o significado, 08 alunos inferiram que a expressão significava “juntar várias pessoas”. Nesse

caso, esses alunos associaram a palavra “monte” à quantidade, quando na verdade se tratava

de uma expressão no sentido figurado. O Gráfico 15 confirma um melhor aproveitamento do

9ºA:

INFERÊNCIA DO SIGNIFICADO DA EXPRESSÃO “FAZENDO MONTES”:
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GRÁFICO 15- Inferir o significado da expressão “fazendo montes” pelo contexto.
Fonte: Dados da pesquisa

Tanto os alunos do 9ºA quanto os alunos do 9ºB relacionaram a expressão “reversas

florestais” ao seu sentido literal: algo ligado à ecologia. No entanto a expressão foi utilizada

no sentido figurado. Conforme o contexto, a narradora está tentando convencer-se de que o

lado humano e sentimental de sua personalidade não deveria ceder ao outro lado prático e

frio.  A expressão  poderia  significar  “reservas  de  sentimentos”.  Nenhum  aluno  das  duas

amostras conseguiu inferir satisfatoriamente o significado da expressão.

A palavra  “devanear”  se relaciona com a continuação da frase “em torno do meu

achado”, isto é,  “caminhar  em torno”,  “observar”.  Contudo esse sentido só será válido se

houver a conclusão de que esse andar em torno se faz pelo pensamento. No 9ºA, os 30 alunos

inferiram  satisfatoriamente  que  “devanear”  significava  “sonhar  acordado”,  “viajar  pelo

pensamento”.   No  9º  B,  18  alunos  inferiram  satisfatoriamente  o  significado  da  palavra,

enquanto  12  alunos  inferiram  que  a  palavra  significava  “vontades”  e  “procurar”  ou  não

souberam responder. É notório o melhor aproveitamento dos alunos do 9ºA ao inferirem o

significado da palavra, conforme se pode analisar o Gráfico 16:

INFERÊNCIA DO SIGNIFICADO DA PALAVRA “DEVANEAR”:
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GRÁFICO 16- Inferir o significado da palavra “devanear” pelo contexto.
Fonte: Dados da pesquisa

Em relação ao significado de “exorbite”, o contexto não oferece pistas suficientes, mas a

maioria dos alunos das duas amostras intuiu que a frase corresponde a outra de uso muito

comum: “mas não exagere”. A conjunção adversativa “mas” utilizada no trecho do texto

indica uma autorização da segunda face, com restrições. No Gráfico 17 é possível ver que 26

alunos do 9ºA e 26 alunos do 9ºB inferiram corretamente o significado da palavra, 04 alunos

do 9ºA inferiram que o significado é “inseguro” e 04 alunos do 9º B não souberam responder: 

INFERÊNCIA DO SIGNIFICADO DA PALAVRA “EXORBITE”:
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GRÁFICO 17- Inferir o significado da palavra “exorbite” pelo contexto.
Fonte: Dados da pesquisa

O significado de “exangue” é o mais desconhecido para os alunos, eles poderiam se

aproximar do significado por meio de outro adjetivo que qualifica o dedo (“lavado”) e da

comparação com a “matéria branca dos peixes”. Logo, o significado hipotético aproximado

tente a ser “claro, pálido, sem cor, branco” e o significado exato seria pela dedução que o que

dá cor à carne viva é o sangue; portanto, “exangue” significa sem sangue. Entretanto, nenhum

aluno das duas amostras conseguiu inferir um significado satisfatório conforme o contexto, a

maioria  levou em consideração o adjetivo “lavado” e associou a semelhança da grafia de

“exangue” com “enxague”, inferindo que a palavra significa “lavar” ou “enxaguar”.

Todos  os  alunos  das  duas  amostras  também  não  tiveram  sucesso  ao  inferirem  o

significado da palavra “dissolutas”. A dedução deve ser feita com base na expressão anterior

“fibras  que  tentavam  se  libertar”,  isto  é,  desmanchar-se,  dissolver-se,  decompor-se  ou

apodrecer.  Os  substantivos  “desintegração”  e  “despelamento”,  mais  adiante  no  texto,

confirmam a hipótese. A maioria inferiu que “dissolutas” significa “irredutível” e outros não

souberam responder.

A expressão  “esparadrapos de sal” é uma metáfora da água salgada envolvendo a

pessoa que se afoga, impedindo-a de ver e gritar. A maioria dos alunos das duas amostras

relacionou  a  expressão  à  onda  do  mar,  devido  o  início  da  frase:  “Explosão  de  espuma
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enrolando boca e olhos [...]”. Entretanto, nenhum aluno explicou o significado da imagem

conforme o contexto.

Na sequência, a narradora-personagem relata se lembrar de um quadro surrealista, o

quadro representa copos-de-leite que se assemelham a dedos, brotando na areia de uma praia;

o “dedo-flor” gotejando sangue forma um contraste inesperado. Pode-se, portanto, deduzir

que o significado de  “insólito” pode ser “diferente”, “raro”, “esquisito” ou “estranho”. No

9ºA,  os  30  alunos  inferiram  corretamente  o  significado  da  palavra.  No  9ºB,  24  alunos

inferiram corretamente, 06 alunos não souberam responder:

INFERÊNCIA DO SIGNIFICADO DA PALAVRA “INSÓLITO”:

GRÁFICO 18- Inferir o significado da palavra “insólito” pelo contexto.
Fonte: Dados da pesquisa

Das doze palavras  ou expressões  em negrito  no texto,  o  9º A, em quantitativo  de

alunos  que  inferiram  um  significado  satisfatório,  teve  melhor  aproveitamento  em  07

ocorrências,  enquanto  o  9ºB  teve  melhor  aproveitamento  em  02  ocorrências.  Formular

hipóteses para as palavras levando em consideração o contexto é um excelente exercício de

leitura, uma vez que o aluno precisa preencher as lacunas buscando conhecimentos prévios,

dessa forma, alcançando a compreensão a partir das inferências dos indícios do texto.

Os  estudos  de  Vera  Teixeira  de  Aguiar  (2013)  ressaltam que o  leitor  participa  na

construção  dos  sentidos,  ele  preenche  as  lacunas  textuais  utilizando  suas  experiências  de

leitura e de mundo. Isso acontece graças às pistas fornecidas pelo texto, pistas que muitas
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vezes guiam o leitor a espaços em branco, por não encontrar uma orientação explícita, o leitor

precisa  mobilizar  sua  bagagem  existencial  e  social  e  atribuir  significação  às  indicações

ofertadas pelo texto. 

Os alunos do 9ºA participaram de aulas em que o conteúdo da Linguagem Literária do

gênero narrativo mistério foi introduzindo pelo diálogo com a Linguagem Audiovisual,  os

alunos estavam mais motivados, fizeram mais contribuições à aula, releram várias vezes o

texto “O dedo” em busca de indícios, foi assim imaginando, estabelecendo conexões possíveis

e levantando hipóteses que o aluno-leitor do 9º A deu significado ao que leu.

Ainda na questão 03, os alunos devem localizar a palavra ou a passagem anterior do

texto  a  que  se  refere  à  palavra  ou  à  expressão  sublinhada  e  em negrito.  Pela  Matriz  de

Referência foi trabalhada a competência D02 do tópico IV (Coerência no Processamento do

texto)  –  Estabelecer  relações  entre  partes  de  um  texto,  identificando  repetições  ou

substituições que contribuem para a continuidade de um texto.

A primeira  expressão  é  “essa  frieza”,  pelo  contexto,  refere-se a  todo o  parágrafo

anterior.  A primeira  frase  do  texto  é  exemplo  dessa  frieza:  “Achei  um dedo”.  A própria

narradora,  mais  adiante,  menciona  que  ela  se  exprimia  como  tivesse  achado  uma  coisa

qualquer, como um dedal. 

No 9ºA, 26 alunos concluíram corretamente que a expressão retoma o episódio da

narradora encontrar o dedo na praia, enquanto 04 alunos relacionaram a expressão ao ato de

tratar  mal  ou não ter  sentimentos,  percebe-se que esses alunos inferiram o significado da

expressão e não localizaram a passagem a que ela se refere. No 9ºB, 10 alunos relacionaram a

expressão  ao  parágrafo  anterior,  por  conseguinte,  20  alunos  inferiram  o  significado  da

palavra, dessa forma não contemplando o comando. É notório o melhor aproveitamento do

9ºA neste item, até mesmo na questão de interpretar o comando:
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LOCALIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TEXTO REFERENTE À EXPRESSÃO “ESSA

FRIEZA”:

GRÁFICO 19- Localizar a palavra ou passagem anterior do texto a que se refere à expressão
“essa frieza”

Fonte: Dados da pesquisa

A palavra  “outra” refere-se à face, ou seja, à primeira face, a apaixonada e

impulsiva. No 9ºA, 28 alunos relacionaram a palavra com a face apaixonada e impulsiva da

narradora-personagem, 02 alunos relacionaram a palavra à expressão “seu olhar frio” que se

refere à “face lúcida”. No 9ºB, 18 alunos localizaram a palavra anterior do texto a que se

refere à palavra “outra”,  no entanto,  12 alunos relacionaram a palavra à “outra pessoa ou

coisa” não especificando a resposta ou relacionando a palavra à “olhar frio”. Mais uma vez o

9ºA obteve melhor aproveitamento do item:
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LOCALIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TEXTO REFERENTE À PALAVRA

“OUTRA”:

GRÁFICO 20- Localizar a palavra ou passagem anterior do texto a que se refere à palavra
“outra”

Fonte: Dados da pesquisa

A expressão “minha vigilante” refere-se à “face lúcida”, à segunda face, que policia a

primeira.  No 9ºA, apenas 02 alunos foram precisos ao responderem que se refere à “face

lúcida”, 28 alunos responderam que a expressão se refere à “outra face” que segundo o texto

se refere à face apaixonada da narradora-personagem. No 9º B, nenhum aluno relacionou a

expressão à “face lúcida”, relacionaram-na à “outra face” ou “pessoa alerta”. As duas turmas

não obtiveram sucesso nesse item.

Na expressão  “fecho a porta”, “a porta” refere-se a todos os parágrafos anteriores

(exceto o primeiro), nos quais a narradora-personagem interrompe o relato de seu passeio pela

praia  para  expor  o  que  se  passava  em seu  íntimo  naquele  momento.  “Fechar  a  porta”  é

encerrar as revelações dos conflitos anteriores. No 9ºA, 30 alunos relacionaram a expressão

ao  encerramento  dessa  discussão  interior.  Enquanto  no  9ºB,  26  alunos  chegaram  a  essa

conclusão e 04 alunos não souberam responder.  Apesar das duas amostras alcançarem um

bom aproveitamento, o 9ºA foi um pouco melhor no item que o 9ºB:
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LOCALIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TEXTO REFERENTE À EXPRESSÃO

“FECHO A PORTA”:

GRÁFICO 21- Localizar a palavra ou passagem anterior do texto a que se refere à expressão
“fecho a porta”

Fonte: Dados da pesquisa

A palavra  “vértebra” relaciona-se  com  a  expressão  “estranho  objeto”  e  com  a

pergunta  “coluna  vertebral  de  um  grande  peixe?”.  Não  se  trata,  evidentemente,  de  uma

vértebra, mas, naquele momento, a narradora-personagem ainda não sabia que se tratava de

uma falange de dedo humano. No 9º A, os 30 alunos relacionaram corretamente a palavra com

a frase “coluna vertebral de um grande peixe?”. No 9ºB, 28 alunos relacionaram corretamente

a  palavra  e  02  alunos  não  souberam  responder.  As  duas  amostras  obtiveram  excelentes

resultados no item, tendo o 9ºA uma pequena vantagem de acertos em relação ao 9ºB: 

LOCALIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TEXTO REFERENTE À PALAVRA

“VÉRTEBRA”:
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GRÁFICO 22- Localizar a palavra ou passagem anterior do texto a que se refere à palavra
“vértebra”

Fonte: Dados da pesquisa

A palavra  “que”  pela  estrutura  e  pelo  significado  do  período  é  uma  conjunção

explicativa equivalente a “porque” e “pois”. No entanto, todos os alunos das duas amostras

compreenderam  que  se  tratava  de  um pronome  relativo  que  estava  retomando  a  palavra

“anel”,  quando na verdade a  conjunção está justificando/  explicando o fato da narradora-

personagem deduzir que a mulher seria de meia idade. 

A palavra “operação” refere-se às ações praticadas pela narradora naquele momento

“Com a ponta do cipó, cavei [...] cruz”, isto é, todas as ações e atos praticados no intuito de

enterrar  o dedo.  No 9º A,  os 30 alunos acertaram a questão,  enquanto 24 alunos do 9ºB

acertaram a mesma questão e 06 alunos não souberam responder:

LOCALIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TEXTO REFERENTE À PALAVRA

“OPERAÇÃO”:
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GRÁFICO 23- Localizar a palavra ou passagem anterior do texto a que se refere à palavra
“operação”

Fonte: Dados da pesquisa

Apesar  do equilíbrio  entre  as duas  amostras  nesse comando da questão 03,  o 9ºA

manteve uma pequena vantagem de acertos em relação ao 9ºB. O 9ºA obteve maior número

de acertos, 06 dos 07 itens sublinhados e em negrito no texto. Mantendo a hipótese que a

amostra que passou pelo experimento com aulas em que ocorreu o diálogo entre a Linguagem

Audiovisual e a Linguagem Literária está mais bem preparada com conhecimentos prévios

para realizar uma leitura significativa do texto “O dedo”.

No caso do símbolo       , ainda na questão 03, o aluno-leitor teria que  indicar se o

trecho (frase ou parágrafo) seguinte a esse sinal relata um fato ou se apresenta uma hipótese

ou  fantasia  da  narradora. Da  Matriz  de  Referência  do  Saeb/Prova  Brasil  foi  avaliada  a

competência D14- distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.

O primeiro símbolo aparece no trecho “o pequeno feixe [...] pela espuma”, trata-se de

uma hipótese da narradora-personagem, uma vez que ela não estava vendo com clareza o que

era.  No 9º A, 02 alunos concluíram que se tratava de uma hipótese, 28 alunos concluíram que

se tratava de um fato. No 9ºB, os 30 alunos não acertaram o item.

O segundo símbolo aparece no trecho “mulher rica [...] meia idade”, uma hipótese da

narradora-personagem sobre quem seria a dona do dedo. No 9º A, 26 alunos perceberam que

era  uma hipótese,  04  alunos apenas  responderam “anel”.  No 9ºB,  26  alunos  acertaram a

questão e 04 alunos responderam “anel”. As duas amostras obtiveram o mesmo resultado.
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O terceiro símbolo aparece no trecho “podia ser ainda uma suicida [...] dedo”, uma

hipótese da narradora-personagem sobre o que teria acontecido com a dona do dedo e quem

ela era. No 9ºA, os 30 alunos concluíram que se trata de uma hipótese e 28 alunos do 9ºB

acertaram a questão,  02 alunos não souberam responder.  As duas amostras obtiveram um

excelente resultado com uma pequena vantagem de acertos do 9ºA. 

O quarto símbolo aparece no trecho “ou personagem real [...] água”, ainda trata-se de

uma hipótese da narradora-personagem sobre o ocorrido com a dona do dedo. Novamente os

30  alunos  do  9ºA  acertaram  a  questão.  No  9ºB,  26  alunos  acertaram  a  questão,  02

responderam “fato” e dois não souberam responder. O quinto símbolo aparece no trecho “a

pedra brilhava [...] água”, um fato relatado pela narradora-personagem em relação à beleza da

esmeralda gravada no anel.  No 9º A, os 30 alunos acertaram a questão,  enquanto que 22

alunos do 9ºB acertaram a questão e 08 alunos não souberam responder. Conforme o Gráfico

24, pode-se perceber uma vantagem do 9ºA em número de acertos:

FATO OU HIPÓTESE:

GRÁFICO 24- Indicar se o trecho seguinte ao símbolo relata um fato ou uma hipótese da
narradora.

Fonte: Dados da pesquisa

Na questão 04 da atividade-experimento, os alunos deveriam reler os parágrafos 09 a

13 e preencherem um diagrama de hipóteses da narradora sobre quem seria a “dona do dedo”.

Nessa questão, os alunos exercitaram seu conhecimento sobre a estrutura de uma narrativa

policial  ou  de  enigma,  além  de  mobilizarem  competências da  Matriz  de  Referência  do
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Saeb/Prova  Brasil:  D1-  localizar  informações  explícitas  em  um  texto;  D4-  inferir  uma

informação implícita em um texto; D14- distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.

O  diagrama  começa  com  a  identificação  do  índice,  isto  é,  da  pista  que  levou  a

narradora-personagem  a  levantar  tantas  hipóteses  sobre  o  caso.  Nenhum  aluno  das  duas

amostras  identificou  que  o  anel  de  esmeralda  é  a  única  pista  do  caso.  Conforme  já  foi

explicado, a professora regente não seguiu os procedimentos para a aplicação da atividade-

experimento, certamente faltando aos alunos uma orientação sobre o preenchimento correto

do diagrama.

A primeira hipótese levantada pela narradora-personagem a partir do anel foi que uma

mulher  rica,  de meia-idade havia se afogado no mar.  No 9º A, os 30 alunos acertaram a

primeira hipótese, enquanto 28 alunos do 9ºB acertaram a questão, 02 alunos não souberam

responder. Entretanto, a própria narradora avalia sua hipótese e a descarta depois que levanta

um questionamento: “que mulher vai de anel de esmeralda para o mar?”.  Todos os alunos do

9ºA acertam a questão, enquanto 28 alunos do 9ºB acertaram e 02 não souberam responder.

A segundo  hipótese  levantada  pela  narradora-personagem  é  um  suicídio  de  uma

mulher e a terceira hipótese seria um crime passional em que a mulher é vítima do marido. No

9ºA, 30 alunos acertaram as duas hipóteses, já no 9ºB, 28 alunos acertaram a segunda e a

terceira  hipótese  e  02  alunos  não  souberam  responder.  A questão  foi  bem  equilibrada,

conforme análise do Gráfico 25, o 9ºA obteve uma pequena vantagem de acertos:

FATO OU HIPÓTESE: QUEM SERIA A DONA DO DEDO?
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GRÁFICO 25- Diagrama com as hipóteses da narradora sobre quem seria a “dona do dedo”.
Fonte: Dados da pesquisa

Na terceira  hipótese  da  narradora-personagem foi  cogitado  um crime  passional.  A

questão 05 pediu para o aluno explicar por que a personagem imaginada pela narradora teria

levado uma caixinha  de sabonete para a  praia.  A resposta  esperada é  que na caixinha  de

sabonete, “o homenzinho de maiô” provavelmente levava para a praia os pedaços do cadáver

da mulher, a fim de atirá-los ao mar. Os 30 alunos do 9ºA acertaram a questão e 28 alunos do

9ºB responderam corretamente a mesma questão, 02 alunos do 9ºB não souberam responder.

O 9ºA manteve um melhor aproveitamento se considerarmos as cinco questões da atividade-

experimento. 

Quando avaliada na questão 03 a competência de inferir o sentido de uma palavra ou

expressão, o descritor D03 do tópico I (Procedimentos de leitura) da Matriz de Referência do

Saeb/Prova Brasil, os alunos do 9ºA  mostraram-se leitores mais atentos, seguindo os critérios

de leitura de uma narrativa policial ou de enigma. Esse bom desempenho se manteve desde o

início das atividades-experimento.

Possivelmente, o que justifica o melhor resultado do 9ºA é fato da turma estar mais

motivada desde o início do experimento e mais atenta a leitura do texto do gênero policial ou

enigma por ter assimilado melhor suas particularidades. As aulas introdutórias que utilizaram

a Linguagem Audiovisual funcionaram como ponte cognitiva para a assimilação de conceitos

da Linguagem Literária.  Os conhecimentos prévios de filmes e séries do gênero policial ou

enigma facilitaram a assimilação das características do gênero na Linguagem Literária. 
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Conforme o relato da professora regente, os alunos do 9ªA releram o texto mais de

uma vez, voltaram aos trechos buscando indícios que os ajudariam a inferir o significado das

palavras ou expressões, conscientes que a leitura do gênero policial  ou enigma requer um

leitor mais atento. Kleiman (2004) postula que a compreensão de um texto é um processo

caracterizado pela utilização de conhecimentos prévios, ou seja, os alunos do 9ºA recorreram

aos  conhecimentos  prévios  adquiridos  com as  aulas  dialogadas  sobre  o  gênero  narrativo

mistério para dialogar com o texto de Lygia Fagundes Telles no intuito de preencherem as

lacunas  dos  implícitos,  formularem  hipóteses,  consolidarem  inferências  e  alcançarem  o

sentido do texto. 

Em contrapartida,  os alunos do 9ºB, segundo a professora regente, não interagiram

com o conteúdo desde o início do experimento, eles ficaram mais calados, possivelmente por

não terem um repertório consistente do gênero narrativo mistério na Linguagem Literária, fato

que  certamente  comprometeu  a  assimilação  desse  conteúdo.  Talvez,  daí  a  leitura  mais

superficial  e desatenta  do texto “O dedo”, pois não se posicionaram diante dele  como se

fossem “detetives” buscando indícios.

Com base nessa análise foi possível constatar que estratégias de leitura que promovem

o  diálogo  entre  a  Linguagem  Literária  e  a  Linguagem  Audiovisual  podem  efetivamente

apresentar  um trabalho exitoso com o texto literário  em sala,  exercitando competências  e

habilidades para a melhoria da proficiência em leitura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
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As teorias  do processo cognitivo  da  aquisição  e  compreensão da leitura  de  Smith

(1999) e a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (1980), aplicadas na produção e

condução das atividades-experimento, endossam que a sequência didática em que se utilizou a

articulação  da  Linguagem  Audiovisual  à  Linguagem  Literária  proporcionou  uma  melhor

proficiência em leitura em relação à sequência didática que não utilizou o diálogo entre a

Linguagem Literária e a Linguagem Audiovisual.

Isso  ocorreu  porque a  atividade-experimento  que  utilizou  o  diálogo  entre  as  duas

linguagens é um material potencialmente significativo pelo fato de a Linguagem Audiovisual

ser um conhecimento pré-existente na estrutura do aluno-leitor, assim contribuindo para sua

predisposição em aprender. 

Pelos  resultados  da  primeira  atividade-experimento  “O enigma de Einstein”,  88% dos

alunos do 9ºA conseguiram mobilizar as competências da Matriz de Referência do Saeb/Prova

Brasil:  D1-  localizar  informações  explícitas  em  um  texto;  D4  -  inferir  uma  informação

implícita em um texto e D5- interpretar texto com auxílio de material gráfico.

Enquanto  no  9ºB,  apenas  8% dos  alunos  conseguiram mobilizar  as  competências  em

leitura elencadas acima. Sendo assim, nesse primeiro experimento, a turma (9ºA), em que a

variável Linguagem Audiovisual foi utilizada, obteve melhores resultados em proficiência em

leitura, quando comparada à turma (9ºB) em que essa variável não foi utilizada na sequência

didática.

Na segunda atividade-experimento sobre o filme “O enigma da Pirâmide”, foi notório o

aproveitamento  da  leitura  por  parte  dos  alunos  do  9ºA,  mesmo  faltando  a  esses  leitores

inexperientes uma orientação da professora regente. Embora a professora regente não mediar

adequadamente a atividade-experimento, o resultado foi satisfatório. Os alunos reconheceram

os principais elementos de uma narrativa de mistério, dessa forma articulando competências e

habilidades de leitura. 

 Para Smith (1999), o leitor dá significado ao texto empregando seus conhecimentos

prévios sobre o assunto e sobre a linguagem do texto.  Na segunda atividade-experimento

sobre narrativas  de mistério  aplicada  no 9ºB,  foi possível  analisar  menor proficiência  em

leitura em 29 (vinte e nove alunos) (97%) que não contemplaram a leitura de dois pequenos

textos do gênero enigma.

Comparando o aproveitamento das leituras da segunda atividade-experimento aplicada no

9ºA (utilizando a Linguagem Audiovisual)  e a do 9ºB (não utilizando a Audiovisual)  e o

empenho na participação das aulas e na feitura das tarefas, percebeu-se que os alunos do 9ºA

demonstraram  melhor  êxito  nas  atividades,  uma  vez  que  a  maioria  conseguiu  mobilizar
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competências e habilidades fundamentais para a proficiência em leitura, como, por exemplo,

localizar  informações  explícitas,  inferir  informações  implícitas  e  estabelecer  relação

causa/consequência, diferentemente das atividades desenvolvidas pelos alunos do 9ºB em que

a maioria dos alunos não contemplou uma leitura exitosa.

Na terceira  atividade-experimento  aplicada  nas duas amostras,  das  doze palavras  ou

expressões  em  negrito  no  texto,  o  9ºA,  em  quantitativo  de  alunos  que  inferiram  um

significado satisfatório, teve melhor aproveitamento em 07 ocorrências, enquanto o 9ºB teve

melhor aproveitamento em 02 ocorrências. Apesar de o 9ºB ter apresentado nas questões 04 e

05 da terceira atividade-experimento um bom aproveitamento em leitura, os alunos do 9ºA

demonstraram mais interesse e entusiasmo nas aulas e em relação ao conteúdo desde o início

da experiência, quando foram utilizadas cenas da teledramaturgia para introduzir o conceito

de  ficção  realista,  ficção  fantástica  e  ficção  maravilhosa.  Além  disso,  a  mobilização  de

competências  leitoras  foi  mais  proveitosa  que  a  do  9ºB  desde  a  primeira  atividade-

experimento.

O trabalho  desenvolvido com os  alunos  do  9ºA contemplou  as  expectativas  dessa

pesquisa, a mobilização dos alunos em todas as etapas do trabalho foi excelente. A cada etapa,

a busca por indícios nas narrativas de mistério era notória, assim como olhar mais atento, os

questionamentos mais pertinentes e as inferências mais plausíveis. Essa entrega por parte dos

alunos foi  fundamental,  eles  se  sentiram desafiados e  “compraram a briga”,  aceitaram as

provocações e partiram em busca do conhecimento.

Eles  tomaram um posicionamento  diante  do  texto,  saber  ler  com proficiência  é  o

primeiro passo para sair da zona de conforto e pensar o mundo e a vida de maneira mais

ampla e crítica. MENEZES diz que “o prazer de ler e o de fazer perguntas ao texto nasce no

aluno que poderá aplicar esse procedimento de leitura em outros textos (2005, p.11).” Fazer

esse “prazer” nascer é uma tarefa possível, o aluno precisa de alguém lhe aponte caminhos e

há várias possibilidades de trabalhar essa mediação entre leitor/texto, basta o professor estar

disposto a enfrentar esta empreitada.

O ensino de Língua Portuguesa precisa cada vez mais  desse professor mediador  e

conhecedor de várias linguagens, porque os avanços tecnológicos, principalmente no âmbito

da comunicação e da informação, proporcionarão às futuras gerações novas linguagens. Com

novas linguagens, o sujeito precisará de muitas competências e habilidades para alcançar uma

leitura emancipadora, aquela que proporciona reflexão e permite a compreensão do mundo e

da vida. 
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No sentido de leitura emancipadora, o texto literário sempre será um convite à lucidez.

Antonio Candido (1995) colocou em discussão a literatura  como um direito  fundamental,

destacando sua força de humanização. Segundo o autor, pela leitura de textos literários, os

leitores  podem  construir  experiências  e  conhecimentos  que  lhes  permitem  (re)  descobrir

sentimentos, emoções e visões de mundo.

Ao final dessa pesquisa, é pertinente deixar aberta a discussão sobre os efeitos dessas

novas linguagens para as futuras gerações de leitores e sobre qual será o papel do educador

nesse cenário. O que foi visto nessa pesquisa é a confirmação de que materiais potencialmente

significativos, cuja linguagem é compatível com a que o aluno conhece, há em abundância.

Entretanto o professor precisa conhecer essas linguagens, conhecer esse material para realizar

a mediação desse conhecimento. 

O professor precisa ser um leitor experiente. Como ele poderá  guiar o aluno-leitor

pelo caminho do sentido do texto, se nem mesmo está preparado para tanto e comprometido

com isso? Como escolher materiais, tomar decisões, planejar e realizar intervenções contínuas

sem conhecer profundamente o seu fazer, a sua práxis? Quem é esse professor contemporâneo

de Língua Portuguesa? Falta-lhe comprometimento com o seu fazer? Há deficiências em sua

formação ou seu trabalho é reflexo do meio sociocultural em que atua?

Diante  disso,  avulta  a  contribuição  dessa  dissertação  para  pesquisas  futuras  que

primem pela aprendizagem de estratégias de leitura significativas e pelo desenvolvimento da

proficiência  em leitura.  Assim como  a  discussão  do  papel  do  professor  na  mediação  do

processo cognitivo da leitura.
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ANEXOS

Anexo 01

Carta de apresentação do pesquisador 

Campos de Goytagazes, _____de outubro de 2016.

   Prezada Diretora Senhora Áurea Regina Légora,

Por meio desta apresentamos a mestranda Patrícia  Peres Ferreira Nicolini,  do 3.º
semestre do Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem pela Universidade Norte
Fluminense  Darcy Ribeiro  (UENF),  devidamente  matriculada  com o número de inscrição
1151402433 nesta  Instituição  de  Ensino,  que  está  realizando  a  pesquisa  intitulada
“DIÁLOGO  ENTRE  A  LINGUAGEM  LITERÁRIA  E  A  LINGUAGEM
AUDIOVISUAL  NA  CONSTITUIÇÃO  DE  ESTRATÉGIA  DE  LEITURA
SIGNIFICATIVA PARA A FORMAÇÃO DO ALUNO-LEITOR DOS ANOS FINAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL II”. O objetivo do estudo é investigar se estratégias  de
leitura que promovam o diálogo entre  a Linguagem Literária  e a  Linguagem Audiovisual
poderiam efetivamente apresentar um trabalho exitoso com o texto literário em sala de aula.

Na oportunidade,  solicitamos  autorização  para  que  a  acadêmica  realize  a  pesquisa
experimental através da coleta de dados com a aplicação de uma sequência didática.

Queremos informá-la  que o caráter  ético desta  pesquisa assegura a  preservação da
identidade das pessoas participantes.

Uma das metas para a realização deste estudo é o comprometimento da pesquisadora
em possibilitar aos participantes um retorno dos resultados da pesquisa. Solicitamos ainda a
permissão para a divulgação desses resultados e suas respectivas conclusões em forma de
pesquisa, preservando sigilo e ética, conforme termo de consentimento livre que será assinado
pelo participante. Esclarecemos que tal autorização é uma pré-condição.

Em  caso  de  dúvidas  ou  necessidade  de  maiores  esclarecimentos  pode  entrar  em
contato  com  a  Professora  Doutora  Analice  de  Oliveira  Martins  pelo  e-mail
analice.martins@terra.com.br, orientadora da pesquisadora. 

              Atenciosamente,

_________________________________________________________
Prof. Dr. Carlos Henrique Medeiros de Souza

Coordenador do Curso em Cognição e Linguagem

______________________________________________________
Profª. Drª. Analice de Oliveira Martins

Professora orientadora

mailto:analice.martins@terra.com.br
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Anexo 02

Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento

Prezado (a) Senhor (a) responsável,

Gostaríamos  de  convidar  o  (a)  seu/sua  filho  (a)  a  participar  da  pesquisa
“DIÁLOGO  ENTRE  A  LINGUAGEM  LITERÁRIA  E  A  LINGUAGEM
AUDIOVISUAL  NA  CONSTITUIÇÃO  DE  ESTRATÉGIA  DE  LEITURA
SIGNIFICATIVA PARA A FORMAÇÃO DO ALUNO-LEITOR DOS ANOS FINAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL II”. Para tanto, necessitamos do seu consentimento. 

 O objetivo da pesquisa é investigar se estratégias de leitura que promovam o diálogo
entre a Linguagem Literária e a Linguagem Audiovisual poderiam efetivamente apresentar um
trabalho  exitoso  com o texto  literário  em sala  de  aula.  Gostaríamos  de  esclarecer  que  a
participação do (a) aluno (a) é totalmente voluntária e não gerará ônus ou prejuízo material ou
intelectual  aos  participantes,  uma vez  que  as  atividades  serão  no  período  das  aulas  e  as
atividades propostas estão de acordo com os PCN,s de Língua Portuguesa .

 Informamos ainda que as informações oriundas dessa participação serão utilizadas
somente  para  os  fins  desta  pesquisa  e  serão  tratadas  com  o  mais  absoluto  sigilo  e
confidencialidade. Ainda informamos que seu/sua filho (a) não pagará nem será remunerado
por sua participação.

Caso aceite assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua, a
outra é da pesquisadora responsável. Em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma
alguma.

Agradecemos desde já sua atenção!

Cachoeiro de Itapemirim, ______ de outubro de 2016.

_____________________________                   _______________________________
Patrícia Peres Ferreira Nicolini                                  Analice de Oliveira Martins

Eu, _________________________________________, tendo sido devidamente  esclarecido
sobre  os  procedimentos  da  pesquisa,  autorizo  meu/minha  filho(a)
_______________________________________________  a  participar  voluntariamente  da
pesquisa descrita acima.

 Assinatura do (a) aluno (a): ______________________________________________
Assinatura do responsável: ______________________________________________

Data: ____/____/_____
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Anexo 03
O ENIGMA DE EINSTEIN

Você é esperto o suficiente para resolver o teste mais difícil do mundo? Segundo as lendas,
esse  problema foi  elaborado por  Albert  Einstein  quando era  criança.  Dizem que  somente  2% da
população do mundo seria capaz de acertar a resposta. Não há truque, apenas exige a fria aplicação da
lógica e muita paciência.

Cinco casas foram pintadas de cinco cores diferentes. Uma pessoa de nacionalidade diferente mora em
cada casa.  Cada dono bebe determinada bebida,  pratica determinado esporte e tem um animal de
estimação diferente.  Não há dois que possuam o mesmo tipo de animal,  que pratiquem o mesmo
esporte ou que bebam a mesma bebida.

QUEM É O DONO DO PEIXE? __________

OS FATOS:

1. O inglês mora na casa vermelha.
2. O sueco tem cães.
3. O dinamarquês bebe chá.
4. A casa verde fica à esquerda da casa branca.
5. O dono da casa verde bebe café.
6. A pessoa que joga futebol cria pássaros.
7. O dono da casa amarela joga beisebol.
8. O homem que mora na casa do centro bebe leite.
9. O norueguês mora na primeira casa.
10. O homem que joga vôlei mora ao lado da pessoa que tem gatos.
11. O homem que tem um cavalo mora ao lado do homem que joga beisebol.
12. A pessoa que joga tênis bebe cerveja.
13. O alemão joga hóquei.
14. O norueguês mora ao lado da casa azul.
15. O que joga vôlei tem um vizinho que bebe água.

A chave da solução desse problema é criar um quadro dividido em colunas e linhas: uma coluna para
cada casa e cinco linhas para a nacionalidade, cor da casa, tipo de bebida, tipo de esporte e tipo de
animal.

Dicas para começar: O fato 08 afirma que o homem na casa do centro bebe leite, e o fato nove diz que
quem mora na primeira casa é norueguês. Assim, podemos adicionar esses dados ao quadro.

CASA 01 CASA 02 CASA 03 CASA 04 CASA 05
Nacionalidade Norueguês

Cor
Bebida Leite
Esporte
Animal

A partir daí é só questão de aplicar a lógica para preencher o quadro com base nos fatos.
Boa sorte!
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Anexo 04
EMEB _____________________________________________________
Professora: _________________________________________________
Turno: _______________________________ 9º ano: ______

O detetive Sherlock Holmes é uma das mais conhecidas personagens das narrativas
policiais.  Criado  pelo  escritor  britânico  Arthur  Conan  Doyle.  Holmes  ficou  famoso  por
desvendar crimes misteriosos empregando métodos científicos e raciocínio lógico. O detetive
caracteriza-se  também por  sua  grande  capacidade  de  observação  e  por  sua  cultura.  Uma
curiosidade sobre Sherlock Holmes é que a  famosa frase “Elementar,  meu caro Watson”,
sempre foi associada a ele, não aparece em nenhum dos livros escritos por Conan Doyle,
somente  nos filmes protagonizados pelo detetive.  Agora que você já assistiu  ao filme “O
enigma da  pirâmide”  preencha  o mapa  conceitual  ajudando  Sherlok  Holmes  a  decifrar  o
mistério.

 
CRIME:______________________
____________________________
__________________________-

1ª PISTA e 2ª PISTA:

____________________________
____________________________
____________________________

3ª PISTA E 4ª PISTA:

______________________________
______________________________
______________________________
_

5ª PISTA:

____________________
____________________
____________________

VÍTIMAS:

____________________
____________________
____________________
____

CRIMINOSO:

____________________
____________________
____________________
__

6ª PISTA:

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

RELATO DA TESTEMUNHA:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

MOTIVAÇÃO PARA O CRIME:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________
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Anexo 05
EMEB “_____________________________________________________”, 9º ANO:____
Professora:_________________________________________________ Turno: __________

NARRATIVAS DE MISTÉRIO

Sherlock Holmes e o Dr. Watson ficaram olhando o corpo de Lorde Foxley, que jazia morto à
sua frente.

_ Eu me pergunto a que horas ele foi assassinado - disse Watson.
Nesse momento, o esquecido mordomo de Lorde Foxley deu um passo à frente.
_ Eu sei exatamente quando ele foi assassinado- anunciou ele. _ Eu estava em meu banheiro

fazendo a barba quando ouvi o tiro. Eu me recordo de ter olhado no espelho e visto que o relógio atrás
de mim marcava 20 minutos para as 10.

Qual o horário correto da morte de Lorde Foxley?
__________________________________________________________________

A narrativa policial é também chamada de  narrativa de enigma ou de mistério,  porque
envolve sempre a busca de solução para um mistério, um enigma.

Características:

 A história  gira  em  torno  de  um  crime  cujas  autoria  e  motivação  precisam  ser
desvendadas.

 Há no mínimo três personagens: a vítima, o criminoso e um detetive. Pode haver ainda
outras personagens, cujo papel é secundário: suspeitos, amigos, auxiliares, etc.

 O detetive geralmente aparece na história depois que o crime é cometido.
 O mistério é parte fundamental da história e cabe ao narrador levar o leitor a decifrá-

lo.  A descoberta  do  mistério  ou  o  desvendamento  do  enigma  (crime)  é  sempre
decorrência da lógica, nunca do sobrenatural.

 A linguagem utilizada é simples, clara e direta.

O Caso da Morte do Professor
O Detetive José Pistas tinha acabado de chegar à cena do crime. O Professor Eduardo Careca

tinha  permanecido no laboratório  até  mais  tarde,  trabalhando na  sua  pesquisa  para  a  cura  da
calvície. Aparentemente, o Professor tinha se eletrocutado e, ao mesmo tempo, queimado todos os
fusíveis do prédio. Em depoimento prestado ao detetive, o Professor Sebastião Mendes, que também
precisou ir  ao laboratório,  naquela  mesma noite,  para  terminar  um experimento no qual  estava
trabalhando, declarou:

"_Cheguei mais tarde para trabalhar e me dirigi ao laboratório pelo elevador privativo que
vem diretamente para cá. Ao entrar no laboratório, encontrei o Professor Eduardo Careca morto com
a cabeça dentro de algo que se parecia com um forno de micro-ondas. Eu desejaria ajudar mais, no
entanto isso é tudo que sei."
Então, repentinamente, o Detetive José Pistas declarou:

"_Professor Sebastião Mendes, o senhor está mentindo. Considere-se preso sob acusação de
assassinato"

Como o Detetive José Pistas pode concluir que o Professor Sebastião Mendes estava mentindo?
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Anexo 06:
EMEB “_____________________________________________________”, 9º ANO:____
Professora:_________________________________________________ Turno: __________

NARRATIVAS DE MISTÉRIO
As  narrativas  de  mistério  são  criadas  de  modo  a  tornar  a  leitura  intrigante.  Fatos

aparentemente extraordinários e coincidências singulares são apresentados pelo narrador sem muitas
explicações,  a  fim  de  que  o  leitor  entre  num  jogo  de  hipóteses  e  adivinhações.  No  final,  os
acontecimentos  podem  revelar-se  naturais,  extraordinários  (maravilhosos)  ou,  ainda,  permanecer
estranhos, sem receber explicação.

Você irá ler um conto instigante, retirado de um livro que reúne outros igualmente cheios de
mistério. A leitura desse texto lhe permitirá aguçar a imaginação e também as habilidades de leitura.

LEITURA

1. Leitura Individual  .  Leia  o conto silenciosamente.  Dedique-se  a  compreender  a  sucessão dos
acontecimentos, o conjunto da história narrada. Não se preocupe, neste momento, com detalhes,
nem com as palavras destacadas e sublinhadas no texto. Deixe-se levar pela imaginação e pelo
prazer da leitura.

O DEDO
Achei um dedo na praia. Eu ia andando em plena manhã de sol por uma praia meio selvagem

quando, de repente, entre as coisas que o mar atirou na areia – conchas, gravetos, carcaças de peixes,
pedras -,  vislumbrei algo diferente. Tive que recorrer aos óculos: o que seria aquilo? Só depois de
aparecer o anel é que identifiquei meu achado, o dedo trazia um anel. Faltava a última falange.

Não gosto nada de contar esse episódio assim com essa frieza, como se ao invés de um dedo
eu tivesse encontrado um dedal. Sou do signo de Áries e os de Áries são apaixonados,  veementes,
achei  um dedo,  UM DEDO! Devia estar  proclamando na maior  excitação.  Mas hoje  minha face
lúcida acordou antes da outra e está me vigiando com seu olho gelado. “Vamos – diz ela – nada de
convulsões, sei que você é da família dos possessos, mas não escreva como uma possessa, fale em voz
baixa, sem exageros, calmamente.”

Calmamente?!  Mas  foi  um  dedo  que  achei!  –  respondo  e  minha  vigilante arqueia  as
sobrancelhas sutis: “E dai? Nunca viu um dedo?” Tenho ganas de esmurra-la: Já vi mas não nessas
circunstâncias.

O poeta dizia que era trezentos, trezentos e não sei quantos. Eu sou apenas duas: a verdadeira
e a outra. Uma outra tão calculista que às vezes me aborreço até a náusea. Me deixa em paz! – peço e
ela se põe a uma certa distância,  me observando e sorrindo. Não nasceu comigo,  mas vai  morrer
comigo e nem na hora da morte permitirá que me descabele aos urros. Não quero morrer, não quero!
Até nessa hora sei que vai me olhar de maxilares apertados e olho inimigo no auge da inimizade:
“Você vai morrer sim senhora e sem fazer papel miserável, está ouvindo?” Lanço mão do meu último
argumento: Tenho ainda que escrever um livro maravilhoso… E as pessoas que me amam vão sofrer
tanto! E ela implacável: “Ora, querida, as pessoas  estão fazendo montes.  E o livro não ia ser tão
maravilhoso assim”.

É bem capaz de exigir que eu morra como as santas. Recorro às minhas reservas florestais e
pergunto-lhe se posso ao menos devanear um pouco em torno do meu achado: não é todos os dias que
se acha um dedo. Ela me analisa com seu olhar lógico: “Mas não exorbite”.

Fecho a porta. Mas então eu ia dizendo que passeava por uma praia completamente solitária,
nem biquínis, crianças ou barracas. Praia áspera e bela, quase intacta: três pescadores puxando a rede
lá longe. Um cachorro vadio rosnando sem muita convicção para dois urubus nos pousados detritos. O
sol batia em cheio na areia brilhante, viva, cheia de coisas do mar de mistura com coisas coisa da terra  
longamente  trabalhadas  pelo  mar.  Guardei  na  sacola  uma  pedra  cinzenta,  tão  polida  que  parecia
revestida de cetim. Guardei um caramujo amarelo, o interior oco e roxo se apertando em espiral até a
raiz inatingível. Guardei uma asa de concha rosa-pérola. O dedo não guardei não.

Não senti nenhum medo ou asco quando descobri o dedo meio enterrado na areia, uns restos
de ligamentos e tecidos flutuando na espuma das pequeninas ondas. Há pouco encontrara as carcaças
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dos peixinhos que escaparam das malhas das redes. Lavado e enxague, o dedo parecia ser da mesma
matéria branca dos peixes, não fosse a mundana presença do anel, toque sinistro numa praia onde a
morte era natural. Limpa.

Inclinara-me para ver melhor o estranho objeto quando notei      o pequeno feixe de fibras de
algodão  emergindo na  areia  banhada  pela  espuma.  Quando  recorri  aos  óculos  é  que  vi:  não  era
algodão,  mas  uma  vértebra meio  descarnada  –  a  coluna  vertebral  de  um  grande  peixe?  Fiquei
olhando. Espera, o que seria aquilo? Um aro de ouro? Agora que água se retraíra eu podia ver um aro
de ouro brilhando em torno da vértebra, cingindo-a fortemente, enfeixando as fibras que tentavam se
libertar, dissolutas. Com a ponta do cipó, revolvi a areia. Era um dedo, dedo anular, provavelmente,
com um anel  de pedra verde preso ainda à raiz intumescida.  Como lhe faltasse a última falange,
faltava o elemento que poderia me fazer recuar: a unha. Unha pontuda, pintada de vermelho, o esmalte
descascando, acessório fiel ao principal até no processo de desintegração. Unha de mulher burguesa,
bem cuidada, à altura do anel de joalheiro de classe que se esmerou na cravação da esmeralda. Penso
que se restasse a unha certamente eu teria fugido, unha é importante demais. Mas naquele estado de
despelamento, o fragmento do dedo trabalhado pela água acabara por adquirir a feição de um simples
fruto do mar. Contudo, havia o anel.

A dona do dedo.   Mulher rica, um anel daqueles devia ser de mulher rica e de meia idade , que
as jovens não usam joias, só as outras. Afogada no mar? O biquíni verde combinando com o anel. O
óleo perfumado fazendo brilhar a pele sem brilho. A onda, começou inocente lá no fundo e foi se
cavando cada vez mais alta, mais alta, Deus meu, tão grande! A fuga na água resistente como um
muro, os pés de ferro e a praia tão longe, ah! Mas o que é isso?… Explosão de espuma enrolando boca
e olhos em esparadrapos de sal. Sal.

Respirei com ênfase. Mas que mulher vai hoje de anel de esmeralda para o mar? A elegante
passageira de um transatlântico de luxo que afundou na tempestade? Mas fazia tempo que nenhum
transatlântico de luxo naufragava assim.

Podia ser ainda uma suicida, dessas que entram de roupa pelo mar adentro, que o desespero é
impaciente,  mal  teve  tempo de  encher  os  bolsos  com pedras.  A pedra  verde  no  dedo.      Ou  a
personagem real de um crime, crime passional, é evidente, enfraquecida a hipótese de latrocínio pela
presença do anel. Um crime misterioso, já arquivado: mulher bonita. Marido rejeitado. Minhocando,
roque-roque. Roque-roque. O flagrante da traição, “Ai, como dói!” A premeditação no escuro, tão
profundo o silêncio no quarto que podia se ouvir  o murmurejar  do pensamento,  roque-roque.  Ela
acorda em pânico no meio da noite “Mas que barulho é esse? Um camundongo? Ele se aproxima sem
poeira. Sem emoção. No banheiro cintilante a proximidade da água facilita demais, os crimes deviam
ser cometidos perto de cascatas. Um pouco de lavanda nas mão ligeiramente trêmulas após a tarefa
cumprida na ausência da cozinheira em licença remunerada para ir visitar a mãe. A casa na praia não
foi  uma solução?  E a  praia  deserta,  o  homem feliz  não tinha camisa,  só maiô.  Tão simpático o
homenzinho de maiô azul que todos os dias vai à praia levando a caixinha de sabonete, que será que
ele leva naquela caixinha? Um detalhista: ideias miúdas, objetos miúdos. Na cabeça, um pequeno boné
se tem sol. Era ele que andava com uma mulher grande, bonita? Era. E a mulher? Lá sei, deve ter
viajado, ele ficou só. Parece que adora o mar, faça sol ou não, vai dar o seu passeio com sua caixinha e
seu sorriso.

Por que cabeça de assassino fica do tamanho do mundo? A solução seria um porta-chapeú,
mas se ninguém usa mais chapéu?… Enfim, se sobrou a cabeça não sobrou o dedo que na manhã de
garoa ele deixou no mar. O anel foi junto, era tão afeiçoado a carne que se recusou a sair e ele não
insistiu, pois ficasse o dedo com seu anel, que suma os dois! Nem os urubus saíram de casa nessa
manhã. Ele saiu.

A  pedra  brilhava  num  tom  mais  escuro  do  que  a  água.  Lembrei-me  de  um  quadro
surrealizante: uma praia comprida e lisa, de um branco leitoso com flores brotando na areia, flores-
dedos e dedos-flores. No quadro, o insólito era representado por uma gota de sangue pingando nítida
da ponta do dedo. No meu achado, o insólito era a ausência do sangue. E o anel.

A primeira pessoa que passar por aqui vai levar esse anel, pensei. Eu mesma – ou melhor, a
outra, a lúcida, com falsa inocência não chegou a insinuar que eu devia guardar o anel na sacola?
“Mais um objeto para sua coleção, não é uma linda pedra?” Expulsei-a, repugnada. Horror. A morte de
Itabira reclamava a flor que o distraído visitante do cemitério cólera na sua sepultura, “Eu quero a flor
que você tirou, quero de volta a minha florzinha!” A dama do mar faria uma exigência mais terrível
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por telegramas, cartas, telefone, me soprando com sua voz de sal: “Eu quero o anel que você roubou
do meu dedo, eu quero o meu anel!” Como reencontrar naqueles quilômetros de praia os diluidíssimos
restos de dedo para lhe devolver a esmeralda?

Com a ponta do cipó, cavei rapidamente um fundo buraco e nele fiz rolar o dedo. Cobri-o com
o tacão do sapato e na areia tracei uma cruz, intuí se tratava de um dedo cristão. Então veio uma onda,
que esperou o fim da minha operação para inundar o montículo. Dei alguns passos. Quando me voltei
pela última vez, a água já tinha apagado tudo.
(TELLES, Lygia Fagundes. Mistérios. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.p.39-45).

02  Leitura  compartilhada.  Acompanhe  a  leitura  dos  seis  primeiros  parágrafos,  feita  por  sua
professora. Participe dela dando suas opiniões e propondo questões sobre os detalhes do texto, à altura
de cada passagem que suscitar discussão.
03. Leitura compartilhada em duplas. Junte-se a um colega e faça com ele a leitura do restante do
texto,  a  partir  do sétimo parágrafo.  Consulte  o  quadro a seguir,  que orienta sobre  a natureza das
observações que devem ser feitas acerca dos termos e trechos destacados, e anote-as abaixo.

Palavra em negrito Elaborar,  considerando o contexto,  uma hipótese de significado para a
palavra ou expressão sublinhada.

Palavra em negrito  e
sublinhada

Localizar a palavra ou a passagem anterior do texto a que se refere a
palavra ou expressão sublinhada.
Indicar se o trecho (frase ou parágrafo) seguinte a esse sinal relata um
fato ou se apresenta uma hipótese ou fantasia da narradora.

Vislunbrei: Hipótese de significado: ______________________________________
Essa frieza: relaciona-se com: ___________________________________________
Veementes: Hipótese de significado:______________________________________
Minha face lúcida: Hipótese de significado: ________________________________
Outra: relaciona-se com:  _______________________________________________
Seu olho gelado: Hipótese de significado: __________________________________
Minha vigilante: relaciona-se com:_________________________________________
Fazendo montes: Hipótese de significado:_________________________________
Reservas florestais: Hipótese de significado: _______________________________
Devanear: Hipótese de significado: ______________________________________
Exorbite: Hipótese de significado: _______________________________________
Fecho a porta: relaciona-se com:_________________________________________
Exangue: Hipótese de significado: _______________________________________
___________________________________________________________________
Vértebra: relaciona-se com: _________________________________________
Dissolutas: Hipótese de significado: _____________________________________
___________________________________________________________________
Que: relaciona-se com:________________________________________________
Esparadrapos de sal: Hipótese de significado: ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Insólito: Hipótese de significado: __________________________________________
Operação: relaciona-se com:_____________________________________________
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04. Releia os parágrafos 09 a 13 e preencha o diagrama com as hipóteses da narradora sobre quem
seria a “dona do dedo”.

05.  No conto  que estamos  analisando,  nem sempre a  narradora explicita  todos  os  pontos  de  seu
raciocino, cabendo ao leitor interpretar o significado de certas passagens. É o que observamos, por
exemplo, na menção à caixinha de sabonete. Explique por que a personagem imaginada pela narradora
na 4ª hipótese teria levado esse objeto para a praia. Para responder, releia o parágrafo 11 e pense na
pergunta da narradora. “[...] que será que ele leva naquela caixinha?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                                                                                                                            Boa atividade!

Índice (pista): 
____________________________
____________________________
_

1ª hipótese: 
______________________________
______________________________
_______________________

Interrogação: 
______________________________
______________________________
________________________

2ª hipótese: 
______________________________
______________________________
________________________

3ª hipótese: 
______________________________
______________________________
________________________
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APÊNDICE

Essa edição vem com um CD em que estão reunidas as atividades-experimento desenvolvidas nessa
pesquisa.


