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Mais humildade pedagógica,  

mais diálogo,  
mais liberdade para os alunos se expressarem,  

mais escuta e partilha dos significados atribuídos aos textos, 
mais ligação entre aquilo que se lê e aquilo que se vive,  

estes são os caminhos para  
uma leitura libertária e transformadora,  

tão necessária à sociedade brasileira de hoje. 
 



  

 
 

(SILVA, 1995, p. 24)



  

 
 

RESUMO 
 

 

 

Este estudo versa sobre o processo de leitura na aprendizagem de Língua 
Estrangeira Moderna - Espanhol, no contexto de uma instituição de ensino pública 
do município de Humaitá-AM. Os objetivos que nortearam esta pesquisa foram: (i) 
investigar as implicações do ensino de estratégias de leitura para a formação do 
aluno/leitor em língua estrangeira e (ii) trabalhar com os gêneros textuais de forma a 
ativar os diversos conhecimentos dos estudantes para a construção do significado 
do texto em língua estrangeira. A presente pesquisa foi desenvolvida com 
estudantes do segundo ano do Ensino Médio Técnico de uma instituição de ensino 
público, em que foram trabalhadas atividades de leitura na sala de aula de língua 
espanhola, bem como o uso de estratégias de leitura para auxiliar os estudantes na 
compreensão de textos em língua espanhola, a partir do processamento da leitura, 
da ativação dos conhecimentos prévios, levando-os a construir significados para os 
textos lidos. Trata-se de pesquisa-ação, caracterizada como um estudo de campo, 
sendo o corpus para a análise constituído de notas de campo a partir das 
observações realizadas pela professora/pesquisadora e dos resumos elaborados 
pelos estudantes por meio dos textos trabalhados em sala. O trabalho tem como 
pressupostos teóricos autores cujas pesquisas versam sobre teorias e práticas de 
leitura, tais como Smith (1999), Solé (1998), Kato (1990), Kleiman (1998), Leffa 
(1996) e Freire (2000), além de estudos sobre gêneros textuais e dos 
questionamentos realizados por Coracini (1995) sobre os modelos de leitura. Os 
resultados da pesquisa desenvolvida demonstraram que os estudantes em geral 
foram capazes de realizar leituras possíveis dos textos trabalhados, ativando seus 
conhecimentos prévios e linguísticos. Muitos conseguiram realizar leituras críticas ao 
refletirem sobre as temáticas trabalhadas e expor suas opiniões. As estratégias de 
leitura se mostraram eficazes como auxílio para a compreensão de textos em língua 
estrangeira, mostrando os percursos percorridos pelos estudantes até a construção 
de sentido. No entanto, percebemos que tais estratégias não são suficientes para 
provar como os estudantes interpretam os textos ao expor suas concepções 
ideológicas. 
 

Palavras-chave: estratégias de leitura, significados, língua espanhola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

RESUMÉN 

 

 
 
Este estudio pretende investigar el proceso de lectura en la aprendizaje de lengua 
extranjera moderna – Español, en el contexto de una institución de enseñanza 
pública del departamento de Humaitá-AM. Los objetivos que nortearon nuestra 
pesquisa fueron: (i) investigar las implicaciones de la enseñanza de estrategias de 
lectura para la formación del alumno/lector en lengua extranjera e (ii) trabajar con los 
géneros textuales de forma a activar los diversos conocimientos de los estudiantes 
para la construcción del significado del texto en lengua extranjera. La presente 
pesquisa fue desarrollada con estudiantes del segundo año de la enseñanza 
secundaria técnica de una institución de enseñanza pública, en que fueron 
trabajadas actividades de lectura en la clase de lengua española, bien como el uso 
de estrategias de lectura para auxiliar los estudiantes en la comprensión de textos 
en lengua española, a partir del procesamiento de la lectura, de la activación de los 
conocimientos previos, llevándolos a construir significados para los textos leídos. Se 
trata de pesquisa-acción caracterizada como un estudio de campo, siendo el corpus 
para el análisis notas de campo a partir de las observaciones realizadas por la 
maestra/investigadora y los resúmenes elaborados por los estudiantes por medio de 
los textos trabajados en clase. El trabajo tiene como presupuesto teóricos autores 
cuyas pesquisas versan sobre teorías y prácticas de lectura, tales como Smith 
(1999), Solé (1998), Kato (1990), Kleiman (1998), Leffa (1996) y Freire (2000), 
además de una breve explanación realizada por Coracini (1995) sobre los modelos 
de lectura. Los resultados de la pesquisa desarrollada demuestran que los 
estudiantes en general fueron capaces de realizar lecturas posibles de los textos 
trabajados, activando sus conocimientos previos y lingüísticos. Muchos consiguieron 
realizar lecturas críticas al reflejaren sobre las temáticas trabajadas y exponer sus 
opiniones. Las estrategias de lectura se muestran eficaces como auxilio para la 
comprensión de textos en lengua extranjera, mostrando los caminos recorridos por 
los estudiantes hasta la construcción del sentido, sin embargo, percibimos que las 
estrategias no son suficientes para probar como los estudiantes interpretan los 
textos al exponer sus concepciones ideológicas. 
 
Palabras-clave: estrategias de lectura, significados, lengua española. 
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INTRODUÇÃO 

 

A leitura tem presença marcante na pauta das pesquisas da área de ensino 

de línguas, seja Língua Materna (doravante LM) ou Língua Estrangeira (doravante 

LE), considerando também sua presença nos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio - PCNEM (2002). A leitura se constitui em um dos itens mais 

discutidos e difundidos no que se refere a sua implicação para a formação do 

estudante brasileiro. Os PCNEM estabelecem a leitura e a formação de leitores 

como fator crucial para a função comunicativa e constitui um dos objetivos 

primordiais para o ensino de línguas estrangeiras modernas neste nível escolar 

Nosso interesse pelo estudo do processo e prática de leitura se intensificou 

ao ingressar no Curso de Licenciatura em Letras - Língua Espanhola pela 

Universidade Federal de Rondônia. Voltamo-nos para essa temática, especialmente 

no decorrer dos estágios supervisionados, quando estudamos teorias relacionadas à 

legislação educacional vigente e dedicamo-nos principalmente às propostas 

relacionadas à leitura. Essas ideias se concretizaram muito bem durante o estágio 

de docência, no contato direto com a escola e com os professores das escolas. Esse 

interesse foi sendo maturado e culminou nessa experiência maior, a qual poderá 

contribuir com os estudos sobre a leitura e aprendizagem em língua estrangeira. 

Dedicamo-nos especialmente ao ensino de língua espanhola e de leitura em 

LE para estudantes do Ensino Médio, Tecnológico e EJA, além de ministrar cursos 

de formação continuada em leitura instrumental, com foco em vestibulares e provas 

de proficiência em espanhol. 

O tema da leitura se mostra muito pertinente em uma sociedade que faz uso 

constante da escrita. Para este estudo seguimos pela linha das pesquisas em 

Linguística Aplicada por entendermos o processo de leitura e os mecanismos 

ativados durante esse processamento como uma linha de estudo ainda com muitas 

lacunas a serem pesquisadas, investigadas e divulgadas. Assim, investigamos o uso 

das estratégias de leitura no processo de aprendizagem de língua estrangeira com o 

auxílio dos gêneros textuais junto a alunos do Ensino Médio do Instituto Federal de 

Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM, campus de Humaitá. 

Os objetivos que nortearam nossa pesquisa foram: (i) investigar as 

implicações do ensino de estratégias de leitura para a formação do aluno/leitor em 

língua estrangeira e (ii) trabalhar com os gêneros textuais de forma a ativar os 
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diversos conhecimentos dos estudantes para a construção do significado do texto 

em língua estrangeira. 

Buscamos identificar as contribuições do processo de leitura para a 

aprendizagem de língua espanhola junto a alunos e também compreender como os 

estudantes utilizam os mecanismos ativados durante o processo de leitura em língua 

espanhola. O objetivo prático da pesquisa-ação realizada foi o de incentivar a prática 

leitora entre os estudantes e contribuir para a aprendizagem de língua espanhola. 

Partimos das hipóteses de que o uso das estratégias de leitura pode auxiliar 

positivamente no processo de leitura em LE e acreditamos que a teoria dos 

esquemas pode auxiliar no entendimento sobre como se dá o processo de 

compreensão de textos em LE. Por isso, defendemos que as estratégias de leitura 

se constituem como um facilitador para a leitura e interpretação de textos em LE e 

para o trabalho de profissionais da educação, com objetivo de incentivar a leitura 

entre os estudantes. 

O presente estudo se mostrou relevante por propormos, através de uma 

pesquisa-ação, o desenvolvimento de leituras voltadas ao cotidiano dos estudantes. 

Nessas atividades, pudemos observar a interação, a participação e o engajamento 

dos alunos durante o processo de interpretação de textos, contribuindo para com o 

desenvolvimento comunicativo e social.  

Refletimos sobre o ato de ler para a formação do pensamento crítico de 

nossos estudantes, o que torna este estudo também relevante para o ensino-

aprendizagem de línguas estrangeiras no Ensino Básico, em específico ao Ensino 

Médio, no que diz respeito à formação do cidadão consciente de seu papel social. 

Para termos uma visão sobre os caminhos pelos quais se têm discutido o 

ensino-aprendizagem de leitura buscamos alguns estudos sobre os aspectos da 

leitura e o porquê da ênfase no ensino de leitura, principalmente nas aulas de LE, 

nas escolas brasileiras. 

 Mirela de Lima Piteli (2006), em um estudo de Mestrado desenvolvido sobre A 

leitura em língua estrangeira em um contexto de escola pública: relação entre 

crenças e estratégias de aprendizagem, discute a relação entre as crenças dos 

estudantes sobre leitura em LE e o uso das estratégias de aprendizagem voltadas 

para a habilidade em leitura. Nesse estudo, chegou-se à conclusão de que existe 

uma relação entre as crenças sobre leitura em LE e o uso das estratégias de 

aprendizagem, pois os estudantes acabam por fazer uso das estratégias de 
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aprendizagem conforme as crenças que possuem sobre a leitura em LE. A autora 

constatou também que o ensino das estratégias de aprendizagem somadas ao 

conhecimento metalinguístico auxilia na elevação do autocontrole e da 

autoconfiança do leitor, o que contribuirá para com o desenvolvimento de uma 

autonomia de aprendizagem. 

Maricélia do Carmo Roberto (2014) realizou um estudo de Mestrado intitulado 

O uso das estratégias de leitura na prática docente: uma aliada na formação de 

leitores proficientes, no qual aborda de forma sistemática o uso e o ensino de 

estratégias de leitura nas práticas pedagógicas de um grupo de professores das 

séries iniciais. Pensando na formação de leitores competentes, a pesquisa partiu da 

possível incapacidade dos professores em preparar estudantes capazes de 

compreender o lido, e da dificuldade dos professores em ensinar a leitura de forma 

eficiente. A pesquisadora realizou uma intervenção com um grupo de professores, a 

fim de despertar nestes uma prática reflexiva sobre suas próprias experiências, 

visando uma nova postura sobre o ensino de leitura desenvolvido pelo grupo, de 

modo que os professores compreendessem a necessidade de ensinar estratégias de 

leitura na e para a formação de leitores, o que teria reflexos na prática de escrita 

dos estudantes. 

Nilma Alves Pedrosa realizou, em 2015, um estudo de Mestrado sobre A 

leitura do texto escrito pela escrita de leitores: uma abordagem da prática de leitura 

em sala de aula, realizado no espaço Sala de Leitura, descontextualizado do 

ambiente de sala de aula. Essa pesquisa traz uma proposta de modelo de leitura-

produção de textos, para revelar as questões ligadas à leitura enquanto 

processamento, considerando a questão do processamento estratégico do leitor 

como base para a formação do leitor proficiente. Como resultados desse estudo, a 

autora comprovou que o prazer pela leitura é fundamental para o trabalho de 

produção textual. Com o desenvolvimento da prática de modelação-escultura de 

personagens, proporcionou-se o prazer e o incentivo à prática de leitura e escrita, 

produzindo, assim, uma prática ativa, criativa e reflexiva, distanciando-se da 

passividade. 

Nossa pesquisa percorre caminhos semelhantes aos estudos apresentados 

no que se refere ao ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras e ao uso das 

estratégias de leitura para a aprendizagem de línguas, como importante instrumento 

para a construção de leituras significativas e para a formação de leitores autônomos. 
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Moita Lopes (2002), ao falar sobre A função da aprendizagem de línguas 

estrangeiras na escola pública, expõe várias dificuldades para a permanência da LE 

no currículo escolar brasileiro. Segundo o autor, uma das principais dificuldades 

seria justificar socialmente sua presença nas escolas, considerando-se que a única 

habilidade em LE que parece ser justificada socialmente é a leitura, sendo a leitura o 

único contato efetivo de estudantes com a língua estrangeira. 

Em meio às mudanças sociais e às transformações produzidas no 

comportamento e no surgimento de novas formas de comunicação, é fato que a 

leitura na internet tem modificado e criado outras possibilidades de leitura. 

Entretanto, apesar da facilidade de acesso a informações e aos livros por meios 

eletrônicos, ainda se constata a baixa prática leitora. Isso foi constatado por Silva 

(1999) ao dizer que “hoje, por exemplo, a leitura de textos virtuais, dispostos na tela 

dos computadores, impõe novas reflexões e desafios ao ensino-aprendizagem da 

leitura” (SILVA, 1999, p. 15). 

Pesquisas apontam que nossos alunos não leem por falta de motivação, por 

não acharem interessante as leituras da escola, porque é chato, porque dá sono, 

etc. São inúmeras as razões para não se ler em língua materna e a situação piora se 

pensarmos no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira.  

Paulo Freire (2000) nos ensina que a leitura está presente em nossas vidas 

desde a infância e pertence às percepções sociais do mundo em que vivemos, pois 

“a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a 

continuidade da leitura daquele” (FREIRE, 2000, p. 11). As instituições sociais das 

quais participamos (família, igrejas e escolas) ajudam a formar nossas ideologias. 

Também quando pequenos, por exemplo, ao irmos ao supermercado sabemos qual 

é a embalagem do chocolate; tudo isso faz parte das nossas percepções de mundo, 

o que Paulo Freire defende como leitura de mundo, esta leitura que precede a leitura 

da escrita realizada no processo de letramento. Paulo Freire, dentro de uma 

abordagem construtivista, entende que ao desenvolver o conhecimento prévio 

contribui-se para a compreensão de textos, as quais se transformam em inferências. 

Neste sentido, a leitura pode ser entendida como interpretação e compreensão de 

textos.  

Kleiman (1997) afirma que “a compreensão, o esforço para recriar o sentido 

do texto, tem sido várias vezes descrito como um esforço inconsciente na busca de 

coerência do texto” (KLEIMAN, 1997, p. 29). Trata-se do esforço em atribuir sentido 
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e significado ao texto. A interpretação e a compreensão de textos seriam, então, 

atividades sociais, pois o significado do texto na escola é construído em conjunto 

pelos participantes no ato de ler, pelos professores e alunos, com suas crenças e 

ideologias, parecidas ou não, e um texto não poderá ser entendido da mesma forma 

por todos os envolvidos. 

Já a interpretação de textos em língua estrangeira também envolve questões 

de cultura, como o multiculturalismo, a interculturalidade, contribuindo para a 

percepção de sua própria cultura e para com o respeito e entendimento da interação 

social, já que um assunto pode parecer cotidiano em um país e em outro pode ser 

entendido como absurdo.  

Nas escolas, a interpretação de textos envolve a interação de todos na 

construção de significados válidos para o texto, neste sentido, a significação do texto 

tem um caráter social. A leitura implica a ativação de vários conhecimentos como 

linguístico, sintático, semântico, pragmático, extralinguísticos, dentre outros, aos 

quais os alunos podem não estar totalmente inteirados já que se trata de um 

conhecimento cultural sobre a língua alvo. 

Considerando-se os estudos desenvolvidos na Linguística, Kato (1987) nos 

apresenta um breve histórico sobre as concepções de leitura. Segundo a autora, o 

processo de leitura inicialmente possuía uma concepção estruturalista, tendo como 

objeto de estudo as unidades menores de significação. Existia uma grande 

preocupação com a estrutura formal dos textos e os significados estariam na 

microestrutura textual, posto que o sentido se encontra no próprio texto. Logo, não 

se consideravam as informações extralinguísticas. Sob essa concepção, a leitura é 

entendida “como um processo instantâneo de decodificação de letras em sons, e a 

associação destes com o significado” (KATO, 1987, p. 62), visto que se trata da 

mera decodificação oral (vocal) da palavra escrita e o leitor é passivo diante do 

texto. Para Kato (1987), essa vocalização, muito utilizada durante o processo de 

alfabetização, contribui para a lentidão de uma leitura, pois o leitor exerceria uma 

dupla decodificação. 

Posteriormente, com os estudos de línguas e segunda língua, os especialistas 

passaram a perceber que o leitor exercia um papel importante, ao antecipar os 

sentidos, passando a ser o centro do processo e exercendo papel ativo diante dos 

textos. 



17 
 

 
 

Sob influência do gerativismo e do construtivismo, iniciaram-se os estudos do 

contexto que envolve a palavra. O contexto linguístico passa a ter destaque nos 

estudos sobre a significação. Ao se pensar no contexto, nas hipóteses que o leitor 

realiza ao tentar confirmar suas predições, passa-se a um conhecimento não apenas 

linguístico, mas também preditivo, pois o leitor realiza previsões por meio de seus 

conhecimentos prévios, combinando conhecimentos textuais e não textuais que se 

encontram organizados em seus esquemas mentais. Assim, “a compreensão passa 

a ser vista não mais como resultado de uma decodificação dos sinais linguísticos, 

mas como um ato de construção, em que os dados linguísticos são apenas um fator 

que contribui para o significado construído” (KATO, 1987, p. 61). 

Dentro do processo psicolinguístico, considerava a interação entre língua e 

pensamento na leitura. Neste modelo, língua e pensamento não se separam. Não 

existe língua ou linguagem sem pensamento: “o escritor codificava o pensamento 

como língua e o leitor decodificava língua para o pensamento” (GOODMAN, 1967 

apud PITELI, 2006, p. 30). No que diz respeito a leitores não fluentes, este modelo 

sofreu fortes críticas, pois não chegava a definições claras e nem a predições sobre 

o processo de compreensão em língua estrangeira, o que poderia levar a 

construções linguísticas inadequadas por falta de conhecimentos suficientes da 

estrutura de significação na língua estrangeira. 

A partir das ideias do modelo psicolinguístico, surge a visão interativa da 

leitura, segundo a qual o leitor deveria realizar suas predições e, por meio de seu 

conhecimento prévio, levantar ideias e hipóteses sobre o texto, com base na 

estrutura formal. Ainda assim, o conhecimento de mundo não seria suficiente para 

que a leitura em segunda língua fosse ótima, pois deixaria a desejar no componente 

cultural (PITELI, 2006). No modelo interativo, o ato de ler é visto como envolvendo 

processos perceptivos e cognitivos (MOITA LOPES, 2002). Portanto, o modelo mais 

adequado parece ser o que privilegia tanto a aplicação e o desenvolvimento de 

esquemas do conhecimento de mundo como os esquemas linguísticos no processo 

de compreensão em uma segunda língua, ou seja, o modelo interativo. 

Assim, com base nessas visões sobre o ensino-aprendizagem de leitura, 

desenvolvemos a pesquisa que ora apresentamos. Além desta introdução, a 

presente Dissertação está estruturada em três seções. Na seção 1, situamos o 

referencial teórico a respeito das concepções de leitura, do processamento de 

leitura, estratégias de leitura e suas etapas, bem como uma breve explanação sobre 
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o letramento crítico e os gêneros textuais. Na seção 2, tratamos da metodologia 

utilizada para a coleta de dados e o contexto da pesquisa. Na seção 3, seguimos 

com a análise e discussão dos resultados encontrados nas etapas antes, durante e 

depois da leitura. Por fim, apresentamos nossas considerações finais. 
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1 CONCEPÇÕES DE LEITURA 

 
Neste momento faz-se necessário realizar a delimitação de nosso objeto de 

pesquisa, conceituando e definindo a leitura e seu processo, bem como as principais 

estratégias e esclarecimentos sobre o letramento crítico. Para nossa pesquisa, 

utilizamos os conceitos de SMITH, (1999), SOLÉ (1998), KATO (1990), KLEIMAN 

(1998), LEFFA (1996) e FREIRE (2000); também serão utilizados os 

questionamentos realizados por CORACINI (1995), os quais serão descritos neste 

capítulo. 

Ao falar de leitura, não podemos deixar de mencionar o precursor dos estudos 

construtivistas no Brasil, Paulo Freire, e suas contribuições para a área educacional 

brasileira. Ao propor estudos voltados para a alfabetização de jovens e adultos, 

Freire esclarece que todos nos já sabemos ler antes mesmo de passar pelo 

processo de letramento, pois possuímos o conhecimento de mundo ou leitura de 

mundo o que, durante o processo de leitura, culminará no conhecimento prévio, 

aquele conhecimento que despertamos e utilizamos no ato de ler. 

 
No podemos entender la lectura como un aprendizaje restringido a los 
primeros niveles de escolaridad y centrado, simplemente, en las habilidades 
de descodificación. El proceso es un continuo que empieza antes de la 
escolarización, puesto que a través de la presencia social del escrito los 
niños y niñas llegan a la escuela con muchos conocimientos sobre este 
tema (COLOMER, 1997, [n/p]). 

 

Nesse sentido, lemos o mundo ao nosso redor. Podemos notar como isso 

ocorre, por exemplo, quando uma criança que não ainda não tenha passado pelo 

processo de alfabetização escolar, ao ir ao supermercado, consegue identificar 

exatamente qual é o doce que tanto gosta ao ver uma embalagem ou olhar nas 

prateleiras, mesmo sem saber ler as palavras ali escritas; também é fato que uma 

pessoa analfabeta sabe calcular e é capaz de realizar suas compras sem nenhuma 

dificuldade. O que essas pessoas fazem é utilizar o conhecimento de mundo. 

Levando em consideração as ideias de Paulo Freire (2000), elas realizam a leitura 

de mundo antes de iniciarem a leitura da palavra ofertada pelas escolas. 

A leitura pode ser entendida como a ação interpretativa pela qual atribuímos 

significados as coisas e só após esta é que se dará a leitura da palavra escrita. No 

processo de reconhecimento do mundo, o ser é interpelado pelas instituições que 

irão formando sua ideologia, logo, a família, a escola, a igreja, as associações etc., 
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contribuem para a formação dos seres enquanto sociais. Assim, o conhecimento de 

mundo defendido por Paulo Freire dará origem ao conhecimento prévio no ato da 

leitura, que é formado durante o processo de sociabilização da pessoa, no contato 

com as instituições sociais às quais pertence.  

Paulo Freire, ao tratar sobre o ensino-aprendizagem de jovens e adultos, 

desenvolvendo uma abordagem pedagógica libertadora, defendia um ensino voltado 

para o cotidiano do educando, aproveitando e reconhecendo o conhecimento sócio- 

histórico dos estudantes para que estes pudessem refletir sobre seu papel no meio 

social, de forma a pensar em seu cotidiano, tornando-se pessoas críticas. Nessa 

perspectiva, o ensino é dialógico e pautado nas experiências dos alunos, partindo de 

sua própria cultura, avançando na leitura do mundo e compreendendo-se como 

sujeito da sua própria história, tornando-se, assim, um ser liberto e autônomo. 

Seguindo a linha da Psicolinguística, dentro de uma perspectiva cognitivista 

encontramos os estudos de Smith (1999) o qual diz que “no ambiente natural, fora 

da escola, as palavras escritas não existem para serem associadas ao som, mas ao 

sentido” (SMITH, 1999, p. 134). Por esse viés, o ensino deve ser voltado para o 

sentido, não para a forma. Logo, o ensino com foco nas experiências de vida dos 

estudantes é mais significativo.  

Podemos dizer que para ambos, Paulo Freire e Smith, uma criança 

aprenderia mais ao ir a uma loja e ver escrita a palavra em uma prateleira do que 

quando no quadro branco de uma escola, porque esse ato cotidiano de ir à loja e ver 

a palavra escrita na prateleira próxima ao objeto que a palavra representa faz muito 

sentido para a criança, ou mesmo para um adulto, pois isso representa um objeto 

real ali exposto. Conforme Paulo Freire diria, com relação ao ensino de jovens e 

adultos, a palavra “semente” faz mais sentido quando associada à vida diária do 

estudante, pois ela significa algo que será plantado e que futuramente germinará e 

dará origem a uma planta, talvez uma árvore, uma goiabeira e assim por diante. 

Smith (1999) diz que no processamento de informações a amplitude da nossa 

visão não depende dos olhos, mas do quanto o nosso cérebro está tentando 

alcançar dentre as inúmeras alternativas consideradas. A informação visual não é o 

suficiente para a leitura eficiente, pois o leitor necessita de outras informações: as 

não-visuais. Essas informações fazem parte do conhecimento de mundo que auxilia 

no processamento da leitura. Ao tentar compreender um texto, construímos 

previsões, as quais possuem base em nosso conhecimento de mundo, pois 
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prevemos o que já conhecemos e levantamos hipóteses sobre esse conhecimento 

na tentativa de modificá-lo. A esse respeito, Smith (1999) afirma que: 

 
Não podemos separar a aprendizagem da compreensão. A compreensão é 
essencial para aprender e aprender é a base da compreensão. A 
compreensão e a aprendizagem são, fundamentalmente, a mesma coisa. 
Para compreender, precisamos prever, para aprender, devemos construir 
hipóteses, e tanto a previsão como a construção de hipóteses surgem da 
nossa teoria do mundo. A única diferença é que as previsões são baseadas 
em algo que já faz parte da nossa teoria do mundo – “Eu reconheço um 
gato ou um cachorro lá?” – enquanto as hipóteses são tentativas de 
modificação da teoria – “Se eu estiver certo, aquilo lá será um gato”. 
(SMITH, 1999, p. 87). 

 

Elisângela Kipper (2012), em estudo sobre inferência e compreensão leitora, 

no qual realiza um levantamento dos conceitos de informação visual e não-visual 

desenvolvidos por Smith, conclui que “na leitura é importante aquilo que ocorre por 

trás dos olhos, onde se localizam o conhecimento anterior, a finalidade, incertezas e 

questões a serem feitas” (KIPPER, 2012, p. 116). Portanto, a proporcionalidade 

entre ambos os conhecimentos é fundamental para que se compreenda um texto, 

posto que, quanto maior for o conhecimento não-visual menor será a necessidade 

do conhecimento visual, exigindo menor esforço visual e maior capacidade 

esquemática. 

Para Solé (1998), a leitura seria o processo de interação entre o leitor e o 

texto e isso depende dos objetivos norteadores desse processo na obtenção de 

informações relevantes para os objetivos da leitura. Afirma ainda que o leitor constrói 

o significado do texto; isso não quer dizer que o texto não tenha sentido e também 

não se trata de tradução ou réplica do significado produzido pelo autor, mas a leitura 

é “uma construção que envolve o texto, os conhecimentos prévios do leitor que o 

aborda e seus objetivos” (SOLÉ, 1998, p. 22). 

Portanto, o significado é construído não só pelo autor, mas também pelo leitor 

durante o processo de leitura e busca de informações que solucionem os objetivos 

da leitura. Percebemos que um texto pode ser interpretado de múltiplas formas, 

dependendo do leitor e de seus objetivos para a leitura, pois os leitores podem inferir 

a partir de seus conhecimentos e agregar valores diferentes ao mesmo texto, logo, o 

sentido não seria estável, mas instável, dependendo da finalidade de cada leitor, de 

suas inferências e experiências. 
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Rosângela Gabriel (2005), em seu artigo intitulado Compreensão em leitura: 

como avaliá-la? - publicado no livro Leitura e Cognição: uma abordagem 

transdisciplinar- expõe um esquema dos elementos envolvidos na leitura, conforme 

apresentado no Quadro 1, abaixo.  

 

QUADRO1: ELEMENTOS ENVOLVIDOS NA LEITURA 

 

Fonte: GABRIEL, Rosângela (2005, p.170). 

 

Podemos perceber que o processamento da leitura envolve vários elementos 

interdependentes entre si. Compreendemos que os elementos principais da leitura 

são: o escritor, que é o produtor do texto; o contexto da leitura do texto; e o leitor, 

que acaba por ressignificar o texto durante o processo de compreensão em que, 

com seus conhecimentos de mundo e as informações dadas pelo texto, constrói o 

significado por meio de sua leitura.  

Na abordagem proposta pelos adeptos de Vygotsky e pelos pedagogos 

neovygotskianos, os quais defendem a ideia de que a aprendizagem se dá por meio 

da interação dos sujeitos cooperativos, o desenvolvimento da aprendizagem é parte 

dessa interação entre os sujeitos atuantes e cooperativos que buscam os mesmos 

objetivos. É na prática comunicativa e interativa que se constrói a compreensão 
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entre os agentes atuantes. Kleiman (1998), em suas considerações iniciais para o 

livro Oficina de leitura: teoria e prática, compreende a leitura como: 

 
uma prática social que remete a outros textos e outras leituras. Em outras 
palavras, ao lermos um texto, qualquer texto, colocamos em ação todo o 
nosso sistema de valores, crenças e atitudes que refletem o grupo social em 
que se deu nossa socialização primária, isto é, o grupo social em que fomos 
criados (KLEIMAN, 1998, p. 10). 

 

A leitura seria parte integrante do meio social, não se limitando somente ao 

texto, pois dialoga com o leitor-autor, representa a interação social e a habilidade 

dos leitores de realizar inferências e dessa forma interagir com o texto. Nossas 

experiências de mundo, constituídas pelos grupos sociais aos quais pertencemos, 

formam nossa ideologia e nossa identidade, que contribuem para as leituras que 

realizamos. E isso reflete o porquê de entendermos um texto de uma e não de outra 

forma e o fato de um leitor entender um texto de uma forma enquanto outro 

compreende de outra. O que explicaria os múltiplos sentidos de um mesmo texto é a 

capacidade de cada leitor de realizar suas inferências, as quais só são possíveis 

devido às experiências de mundo vivenciadas por cada indivíduo. 

Percebemos que Kleiman segue a mesma linha de pensamento defendida por 

Paulo Freire quando este propõe a leitura de mundo que construímos e realizamos 

ao longo da vida. Notamos, ainda, que Kleiman, ao utilizar o termo leitor-autor, quer 

dizer que este leitor é também um autor ao realizar suas inferências e, na tentativa 

de construção de sentidos, acaba construindo um novo texto sobre o já existente.  

Leffa (1996), em seu livro Aspectos da leitura, esclarece uma questão de 

nomenclatura entre sentido e significado. Podemos encontrar dois pontos distintos 

ao utilizar uma ou outra nomenclatura, pois, para Leffa, ao se falar que “Ler é extrair 

significado do texto” o sentido está no texto: “O significado pode estar em vários 

lugares, mas ao se usar o verbo extrair, põe-se o significado dentro do texto” 

(LEFFA, 1996, p. 12), uma visão de que o texto por si só possui um significado 

exato, completo e preciso e que o leitor apenas pode obtê-lo por meio do esforço e 

da persistência; ou “Ler é atribuir significado ao texto”, compreende-se que a origem 

do significado está no leitor: “O mesmo texto pode provocar em cada leitor e mesmo 

em cada leitura uma visão diferente da realidade. A visão da realidade provocada 

pela presença do texto depende da bagagem de experiências prévias que o leitor 

traz para a leitura” (LEFFA, 1996, p. 14). 
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Por essa perspectiva, Leffa (1996) afirma que o texto não reflete a realidade, 

mas sim fragmentos dela, deixando lacunas, e é a ação do leitor diante do texto que 

irá determinar a qualidade do ato da leitura. O leitor, com seu conhecimento prévio, 

preenche as lacunas de sentido do texto. Assim, as hipóteses levantadas durante a 

tentativa de construir significado ao texto serão confirmadas ou não. 

Diante do exposto podemos afirmar que o processo de leitura é uma atividade 

ativa e interativa para a busca do conhecimento, onde o leitor, ao interagir com o 

texto, realiza inferências as quais podem ser confirmadas ou não. A fonte dessas 

inferências seria seu próprio conhecimento de mundo, suas experiências de vida, 

sua cultura, seus valores e seu domínio linguístico. Koch e Elias (2012) falam de um 

sentido para o texto e não do texto, visto que na atividade de leitura ativamos vários 

conhecimentos, os quais diferem de leitor para leitor, o que possibilita uma 

pluralidade de sentidos em relação a um mesmo texto. E é esse conhecimento do 

leitor que produz a interação, conforme os objetivos do leitor, regulando a 

intensidade, duração e qualidade dessa interação, que levaria à interpretação e, 

consequentemente, à compreensão. 

O leitor deve ter uma postura ativa diante do texto, realizando predições, 

gerando hipóteses as quais podem ser confirmadas ou rejeitadas durante a leitura. 

Nesse sentido, o leitor proficiente é aquele que tem a habilidade de identificara ideia 

global por meio de sua capacidade de inferir e antecipar os sentidos do texto. 

Muitos alunos, ou mesmo profissionais de diversos setores, ao ler um texto ou 

ao se submeterem a testes de proficiência em língua estrangeira prestam maior 

atenção aos detalhes e não ao global, pois acreditam que a tradução palavra por 

palavra de todo o texto é necessária para que haja sua compreensão, porque lhes 

parece que o sentido somente seria alcançado com o entendimento de todas as 

palavras. 

Torna-se importante conscientizar o estudante de que o ato de ler está 

relacionado a apreender o sentido geral do texto, dentro do processo que engloba 

variadas estratégias e técnicas utilizadas na leitura em LM.  

Faz-se necessário esclarecer que o ato de ler, assim como já exposto, será 

entendido como um processo interativo de construção de significado. Para tanto, a 

seguir, apresentamos os principais processamentos de leitura. 
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1.1 PROCESSAMENTOS DE LEITURA 

 

Os principais teóricos tratam sobre três abordagens de processamento de 

leitura: modelo ascendente e modelo descendente e, mais recentemente, com o 

desenvolvimento da Psicolinguística e da Sociolinguística, se fala em modelo 

interativo e/ou modelo sociointeracionista de leitura. Sendo assim, discorreremos 

sobre essas abordagens. 

 

1.1.1 Modelos ascendente e descendente de leitura  

Seguindo a visão estruturalista e mecanicista da linguagem, o modelo 

ascendente (bottom-up) dava uma importância maior ao texto, assim, o sentido 

estaria no texto e caberia ao leitor uma postura de passividade diante do mesmo, 

pois teria a função de extrair ou construir o sentido do texto, de suas palavras e 

frases. “Ao leitor caberia, então, a tarefa de decodificar, isto é, de reconhecer os 

itens linguísticos já conhecidos e des-cobrir (tirar as cobertas) o significado dos itens 

desconhecidos” (CORACINI, 1995, p. 14). A decodificação sugere a visão de que o 

sentido sai do texto para o leitor, ou seja, o sentido ascende e emana do texto para o 

leitor, posto que o significado se encontra no texto. Logo, o sentido do texto seria 

completo por si só. 

O leitor ascendente tem dificuldades em entender o sentido do texto, pois se 

prende a estruturas menores como a correspondência entre som e letras e entre 

letras e palavras, percebendo apenas as estruturas explícitas no texto. Quase não 

há leitura das entrelinhas do texto. Nesse sentido, a leitura é tida como a 

decodificação dessas estruturas linguísticas pelos leitores, que não realiza muitas 

inferências, pois toma como base a estrutura linguística textual, como se o 

significado estivesse contido somente no conjunto sequencial de palavras, frases e 

parágrafos que formam o texto. Segundo Colomer (1996), 

Este modelo supone que el lector ha de empezar por fijarse en los niveles 
inferiores del texto (los signos gráficos, las palabras) para formar 
sucesivamente las distintas unidades lingüísticas hasta llegar a los niveles 
superiores de la frase y el texto. Para seguir este proceso el lector debe 
descifrar los signos, oralizarlos aunque sea de forma subvocálica, oírse 
pronunciarlos, recibir el significado de cada unidad (palabras, frases, 
párrafos, etc.) y unirlos unos con otros para que su suma le ofrezca el 
significado global (COLOMER, 1996, p. 34). 

 



26 
 

 
 

Poderíamos afirmar que o ensino tradicional da leitura é baseado nesta 

concepção. Então, exercícios formulados por questões superficiais, onde as 

respostas estão em determinadas partes do texto, não exigindo nenhum esforço por 

parte do leitor, diríamos que se trata apenas de copiar e colar o que está explícito no 

texto, denotando uma passividade excessiva por parte do leitor, que apenas 

receberia as informações contidas no texto escrito. As críticas sobre a concepção de 

leitura ascendente recaem justamente na passividade atribuída ao leitor, por não 

abarcar o sentido total do que lê. De acordo com Morete (2006), 

 
Esta passividade é fruto de imposição de uma leitura única, que privilegia ou 
o autor, ou o professor, como único interlocutor e intérprete do autor, o que 
leva o aluno a aceitar sem questionar a palavra escrita, deixando de lado a 
possibilidade de múltiplas leituras de um mesmo texto (MORETE, 2006, p. 
04). 

 

Coracini (1995) segue por esta mesma linha de raciocínio, porém levanta 

questionamentos sobre o modelo ascendente, pois para ela “o texto se objetifica, 

ganha existência própria, independente do sujeito e da situação de enunciação: o 

leitor seria, então, o receptáculo de um saber contido no texto, unidade que é 

preciso capturar para construir o sentido” (CORACINI, 1995, p. 14) e texto seria o 

centro da construção de sentidos. 

Já o modelo descendente segue a visão dos estudos construtivistas. Para a 

abordagem descendente (top-down), a importância maior é dada ao leitor, o sentido 

está no leitor, que exerce um papel ativo no processo de leitura, pois o sentido é 

construído a partir do conhecimento de mundo do leitor, o qual realiza inferências, 

previsões, levanta hipóteses e as comprova para construir sentidos por meio da 

leitura do texto. 

O processo descendente está relacionado com os aspectos cognitivos por dar 

maior ênfase ao leitor, já que este tem a função de dar significado ao texto por meio 

das pistas estruturais encontradas no texto. A leitura aqui é vista como um jogo de 

adivinhação realizado pelo leitor durante a atividade de leitura, levantando hipóteses 

que serão ou não confirmadas durante a leitura e conforme as pistas encontradas no 

texto. Assim, podemos dizer que a leitura é uma atividade preditiva, pois o leitor 

prevê o sentido do texto ao levantar e verificar suas hipóteses. Portanto, no 

processo descendente, o leitor tem uma função ativa e participativa em busca da 

compreensão.  
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Por outro lado, não podemos dizer que um bom leitor é aquele que se guia 

apenas por suas inferências, ou seja, pelo uso de adivinhações. Isso não quer dizer 

que aquele leitor que realiza levantamento de muitas hipóteses será sempre bem 

sucedido, pois pode equivocar-se e levantar apenas hipóteses não confirmadas ou 

levantar demasiadas hipóteses e querer testar todas, o que pode retardar o 

processo de leitura devido ao tempo despendido para a confirmação ou negação 

das hipóteses. 

Coracini (1995) também realiza críticas a essa concepção no que se relaciona 

à terminologia utilizada pelos estudiosos, pois teria como origem os estudos da 

inteligência artificial, como se o cérebro humano estivesse sendo comparado a uma 

máquina ou que funcionasse como tal.  

Mary Kato (1990), em seu livro O aprendizado da leitura, (capítulo 4: 

Processos de decodificação: a interação do velho com o novo na leitura), realiza a 

distinção dos processos de leitura baseados na teoria da cognição e nos teóricos da 

inteligência artificial, por meio dos quais podemos descrever dois tipos de leitores 

segundo o processamento ao qual seguem. 

Haveria dois tipos básicos de processamento: o top-down (descendente) essa 

abordagem faz uso de informações não-visuais e segue a direção da macro para a 

microestrutura e da função para a forma, o que nos leva a entender esse tipo de 

leitor como aquele que “aprende facilmente as ideias gerais e principais do texto” 

(KATO, 1990, p. 40), mas que faz uso excessivo de adivinhações, sem se procurar 

em confirmá-las por meio do texto, portanto é o leitor que possui um amplo 

conhecimento prévio. O outro tipo de processamento é o bottom-up (ascendente), 

que processa os dados a partir das informações visuais e linguísticas do texto com 

uma abordagem linear e indutiva, “constrói o significado através da análise e síntese 

do significado das partes” (KATO, 1990, p. 40), ou seja, parte das unidades menores 

para as maiores. Esse tipo de leitor constroi o significado com base no texto, utiliza 

pouca inferência, mas apreende detalhes, sendo capaz de perceber erros 

ortográficos; é um leitor que não tira conclusões apressadas, mas tem dificuldade de 

sintetizar as ideias principais por não conseguir definir estas das secundárias. 
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1.1.2 Teoria dos esquemas  

Os modelos baseados nos processamentos de informação desenvolvidos na 

década de 70 trouxeram muitos avanços nos estudos e pesquisas sobre a área da 

leitura. Entretanto, os estudos da Teoria de Esquemas (schemata) - desenvolvida 

por estudiosos da Ciência da Cognição principalmente os estudos de Rumelhart, no 

final da década - criticam duramente os modelos baseados no processamento de 

informação com relação à adoção da perspectiva processual linear, já que possuía 

grandes deficiências por não permitir que a informação contida num estágio mais 

alto influenciasse o processo num estágio mais baixo. Em oposição a este, surge a 

ideia defendida por Rumelhart sobre a interação entre os processos envolvidos na 

leitura, o que levaria ao desenvolvimento do Modelo Interativo de leitura. Segundo 

Kato (1990), os estudiosos dessa teoria sustentam a existência e a necessidade de 

dois processamentos na compreensão: a predição do esquema top-down e o 

bottom-up, o que seria responsável pela confirmação, refinamento e revisão da 

teoria.  

A Teoria dos Esquemas está relacionada à compreensão de textos, no que se 

refere à interpretação e ao uso das inferências, pois, segundo as pistas do texto, o 

leitor ativa certos esquemas que levam a determinadas inferências. Se ativar um 

determinado esquema, este levará a determinadas inferências; se ativar 

equivocadamente um esquema, a inferência levantada levará para um equívoco de 

interpretação e, dessa forma, o texto não será compreendido adequadamente. 

Segundo as pistas do texto, o leitor pode acionar determinados esquemas, os 

quais levarão a determinadas inferências. Isso é o que possibilita um único texto ser 

interpretado por vários leitores de formas diferentes, devido ao fato de que cada 

leitor seguirá suas próprias experiências, chegando a esquemas e inferências 

diferentes. Logo, suas experiências de mundo podem levar a diferentes 

interpretações. Conforme descrição realizada por Dell’Isola (1988),  

 
"Frames", "Schemas", "Scripts" e "Plans" são estruturas cognitivas de 
"expectativas" que levam os indivíduos a organizar seus conhecimentos, 
segundo a experiência particular de cada um. Tais estruturas, 
representativas e gerais, apresentam Iacunas a serem preenchidas. Esse 
preenchimento varia de pessoa para pessoa de acordo com a rede de 
estruturas cognitivas ativadas (DELL'ISOLA, 1988, pp. 36-37). 
 

Nosso conhecimento fica armazenado em esquemas mentais, os quais são 

organizados conforme as experiências de cada um. Essas estruturas cognitivas são 
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ativadas durante o processamento textual e variam de pessoa para pessoa, pois as 

lacunas a serem preenchidas seguirão o conhecimento e a capacidade de preencher 

lacunas de cada um. 

De acordo com Leffa (1996), “os esquemas são estruturas abstratas, 

construídas pelo próprio indivíduo, para representar a sua teoria do mundo” (LEFFA, 

1996, p. 35). Esses esquemas se entrelaçam como uma rede, formando redes de 

esquemas interligados entre si; cada esquema estaria incluído em esquemas 

maiores, ou seja, uma rede de significados interligados por afinidade de sentido. É o 

que Chomsky definia como a capacidade inata dos seres humanos de adquirir a 

linguagem. Leffa (1996) ainda afirma que “segundo a teoria de esquemas na sua 

acepção mais geral, nada surge do nada, tudo se transforma do que já existe dentro 

do indivíduo” (LEFFA, 1996, p. 26). 

Nossos cérebros funcionariam como computadores com várias pastas para 

armazenamento de dados, com a única diferença de que o computador não 

processa as informações como o cérebro, ordenando por categorias e agregando 

novas informações automaticamente; no cérebro, as novas informações são 

armazenadas segundo o tipo de afinidade com as pastas ou esquemas já existentes, 

aumentando o número de informações e as informações são agregadas a outras 

informações conforme a relação de sentidos entre elas. Dessa forma, segundo Leffa 

(1996), 

O que se compreende é reprocessado e reelaborado para se integrar aos 
nossos esquemas já existentes. De acordo com a teoria de esquemas, a 
informação proveniente do meio não é acrescida à memória. A mente 
humana não tem espaços vazios para serem preenchidos, como a memória 
de um computador. O dado novo é incorporado ao que já existe (LEFFA, 
1996, p. 44). 

 

A hierarquia existente entre esses esquemas é flexível, pois a rede de 

esquemas segue em todas as direções. Essas modificações seguem o ritmo da 

capacidade que cada ser humano possui de agregar informações aos esquemas 

cognitivos do cérebro, confirmando, assim, a ideia de Chomsky sobre a capacidade 

inata do ser humano em adquirir informações. 
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1.1.3 Modelo interativo 

Iniciamos a partir de agora uma explanação sobre o modelo de leitura 

interativo que teve sua origem no modelo acima descrito, quando Rumelhart propõe 

que os modelos top-down e bottom-up atuariam simultaneamente ou paralelamente 

no processo de leitura. Esse nova perspectiva apareceu com o desenvolvimento dos 

estudos cognitivos, da Linguística textual e dos estudos sobre as ciências da 

informação, que estudavam a memória humana. Lobato e Gargallo (2004) assim nos 

explicam: 

Los fundamentos teóricos que posibilitaron la consolidación de esta nueva 
perspectiva fueron esencialmente tres: la atribución de un carácter 
constructivo a la memoria, la adopción del modelo cognitivo denominado 
teoría de los esquemas (Rumelhart, 1977) y el desarrollo de la lingüística 
del texto como disciplina capaz de generar herramientas para profundizar 
en el análisis textual (Hernández Martín y Quintero Gallardo 2001: 15) 
(LOBATO e GARGALLO, 2004, p. 947). 
 

Desse modo, podemos dizer que o modelo interativo pode ser considerado 

um modelo híbrido, pois nele ocorre à junção dos modelos descendente e 

ascendente. Logo, não podemos considerar o modelo top-down (descendente) como 

um substituto do modelo bottom-up (ascendente), mas sim como processamentos 

que se complementam por atuarem interativamente na leitura.  

Para Solé (1998), “O modelo interativo não se centra exclusivamente no texto 

nem no leitor, embora atribua grande importância ao uso que este faz dos seus 

conhecimentos prévios para a compreensão do texto” (SOLÉ, 1998, p. 24). A leitura 

seria a interação entre texto e leitor, e o produto resultante da leitura seria construído 

por tal interação, formada pelo conhecimento prévio do leitor, suas experiências, 

conhecimento de mundo, conhecimento linguístico, cultural, etc., os quais serão 

utilizados para inferir sentido ao texto, sendo as hipóteses levantadas testadas para 

que sejam confirmadas ou não. A autora afirma que “o leitor utiliza simultaneamente 

seu conhecimento do mundo e seu conhecimento do texto para construir uma 

interpretação sobre aquele” (SOLÉ, 1998, p. 24). 

O modelo interativo de leitura propõe que o produto da compreensão é 

consequência da interação entre estes dois componentes, texto e leitor, enfatizando 

o componente que domina o processo de leitura: o leitor. Porém, não é tanto a 

decodificação, mas sim a compreensão, ou seja, o produto do que nós, enquanto 

leitores, fazemos do texto. Nossa leitura não é só produto do que se encontra no 

texto, mas também é produto das operações que nós realizamos sobre o texto. 
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Nesse sentido, “a compreensão não requer que os conhecimentos do texto e os do 

leitor coincidam, mas que possam interagir dinamicamente” (ALLIENDE & 

CONDEMARÍN, 2002: 126-7apud KOCH e ELIAS, 2012, p. 37). 

A leitura é entendida como um processo interativo, porque diversos 

conhecimentos do leitor são acionados e interagem para se chegar à compreensão 

do que se lê. Além disso, quando o leitor chega ao estágio mais elevado de 

compreensão leitora, a interatividade ocorre plenamente, ou seja, a cada nova 

leitura, o leitor consegue processar outros textos sobre o mesmo assunto.  A esse 

respeito, Gabriel (2005) afirma que: 

A compreensão, entendida como a integração da informação veiculada pelo 
texto ao conhecimento prévio do leitor, gera, por sua vez, modificações mais 
ou menos sutis nos esquemas mentais do leitor. O leitor reestrutura seus 
esquemas mentais, assimilando o conhecimento novo, e chegará ao 
próximo texto com um conhecimento prévio diferente. Assim, em última 
análise, cada leitura que fazemos de um mesmo texto durante nossa vida 
produz uma compreensão pouco ou muito diferente da primeira (GABRIEL, 
2005, p. 178). 
 

 

A interatividade é o leitor possuir a capacidade para associar diferentes 

textos, conhecimentos e imagens, compreendê-lo e conseguir expressar sua opinião 

sobre o assunto, ocorrendo o diálogo entre o texto e as experiências do leitor. 

Coracini (1995), ao falar da concepção interativa, a conceitua da seguinte forma:  

Na concepção intermediária de leitura, vista como interação entre os 
componentes do ato da comunicação escrita, o leitor, portador de esquemas 
(mentais) socialmente adquiridos acionaria seus conhecimentos prévios e 
os confrontaria com os dados do texto, “construindo”, assim, o sentido 
(CORACINI, 1995, p. 14). 

 

A autora conceitua também o tipo de leitor ideal ou bom leitor da concepção 

interativa: “o bom leitor é aquele que é capaz de percorrer as marcas deixadas pelo 

autor para chegar à formação de suas ideias e intenções” (CORACINI, 1995, p. 14). 

Pelo viés da Análise do Discurso, que considera a leitura como processo discursivo, 

Coracini (1995) tece algumas críticas acerca desses conceitos adotados pela 

concepção interativa, afirmando que:  

Embora se considere que, nesta postura teórica, o leitor é visto como sujeito 
ativo, porque cabe a ele “inferir”, acionando esquemas e interagindo com os 
dados do texto, essa atividade se vê tolhida por um objeto autoritário ao 
qual se imputa a existência de um núcleo de sentido, “conteúdo comum”, 
independente dos componentes situacionais; apenas as leituras que não 
ferissem esse núcleo poderiam ser consideradas aceitáveis (CORACINI, 
1995, p. 15). 
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De acordo com a visão do modelo interativo, as múltiplas leituras seriam 

possíveis por considerar a participação interativa do autor-texto-leitor, pois “nessa 

perspectiva, o sentido de um texto é construído na interação texto-sujeitos e não 

algo que preexista a essa interação” (KOCH E ELIAS, 2012, p. 11). Assim, 

dependendo do contexto sociocognitivo dos participantes da interação, tem-se uma 

quantidade de implícitos construídos a partir dos conhecimentos de cada 

interlocutor, os quais são sujeitos ativos, logo, sujeitos construtores de significado. 

Esses significados não surgem do nada, mas são construídos a partir de uma série 

de fatores: é a combinação entre os conhecimentos trazidos pelo texto e os 

conhecimentos anteriores, enciclopédico ou de mundo do leitor, os quais dependem 

das crenças e ideologias de cada indivíduo; esses conhecimentos fazem parte da 

cognição. Kleiman (1997) assegura que: 

As estratégias cognitivas regem os comportamentos automáticos, 
inconscientes do leitor, e o seu conjunto serve essencialmente para 
construir a coerência local do texto, isto é, aquelas relações coesivas que se 
estabelecem entre elementos sucessivos, sequenciais no texto (KLEIMAN, 
1997, p.50). 

 

Os esquemas mentais são ações complexas realizadas em nossos cérebros, 

em nível cognitivo, e essas estratégias cognitivas “são aquelas que consistem na 

execução de algum “cálculo mental” por parte dos interlocutores” (KOCH, 2015, p. 

60), o que nos leva a refletir sobre as seguintes questões de cognição: o que meu 

aluno pode contribuir para o entendimento do texto? O que ele pode agregar ao 

texto? Koch (2015) entende que as estratégias cognitivas são estratégias de uso do 

conhecimento e esse uso, em cada situação, dependerá dos objetivos, das 

informações disponíveis a partir do texto e do contexto, de crenças, opiniões e 

atitudes, que nos permitem, durante a compreensão, reconstruir o sentido 

pretendido pelo autor do texto e também ir além destes, construindo outros sentidos 

não previstos pelo produtor do texto.   

Smith (1999) afirma que “a habilidade básica da leitura reside mais na 

informação não-visual, da qual nos suprimos a partir de dentro de nossas mentes, 

do que da informação visual, que nos bombardeia a partir do texto” (SMITH, 1999, p. 

107). Nesse sentido, o que influenciaria na leitura e interpretação dos textos seriam 

os esquemas que cada leitor possui na mente, construídos por cada um conforme 

suas experiências e percepções da vida. Dessa forma, cada individuo terá 

percepções de acordo com suas ideologias e seus esquemas serão formados 
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conforme elas; cada leitor terá sua própria capacidade de inferir e atribuir valor ao 

que lê, o que justifica os múltiplos sentidos atribuídos a um mesmo texto e a ideia de 

que não existe uma leitura única, uma interpretação única, mas sim leituras e 

interpretações diversas, as quais dependem da nossa capacidade de inferir e ir 

construindo o sentido do texto, bem como construindo um novo texto ao encontrar 

sentido no que lemos. Baseando-se em Vygotsky e em Flavell, Kato (1990) conclui 

que: 

Estratégias cognitivas em leitura designarão, portanto, os princípios que 
regem o comportamento automático e inconsciente do leitor, enquanto 
estratégias metacognitivas em leitura designarão os princípios que regulam 
a desautomatização consciente das estratégias cognitivas (KATO, 1990, p. 
102). 

 

Kato (1990) discorre sobre um estudo realizado por Pedrosa (1984) com 

crianças, no qual se percebeu que algumas possuíam a estratégia cognitiva, mas 

ainda não demonstravam a capacidade metacognitiva. Kato (1990) conclui que “um 

trabalho que as faça perceber os motivos que a levaram a deixar certos trechos do 

texto em sua rememoração poderão dar-lhe gradativamente a noção consciente de 

que algumas ideias são mais importantes do que outras” (KATO, 1990, p. 111). 

As estratégias cognitivas possibilitam ao leitor processar as informações 

automaticamente e inconscientemente, enquanto que as estratégias metacognitivas 

orientam o uso das cognitivas para desautomatizá-las em situações problema. A 

autora destaca ainda que as escolas podem oferecer condições para que as 

crianças possam adquirir essas estratégias ao oferecer estímulos compreensíveis e 

motivadores, bem como situações problema. Podemos perceber que as estratégias 

cognitivas se desenvolvem naturalmente, conforme a motivação e o input, e que as 

estratégias metacognitivas muitas vezes exigem uma orientação, como a criação de 

situações onde as mesmas possam ser aplicadas e desenvolvidas. Isso demonstra a 

importância da escola delimitar objetivos para as leituras realizadas; assim, o 

professor teria papel muito importante ao diagnosticar falhas na compreensão leitora 

dos estudantes e, dessa forma, criar situações nas quais os alunos pudessem 

desenvolver a capacidade necessária para interpretar. Uma das maneiras para 

contribuir com o desenvolvimento dessas estratégias é criar objetivos e realizar 

leituras guiadas. 

No caso do aprendizado de língua espanhola e línguas estrangeiras em geral, 

nosso aluno normalmente já possui (ou deveria possuir) as habilidades estratégicas 
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em LM, portanto, o processo de aprendizagem de uma segunda língua pode se dar 

de forma metacognitiva ou consciente, com o aprendizado de regras gramaticais da 

LE que podem ser comparadas às regras da LM, ou ao detectar falhas e equívocos 

na compreensão. Logo, o uso das estratégias de leitura pode auxiliar em uma 

aprendizagem consciente. A “metacognição é, portanto, o controle deliberado e 

consciente de nossas ações cognitivas” (BROWN, 1980, p. 453, apud KATO, 1990, 

p. 84). Já as estratégias cognitivas também são muito importantes no processo de 

aprendizagem de nossos estudantes porque eles podem e devem utilizar as 

mesmas estratégias cognitivas que utilizam ao ler em LM para a leitura em LE. 

No aprendizado de uma língua estrangeira, o estudante recorre mais à 

metacognição do que à cognição, pois ainda não possui uma percepção na e sobre 

língua estrangeira e ainda não possui um conhecimento de mundo sobre a cultura 

do outro. Entretanto, isso vai mudando conforme o aluno vai desenvolvendo o 

aprendizado e internalizando o idioma e conhecimentos que seriam os esquemas 

comentados no item 1.1.2. 

Kato (1990) destaca a grande importância das estratégias cognitivas nas 

literaturas sobre aquisição de linguagem; por outro lado, nas escolas, devido a seu 

caráter consciente, as estratégias metacognitivas acabam sendo trabalhadas com 

maior interesse, o que torna a aprendizagem escolar mais formal. No 

desenvolvimento do conhecimento, inicialmente, nosso cérebro atuaria de forma 

automática e inconsciente, para, em seguida, ocorrer de forma gradual um controle 

consciente e ativo sobre o tal conhecimento. 

Percebemos, assim, a integração entre os processamentos descendente e 

ascendente. Essa atuação conjunta entre ambos é o que deu origem ao modelo 

interativo, em que um tipo de processamento complementa o outro durante o 

processo de leitura. 

 

 

1.1.4 Modelos sociointeracionistas 

 

Segundo a concepção interacionista, conforme já citado, o que existe é a 

relação híbrida entre as concepções ascendente e descendente: o processo de 

leitura seria a interação entre texto e leitor e o resultado dessa interação seria a 
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construção de significados que, segundo Solé (1988), é constituído pelo texto, pelo 

conhecimento do leitor e seus objetivos. 

Morete (2006) nos diz que “a concepção sócio-interacionista de leitura é um 

processo perceptivo e cognitivo que se utiliza da interação entre leitor e autor tendo 

como veículo o texto” (MORETE, 2006, p. 07), ou seja, o que há é interação entre 

autor-texto-leitor. Nessa abordagem, o autor utiliza suas capacidades comunicativas 

para transmitir, construir e produzir pistas ao leitor, o qual usará a sua competência, 

enquanto leitor,de interagir com o autor por meio de procedimentos interpretativos, 

preenchendo as lacunas de compreensão,conforme as “pistas” deixadas pelo autor 

do texto, para só então chegar às suas próprias conclusões, reconstruindo os 

percursos estratégicos construídos pelo autor.  

Uma concepção sociointeracional de leitura subentende-se também uma 

concepção sociointeracional de linguagem, como defende Koch (2015): “lugar de 

“inter-ação” entre os sujeitos sociais, isto é, de sujeitos ativos, empenhados em uma 

atividade sociocomunicativa” (KOCH, 2015, p. 21). Koch (2015) diz que o produtor 

de um texto tem um “projeto de dizer” e o interpretador (leitor/ouvinte) tem uma 

participação ativa na construção do sentido e ambos demandam uma série de 

estratégias de ordem sociocognitiva, interacional e textual em busca da produção de 

sentido. Logo, a leitura é entendida como uma construção de sentidos e o leitor atua 

como uma espécie de coautor do texto porque, ao atuar, acaba por construir 

sentidos com base em seus conhecimentos e também naqueles informados pelo 

texto, ou seja, ao integrar esses conhecimentos,o leitor constrói um sentido, pois 

na concepção interacional (dialógica) da língua, os sujeitos são ativos como 
atores/construtores sociais, sujeitos ativos que – dialogicamente – se 
constroem e são construídos no texto, considerado o próprio lugar da 
interação e da constituição dos interlocutores (KOCH E ELIAS, 2012, p. 10-
11). 

 

Adotamos a concepção de que o leitor também é um autor. Ao construir 

sentidos para o texto lido, o leitor seria capaz de reconstruir um sentido para o texto 

mais ou menos próximo ao pretendido pelo autor, tornando-se, assim, um coautor. 

Nesse sentido, Kato (1990) afirma que: 

Quando dizemos que, ao ler, acompanhamos o pensamento do autor, na 
verdade o que estamos dizendo é que entendemos o texto imaginando-nos 
como seus produtores. O texto-produto é visto como um conjunto de 
pegadas a serem utilizadas para recapitular as estratégias do autor e 
através delas chegar aos seus objetivos (KATO, 1990, p. 57). 
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Assim, é importante trabalhar os textos e a leitura em sala de aula, não 

focando apenas em seu resultado final, mas trabalhar também os caminhos que 

levam à compreensão. É importante também perceber o texto como “uma unidade 

funcional, isto é como uma unidade de comunicação” (KATO, 1990, p. 57), o que 

justificaria o uso dos diversos gêneros textuais em sala de aula, por representarem 

as variadas formas de interação e comunicação social. 

Tendo como base que o contexto sociointeracional da linguagem interfere na 

compreensão, no modelo interativo o contexto é um fator importante para a 

construção dos significados. Há o contexto de produção e o contexto de leitura,que 

podem ou não divergir, conforme aponta Cairney (2011): 

El contexto influye en una serie de niveles. Primero, los lectores pertenecen 
al tipo de personas que son debido al contexto social específico en el que 
ha vivido. Los lectores que han vivido en contextos culturales y sociales 
similares compartirán significados específicos y esto se verá reflejados en 
los textos que construyen cuando leen. […] Segundo, todo texto se escribe 
en un contexto específico y está configurado en parte por la cultura y el 
entramado social en el que se crea. Sólo el reconocimiento de este hecho 
puede tener una profunda influencia sobre el significado que el lector 
construya cuando se enfrente a un texto. […] Tercero, los lectores 
encuentran escritos en contextos específicos que pueden influir en el 
significado en una serie de niveles (CAIRNEY, 2011, p. 33). 
 
 

Ao contrário dos modelos descendente - que centra atenção ao leitor - e 

ascendente - centrado na atuação no texto - os modelos interacionistas enfatizam a 

relação interativa entre ambos na construção do sentido. O processo de leitura é 

concebido como um ato interacional, pelo qual se constrói o conhecimento por meio 

do próprio texto, das informações que o cercam e do conhecimento prévio do leitor 

que, a partir dessa interação, construirá o sentido. 

O contexto é um fator que contribui significativamente na construção da leitura 

de mundo dos indivíduos. Por isso, a interação do sujeito com o seu meio social 

possibilita a construção de leituras plurais do próprio mundo e consequentemente de 

textos.  

O leitor é a ponte construtora dos significados construídos a partir do texto e 

de seu contexto. Portanto, a concepção de leitura interacionista considera que a 

leitura vai além da mera decodificação de letras, palavras e sentenças. A leitura é 

entendida como uma construção do significado, que é construído por dois mundos, o 

do autor e o do leitor, que cria e recria o texto por meio de seu conhecimento. 

 



37 
 

 
 

 

1.2 ESTRATÉGIAS DE LEITURA 

 

Neste item discorremos sobreo que é estratégia, seu papel no processo de 

leitura e seu ensino; tema este também por nós já discutido no item 1.1.3 (modelo 

interativo de leitura) deste trabalho, no qual já foram conceituadas as estratégias 

cognitivas e metacognitivas.  

Os conceitos e definições sobre estratégias de leitura foram retirados da obra 

Estratégias de Leitura, de autoria de Isabel Solé (1998), em especial do capítulo 4, O 

Ensino de Estratégias de Compreensão Leitora, no qual a autora considera que as 

estratégias de compreensão leitora “são procedimentos de caráter elevado, que 

envolvem a presença de objetivos a serem realizados, o planejamento das ações 

que se desencadeiam para atingi-los, assim como sua avaliação e possível 

mudança” (SOLÉ, 1998, pp. 69-70). 

Podemos dizer que, para Solé (1998), o foco está no processo não no 

resultado. A compreensão é adquirir e transformar informações, ou seja, transformar 

em conhecimento tudo aquilo que é formado por todo o conhecimento prévio, 

extralinguístico e o conhecimento textual, linguístico (micro e macrotextual), ajuda-

nos ajuda a inferir, prever o sentido, levantar hipóteses, interpretar e concluir os 

significados de um texto. A integralização da informação de diferentes textos nos 

permite perceber a mesma informação desde perspectivas diferentes, ou seja, lograr 

perspectivas diferentes sobre o mesmo fato. A Leitura vai além do texto; não só 

serve para adquirir informação, mas serve como contraste em nosso conhecimento o 

que nos possibilita a percepção de um texto sobre variados níveis. 

Quando se pensa no ensino de línguas estrangeiras devemos ter em mente 

que nossos alunos já possuem uma competência linguística na LM e que esta 

influenciará a aquisição da segunda língua. Muitas vezes será um aprendizado 

consciente, pois o aluno pode perceber as estruturas da língua alvo. Entendemos 

que nossos alunos deveram possuir uma capacidade de perceber erros ou falhas de 

compreensão. Nesse sentido, Solé (1998) afirma que “Entramos então em um 

“estado estratégico”, caracterizado pela necessidade de aprender, de resolver 

dúvidas e ambiguidades de forma planejada e deliberada e que nos torna 

conscientes da nossa própria compreensão” (SOLÉ, 1998, pp. 71-72). 
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Solé (1998) fala que a “mentalidade estratégica é sua capacidade de 

representar e analisar os problemas e a flexibilidade para encontrar soluções” 

(SOLÉ, 1998, p. 70), portanto ensinar estratégias é ensinar as crianças, 

adolescentes e jovens a ler qualquer tipo de texto quando necessitem, tornando-os 

autônomos. 

Um ensino voltado para o processo e não para os resultados possibilitará o 

desenvolvimento da habilidade leitora. Por exemplo, a atividade de leitura, na 

maioria das escolas, é a leitura coletiva de um texto, geralmente em voz alta, 

seguido da resolução de questões que, em grande parte, não exigem muito do 

estudante. Tal a atividade de leitura é voltada para os resultados, não levando em 

consideração os procedimentos realizados pelo aluno para a obtenção da 

compreensão e interpretação do texto. Por isso, o ensino deveria se voltar para os 

procedimentos e não para os resultados que nossos alunos venham a obter, pois a 

leitura não é algo estratégico ou técnico, mas podemos utilizá-la segundo nossas 

necessidades, objetivos e finalidade. Solé (1998) assegura que: 

Um componente essencial das estratégias é o fato de que envolvem 
autodireção – a existência de um objetivo e a consciência e que este 
objetivo existe – e autocontrole, isto é, a supervisão e avaliação do próprio 
comportamento em função dos objetivos que o guiam e da possibilidade de 
modifica-lo em caso de necessidade (SOLÉ, 1998, p. 69). 
 

A leitura é a realização de recursos ou estratégias que “permite selecionar, 

avaliar, persistir ou abandonar determinadas ações para conseguir a meta a que nos 

propomos” (VALLS, 1990 apud SOLÉ, 1998, p. 69) e as estratégias são suspeitas 

sobre o caminho mais adequado que devemos seguir para alcançar uma meta. 

Nesse caso, trabalhar estratégias não significa trabalhar técnicas, pois o 

trabalho com estratégias possibilita um acompanhamento aproximado ao aluno e 

mais flexível, considerando que cada estudante possui um conhecimento prévio 

diferente, uma percepção de mundo própria e formada pela interação com seu grupo 

social; portanto, cada um utilizará estratégias diferentes e as mais adequadas para 

seus objetivos, assim como cada um poderá compreender o sentido do texto de 

variadas formas. 

A leitura é a relação ou interação entre o leitor e a informação, a cultura, o 

conhecimento, ou seja, o ato de ler vai além da decodificação, mas automatizar 

nossas estratégias de decodificação se torna importante porque para sabermos o 

significado de uma palavra desconhecida durante uma leitura não se faz necessário 
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parar e buscar em um dicionário ou em outras fontes. Essa liberação de recursos é o 

que nos faz entender, compreender, relacionar e integralizar a informação. 

Muitas vezes a automatização faz com que o leitor verbalize um texto sem 

que nada tenha compreendido. O fato de automatizar as habilidades de 

decodificação e que nossa leitura possa ser crítica, compreensiva, elaboradora, não 

quer dizer que aprendemos pelo simples fato de ler, mas que devemos lançar mão 

de determinadas tarefas, as quais nos permitem colocar em ação algumas 

estratégias. Solé (1998, p. 89) afirma que as estratégias estarão presentes antes, 

durante e depois da atividade de leitura, que muitas são passíveis de troca, mas de 

forma geral estarão presentes em todo o processo da leitura. 

 Adriana Alves Büchler (2012), em seu estudo A importância da estratégia de 

leitura para o ensino, descreve as seguintes estratégias usadas no processamento 

da leitura: 

a) Estratégia de seleção: se a leitura é a construção de significados, então o leitor 

durante o processo da leitura utiliza estratégias cognitivas para seguir as pistas do 

texto, mas estas pistas seguem também os objetivos e interesses do leitor. Assim, o 

leitor realiza a seleção do que lhe parece mais importante, pois não poderia reter em 

sua memória de curto prazo todas as informações para não sobrecarregá-la. Ao ler, 

o leitor sintetiza os dados mais relevantes e busca reter somente o que condiz com 

seus objetivos. 

Enquanto leitores, buscamos sempre um significado, encontrar sentido no que 

lemos Büchler (2012) afirma que “o leitor tem interesse na compreensão de 

significados, e esta estratégia se atém às características que cada aluno/leitor ache 

relevante para si, e não é igual em todos; é uma ação subjetiva que se faz mediante 

a leitura do texto” (BÜCHLER, 2012, p. 265). 

b) Estratégia de antecipação: por meio dessa estratégia é possível antever ou 

adivinhar o que está por vir. Muitas “pistas” nos levam a prever e inferir significados, 

como por exemplo: o gênero, o autor, o título, o vocabulário, dentre outros índices 

textuais, podem nos dar pistas sobre o que será dito ou sobre o que poderá tratar o 

texto. Isso é possível por termos um conhecimento prévio organizado em esquemas 

mentais guardados de forma organizada pela ordem das coisas vivenciadas em 

nossas vidas. Essa estratégia contribui para a compreensão, mas depende da 

capacidade do leitor em fazer uso de seu conhecimento prévio e esquemas para 

organizar as situações vivenciadas e o uso dos referentes textuais, como estrutura e 
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assuntos. O uso da antecipação ou predição torna a leitura mais rápida. Assim 

podemos ordenar todas as informações processadas durante a leitura para a 

construção de significado. 

c) Estratégia de inferência: essa estratégia está relacionada às informações 

implícitas. São adivinhações que realizamos a partir das pistas deixadas pelo autor 

do texto ou do conhecimento de mundo, sendo muito importante o contexto e as 

pistas que nos auxiliam a inferir sobre os conteúdos de um texto, as intenções do 

autor, o significado de alguma palavra. Assim, o leitor complementa a informação 

disponível no texto com seu conhecimento de mundo, linguístico e conceitual. 

Outros fatores que influenciam na realização de inferências e que trazemos para a 

compreensão do texto são: o contexto social, ideológico, político, religioso, etc. A 

inferência ajuda o leitor a complementar as informações explicitas e implícitas do 

texto. 

d) Estratégia de verificação: é um tipo de monitoramento das demais estratégias 

em que se torna possível confirmar as hipóteses e suposições antes levantadas. 

Seu uso caracteriza-se pela utilização de estratégias cognitivas (inconscientes) e 

metacognitivas (conscientes). O leitor pode perceber se uma estratégia é suficiente 

para a compreensão de um texto ou se será necessário lançar mão de outra 

estratégia, identificando a estratégia mais adequada a seus propósitos de leitura. 

 

 

1.2.1 Etapas para desenvolver a leitura 

 

Solé (1998) defende que as estratégias de leitura devem ser utilizadas em 

cada uma das etapas do ensino da leitura: antes - consiste em predições sobre o 

texto e o objetivo da leitura, durante - levantamento de hipóteses e controle da 

compreensão e depois - sobre uma visão construtivista, construção da ideia principal 

e resumo textual. 

Devemos esclarecer que a realização desta classificação em etapas não 

significa que uma estratégia não possa aparecer em outra etapa da atividade de 

leitura, já que as estratégias não são procedimentos fixos, mas sim maleáveis e com 

possibilidades de serem acionadas a qualquer momento, conforme os objetivos e 

finalidades dos estudantes, bem como dependendo de suas capacidades para 

utilizar determinadas estratégias. 
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1.2.1.1 Antes da leitura 

Fase fundamental para que os estudantes possam desenvolver autonomia em 

suas leituras, seja dentro ou fora da escola. É fundamental compreender o ensino 

destas estratégias para que os alunos possam internalizar e utilizá-las de modo 

autônomo. 

Essa fase tem o objetivo de ativar os conhecimentos e levantar hipóteses que 

os alunos já possuem sobre o conteúdo, o gênero textual, a tipologia textual, 

observação da estrutura do textual, de imagens, ilustrações, fotos, gráficos, mapas, 

título e subtítulo, conhecimentos sobre o autor, características próprias do autor, ou 

seja, ativar os conhecimentos anteriores dos estudantes, conhecimento 

enciclopédico ou de mundo, formado pelas experiências de vida de cada pessoa, os 

quais, juntamente com as informações do texto, darão origem aos novos objetos de 

conhecimento. 

O professor pode estabelecer objetivos e finalidades para as leituras de forma 

a incentivar o levantamento de hipóteses e previsões sobre os significados dos 

textos, bem como incentivar a formulação de perguntas, principalmente quando os 

estudantes são inexperientes em relação à leitura.  

Quanto ao conhecimento prévio, Solé (1998) demonstra três formas de ativar 

estes conhecimentos. A primeira seria o professor “dar alguma explicação geral 

sobre o que será lido” (SOLÉ, 1998, p. 105) e assim “informar os alunos sobre o tipo 

de texto – ou superestrutura textual - que vão ler também é uma forma de lhes 

proporcionar conhecimentos úteis para sua tarefa” (SOLÉ, 1998, p. 105); 

informações como estas podem orientar os alunos a saberem, por exemplo, qual o 

conteúdo do texto se é real ou uma ficção, se é um fato recente ou antigo, se trará 

informações, conceitos etc. A segunda forma seria “ajudar os alunos a prestar 

atenção a determinados aspectos do texto que podem ativar seu conhecimento 

prévio” (SOLÉ, 1998, p. 105); isso pode variar conforme o texto, mas ainda assim é 

importante demonstrar para os alunos que imagens, títulos, subtítulos, 

enumerações, sublinhados, mudanças de letras e tamanho das letras podem ser 

marcas importantes para saber do que trata o texto. A terceira é “incentivar os 

alunos a exporem o que já sabem sobre o tema” (SOLÉ, 1998, p. 105); esta pode 

substituir a primeira, pois basicamente é a substituição das ideias do professor pelas 

ideias dos estudantes, os quais podem expor suas experiências sobre a temática. 
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Outro fato a se realizar é o levantamento de previsões sobre o texto. Para 

tanto, pode-se utilizar as mesmas estratégias usadas para se ativar os 

conhecimentos prévios. Essa estratégia pode ser trabalhada com qualquer tipo de 

texto, mas pode parecer mais ou menos complicado trabalhar com alguns tipos de 

textos do que com outros (SOLÉ, 1998). 

Por fim, pode-se “promover as perguntas dos alunos sobre o texto” (SOLÉ, 

1998, p. 110), como uma forma de obter objetivos para a leitura, pois, ao questionar 

o texto, o leitor pode estabelecer objetivos próprios para a busca de sentido; já o 

professor pode ter uma ideia sobre o que o aluno conhece ou não sobre o texto, o 

que lhe possibilita interferir e guiar a leitura do aluno. Geralmente se criam 

expectativas e hipóteses sobre os significados, então as perguntas serão formuladas 

conforme as expectativas e hipóteses de cada leitor. 

Gagliardi (2015) apresenta-nos um conjunto de habilidades a serem 

exploradas antes da leitura integral do texto, a fim de despertar os conhecimentos 

anteriores dos estudantes, conforme ilustrado no Quadro 2, a seguir: 

 

QUADRO 2: HABILIDADES A SEREM EXPLORADAS ANTES  

DA LEITURA INTEGRAL DO TEXTO.

 

Fonte: GAGLIARDI, Eliana (2015, p. 2).  
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Tudo isso se aplicaria perfeitamente ao ensino da leitura em LE, pois 

sabemos que nossos alunos já possuem certas habilidades em LM, mas não em LE; 

assim, as estratégias a serem desenvolvidas antes da leitura seriam fundamentais 

para o processo de interpretação e compreensão de texto. 

 

1.2.1.2 Durante a leitura 

É durante o processo efetivo de leitura que acontece a maior parte da 

compreensão. Nesse momento é que mais se ativam as estratégias de leitura,as 

quais servem para levantar hipóteses e testá-las, confirmando-as ou refutando-as. 

Nessa etapa, segundo Solé (1998), ocorrem com muita frequência os erros 

que são as interpretações falsas e também as lacunas na compreensão, que é 

aquela sensação de não estar entendendo nada. A autora lembra que não 

compreender o que lemos às vezes nos inquieta e outras vezes não nos incomoda, 

porque isso dependerá do nosso objetivo de leitura. Assim, a falta de compreensão 

depende da necessidade de se compreender ou não determinados fatos, ou seja, 

dependendo dos objetivos de leitura, há textos dos quais não nos incomodará não 

compreender tudo o que está escrito, mas em outros textos necessitaremos 

compreender muito bem tudo o que esteja escrito. No entanto, detectar quando 

estamos compreendendo ou não, depende de nossa capacidade para identificar os 

erros e as lacunas de compreensão. Quando não somos capazes de controlar nossa 

compreensão, não podemos identificar quando cometemos erros; não identificamos 

quando não compreendemos o porquê; é como se o erro não existisse, pois não o 

percebemos porque não controlamos nossa capacidade de compreensão. 

 O processo durante a leitura terá maior sentido se estiver guiado pelo 

conhecimento prévio e pelas estratégias iniciais, posto que se testa a consistência 

do texto em relação ao conhecimento prévio. Dessa forma, pode-se avaliar se as 

ideias expostas no texto são condizentes com o que o leitor pensa ou não. 

 Para o desenvolvimento da leitura, o estudante deve entender que nem todas 

as palavras são essenciais para se compreender e interpretar um texto. Há palavras 

que serão mais importantes e outras que terão menor importância. Seguindo as 

pistas do texto por meio do contexto das frases e parágrafos, é possível inferir um 

significado das palavras desconhecidas e construir sentido ao texto. Isso só é 

possível porque o leitor possui seu conhecimento enciclopédico. Quando achamos 

que uma palavra, frase ou trecho do texto não se mostra importante para a 
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compreensão, seguimos normalmente a leitura, mas caso percebamos que isso está 

comprometendo o entendimento, então devemos adotar outra estratégia para 

solucionar o problema. Qual seria, então, o limite para tomar a decisão de 

interromper ou seguir com a leitura? Segundo Solé (1998), o que influenciará na 

decisão de interromper ou seguir com a leitura serão os objetivos, as finalidades e 

expectativas do leitor geradas para a leitura. Por exemplo, é diferente ler um artigo 

ou ler um contrato; no artigo, o leitor pode atuar realizando a seleção das 

informações, mas as expectativas ao ler um contrato serão de querer entender tudo 

o que está escrito, por se tratar de um documento que estabelece direitos e 

responsabilidades. 

Gagliardi (2015) apresenta-nos um conjunto de habilidades a serem 

exploradas durante a leitura integral do texto, principalmente em situação de leitura 

compartilhada, conforme ilustrado no Quadro 3, a seguir: 

 

QUADRO 3: HABILIDADES A SEREM EXPLORADAS  

DURANTE A LEITURA INTEGRAL DO TEXTO 

 

Fonte: GAGLIARDI, Eliana (2015, p. 3).   
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1.2.1.3 Depois da leitura 

 Para verificar o que se leu, espera-se que o estudante possa resumir o que foi 

lido, identificando a ideia principal e as secundárias e seja capaz de responder 

perguntas sobre a leitura realizada. 

 Nesse sentido, o leitor competente é aquele capaz de identificar a ideia 

principal e de identificar não só o que está explícito no texto como também o que 

está implícito; que realize conexões entre o texto que esteja lendo e outros textos já 

lidos, ou seja, que consiga relacionar a operação de intertextualidade. Uma leitura 

contribui para o aprendizado e facilita a compreensão de outras, pois nossa 

capacidade de organização esquemática nos permite atribuir sentido ao que lemos, 

contanto que haja interação entre o mundo do leitor e as ideias expostas no texto 

pelo autor. 

Nessa fase deve-se conversar sobre o texto lido, tratando da linguagem que o 

autor emprega na escrita, destacando marcas, estilo, efeitos do discurso ao utilizar 

determinadas palavras, buscando compreender as intenções linguísticas e 

semânticas utilizadas pelo autor por meio das suas escolhas gramaticais e lexicais, 

possibilitando também uma reflexão sobre o tema e as características do gênero 

trabalhado. 

Solé (1988), baseando-se nos estudos de Van Dijk (1979), conceitua 

relevância textual e relevância contextual. A relevância textual consiste na 

importância dada pelo autor aos conteúdos de um texto por meio de sua estrutura e 

sinais usados para destacar o que seria mais importante. A relevância contextual 

refere-se à importância atribuída pelo leitor a determinados trechos e ideias de um 

texto, tendo como base seus próprios interesses, conhecimentos, atenção e desejos, 

podendo ou não coincidir com o que o autor considerou fundamental.  

Gagliardi (2015) apresenta-nos um conjunto de possíveis habilidades a serem 

exploradas após a leitura integral do texto, conforme ilustrado no Quadro 4, a seguir:  

 

QUADRO 4 - HABILIDADES A SEREM EXPLORADAS  

DEPOIS DA LEITURA INTEGRAL DO TEXTO 
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Fonte: GAGLIARD, Eliana (2015, p. 4). 
 

 

1.3 LETRAMENTO CRÍTICO 

 

Os debates sobre o letramento têm suscitado críticas ao modelo tradicional de 

ensino, principalmente quando se fala em leitura e escrita na escola. Podemos 

pensar dois modelos de ensino escolar: a alfabetização e o letramento. Geralmente 

se define a alfabetização como a iniciação da criança ou daquele que tenha passado 

pelo processo de escolarização; nesse processo, “a leitura e a escrita eram 

reduzidas a atividades de codificação e decodificação, restringindo a Alfabetização 

apenas ao ensino do código escrito, sendo a cartilha a grande ferramenta desse 

processo” (COIMBRA, 2007, p. 59). Essa concepção tradicional de ensino passa a 

sofrer fortes críticas por compreender que a escrita era apenas a representação da 

linguagem oral, que o professor era o dono do conhecimento e transmitia as 

informações aos alunos que, de forma passiva, apenas recebiam as informações. 

Essa situação mudou com os avanços sociais, visto que ocorreram mudanças 

na relação entre escrita e leitura, colocando-se em evidência o analfabetismo 

funcional e o analfabetismo de conhecimento do código. Tais transformações 

levaram ao que hoje se conhece por letramento. Segundo Coimbra (2007), “as 

propostas atuais trabalham com outras vertentes, enfatizando o caráter simbólico da 

escrita, que passa a ser entendida como um sistema de signos cuja essência reside 

no significado da escrita” (COIMBRA, 2007, p. 60). Como já dissemos anteriormente, 

o sujeito é histórico e ideologicamente constituído, por conseguinte, o código e a 

ideia representada por ele também o são. 
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Na proposta de letramento, o texto é fonte de circulação social, é nele que se 

centra o trabalho pedagógico, “é nele que a escrita real aparece para a formação de 

leitores e produtores de textos” (COIMBRA, 2007, p. 60). Percebemos que as 

orientações contidas nos PCN seguem essa concepção, quando afirmam que é pela 

leitura que o aluno terá contato com as várias formas de linguagem. 

Para essa nova abordagem não basta dominar o código linguístico. É 

necessário ter uma capacidade crítica. Baseando-se nas concepções de Peirce 

(1966) sobre o pensamento crítico, Cairney (2011) comenta que: 

Peirce (1966) definía el pensamiento crítico o  razonamiento como un 
proceso en el que el razonador hace con plena consciencia un juicio o 
establece una conclusión sobre la verdad de algo. Afirma que cada caso de 
pensamiento crítico comienza con la observación de algo que sorprende, 
inesperado, que parece una anomalía, la cual hace que la persona se 
detenga, piense y busque, para hallar algo que le ayude a explicar el suceso 
extraño (CAIRNEY, 2011, p. 36). 

 

Todos esperam da escola que ela possa ser um impulsionador para o futuro 

de crianças, adolescentes e jovens, mas seu verdadeiro papel é social e tem por 

objetivo formar pessoas, ou seja, o cidadão crítico e consciente de seu lugar social, 

engajado com as questões que envolvem a sociedade da qual participa. Nesse 

sentido, a leitura é entendida como prática social e defendida nesse trabalho como 

parte integrante das práticas sociais. De acordo com Silva (1996), 

O leitor crítico, movido por sua intencionalidade, desvela o significado 
pretendido pelo autor (emissor), mas não permanece nesse nível – ele 
reage, questiona, problematiza, aprecia com criticidade. Como 
empreendedor de um projeto, o leitor crítico necessariamente se faz ouvir. A 
criticidade faz com que o leitor não só compreenda as ideias veiculadas por 
um autor, mas leva-o também a posicionar-se diante delas, dando início ao 
cotejo das ideias projetadas na constatação (SILVA, 1996, p. 80). 

 

A escola, ao priorizar no ensino de línguas o uso social da leitura com temas 

que tenham relevância para os alunos, possibilita o crescimento pessoal, profissional 

e o desenvolvimento de cidadãos. A leitura crítica é geradora de significados, pois, 

ao ler, o leitor cria seu próprio texto com base no que foi lido, concordando ou 

discordando da ideia principal ou exposta pelo texto. Assim, “um leitor que se 

considera crítico não lê para si próprio apenas, mas lê com propósitos de refletir e de 

agir, se for o caso, diferentemente, face às situações de seu cotidiano” 

(FIGUEIREDO, 2000, p. 37). O leitor crítico é um potencial cidadão atuante e capaz 

de agir socialmente. 
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Na Análise do Discurso afirma-se que os sujeitos são ideologicamente 

constituídos por outros discursos, logo, nossas crenças e ideologias são formadas 

por todas as instituições das quais participamos. Sendo assim, “O sujeito é 

essencialmente histórico [...] ideológico” (BRANDÃO, 2004, p. 59). Nossos discursos 

são atravessados por outros discursos, não um outro discurso, mas o discurso do 

outro, somos interpelados pelo já dito. Nossa identidade se constroi por outras vozes 

e ideologias das instituições às quais pertencemos e nos identificamos como 

pertencentes e conhecer o outro é se conhecer enquanto identidades pertencentes a 

cada comunidade. 

Portanto, devemos pensar um ensino de Espanhol voltado para as relações 

interpessoais e para o conjunto de valores relacionados à aprendizagem. Para que o 

ensino de línguas adquira sua função social de contribuir para a formação do 

cidadão, é necessário que se leve em conta as mudanças produzidas pelo contato 

com o outro e do conhecimento sobre o outro estrangeiro. O trabalho com a leitura 

precisa proporcionar aos estudantes o contato com outras práticas culturais, saberes 

interdisciplinares, de forma a integrar nossos estudantes ao mundo multicultural 

onde não há espaço para ideias preconcebidas e preconceituosas. A leitura, de 

acordo com os PCN (2002), muitas vezes será a única fonte de contato com a língua 

estrangeira e, portanto, poderá proporcionar aos alunos conhecimentos necessários 

sobre a linguagem, as variações linguísticas, a escolha de repertório vocabular etc. 

observando os diferentes usos que se faz da língua alvo.  

O desconhecimento sobre o outro reproduz ideias estereotipadas sobre a 

cultura hispânica ou sobre o outro estrangeiro. Muitas vezes os meios de 

comunicação acabam contribuindo ainda mais para a difusão desses estereótipos 

assim como constatamos em uma pesquisa por nós realizada sobre O estereótipo 

“língua fácil” nas práticas de ensino de espanhol como língua estrangeira, na qual 

relatamos tanto o mito língua fácil como o mito língua difícil, bem como a 

constatação dos meios que contribuem para a ocorrência desta “difusão pelos meios 

de comunicação, principalmente, em cursos preparatórios para vestibular, em que a 

língua espanhola teria uma suposta facilidade na aprendizagem em desfavor da 

inglesa” (BONADEU, SANTOS e LOBATO, 2017, p. 1056). O conhecimento 

produziria a percepção e o reconhecimento sobre o outro e sobre si mesmo, o 

que,se bem trabalhado, poderá contribuir para a afirmação de identidade do 

estudante, bem como para a compreensão das diferentes culturas existentes no 
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mundo, fortalecendo as relações multiculturais proporcionadas pelos novos meios de 

comunicação que surgem a cada dia. 

 

 

1. 4 GÊNEROS TEXTUAIS E LEITURA 

 

Antes de iniciarmos uma discussão sobre os gêneros textuais se faz 

necessário conceituar o que seria texto. De acordo coma autora Ingedore Koch 

(1998), 

Um texto se constitui enquanto tal no momento em que os parceiros de uma 
atividade comunicativa global, diante de uma manifestação linguística, pela 
atuação conjunta de uma complexa rede de fatores de ordem situacional, 
cognitiva, sociocultural e interacional, são capazes de construir, para ela, 
determinado sentido (KOCH, 1998, p. 25). 
 

Não poderíamos deixar de comentar a metáfora do iceberg que a referida 

autora também utiliza para representar a dimensão de um texto: “todo texto possui 

apenas uma pequena superfície exposta e uma imensa área imersa subjacente” 

(KOCH, 1998, p. 25), ou seja, um texto possui uma gama de implícitos que, para 

serem alcançados, é preciso que leitor acione suas das capacidades, utilize seus 

conhecimentos e os diversos processos e estratégias cognitivas e interacionais para 

construir um sentido ao texto. 

Os gêneros textuais, por existirem enquanto práticas sócio comunicativas, são 

de difícil levantamento e classificação devido ao fato de serem numerosos, 

dinâmicos e sofrerem variações em sua constituição e, em muitos casos originam 

novos gêneros (KOCH e ELIAS, 2012). Os gêneros acompanham o ritmo das 

mudanças sociais e linguísticas, servindo às mais variadas funções e formas 

comunicativas. Nas palavras de Bakhtin (1997): 

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a 
variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa 
atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai 
diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 
desenvolve e fica mais complexa (BAKHTIN, 1997, p. 280). 

 

As pessoas utilizam diferentes tipos de textos e gêneros textuais para 

realizarem a comunicação. Cada um desses gêneros serve à comunicação 

conforme suas funções e objetivos dos falantes. Assim, os gêneros textuais servem 
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à comunicação social conforme os objetivos que se almeja alcançar. A esse respeito 

nos diz Marcushi (2008): 

Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e 
que apresentam padrões sócio comunicativos característicos definidos por 
composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente 
realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e 
técnicas (MARCUSCHI, 2008, p. 155). 
 

O uso de um determinado gênero textual levará em conta não só os aspectos 

socioculturais e cognitivos, mas também questões de ordem comunicativa e é 

agregado também às estratégias convencionais. Segundo Marcushi (2015), “todos 

os gêneros têm uma forma e uma função, bem como um estilo e um conteúdo, mas 

sua determinação se dá basicamente pela função e não pela forma” (MARCUSCHI, 

2015, p. 150). Fazemos uso dos gêneros textuais conforme a intenção que temos 

durante o ato de produção de um texto ou conforme a situação comunicativa. Assim, 

nossas escolhas são geradas devido à intenção comunicativa e a escolha de 

determinados gêneros se dará por sua função dentro do contexto comunicativo. 

Ingedore Koch (2015, p. 65) conclui que “O ensino dos gêneros seria, pois, 

uma forma concreta de dar poder de atuação aos educadores e, por decorrência, 

aos seus educandos” (KOCH, 2015, p. 65). Nesse sentido, ao ensinar os gêneros 

textuais ou ao ensinar os estudantes a dominarem a capacidade de linguagem 

necessária para a produção dos mais variados gêneros, a escola estaria formando 

cidadãos aptos a atuarem nas diversas situações comunicativas.  

Podemos evidenciar que um gênero não está e não é de modo algum algo 

fixo, rígido, difundido e ensinado apenas pelas instituições de ensino, mas é volátil e 

estável, que se encontra dentro das sociedades. Alguns gêneros serão mais 

utilizados e outros menos utilizados, conforme as necessidades, pois fazem parte da 

cultura de um povo e podem ser entendidos como uma ação social. Daí a 

importância do estudo dos gêneros como um mecanismo e um facilitador para a 

comunicação, conforme nos sugere Solé (1998): 

é interessante que os alunos leiam diferentes tipos de textos na escola, que 
conheçam e se acostumem com diversas superestruturas. Para nós, leitores 
especialistas, o simples fato de saber que vamos ler uma notícia, um relato, 
uma peça de teatro, as instruções de montagem de um aparelho ou a 
definição do que se entende por “esquema” em Psicologia nos faz esperar 
determinados conteúdos e não outros, nos permite atualizar certas 
estratégias e nos prepara para uma leitura mais ágil e produtiva e para uma 
melhor compreensão (SOLÉ, 1998, p. 84). 
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Se os gêneros textuais estão inseridos na sociedade, eles evoluem e 

acompanham as mudanças sociais e também seus suportes, ou seja, os meios 

pelos quais são difundidos. Por esse motivo, “o aluno deve aprender a escrever, 

dentre os gêneros discursivos, não para a escola e sim para os diferentes 

interlocutores e lugares sociais, ou seja, para atender as necessidades sociais” 

(COSTA, 2010). O saber comunicar e o fazer-se entender estão estreitamente 

relacionados ao uso dos gêneros textuais, pelo fato de utilizarmos os gêneros de 

acordo com cada situação, contexto, objetivos a serem alcançados. Logo, a função 

de cada gênero será um fator determinante para nos fazer escolher e usar um 

determinado gênero e não outro. 

Os PCN (2000) destacam a linguagem formal e informal, nesse sentido, nada 

melhor que o trabalho com os gêneros textuais para despertar nos estudantes as 

diferentes formas de linguagem, diminuindo preconceitos, mitos e estereótipos sobre 

as variações linguísticas, bem como sobre o ensino-aprendizagem de LE: 

É necessário que o aluno tenha contato com textos - publicitário, 
jornalístico, narrativo, dissertativo, poético, literário, científico - nos quais 
possa estreitar seu contato com a linguagem formal e informal, de modo a 
confrontar diferentes recursos comunicativos (PCN, 2002, p. 106). 

 

Podemos dizer que a escola seria uma extensão da realidade de nossos 

alunos não o contrário. Não é papel da escola determinar os meios, ferramentas, 

métodos de comunicação, pois estes já existem. A escola apenas reforçaria o uso 

adequado dos gêneros, destacando as mais variadas formas de se falar a mesma 

coisa de acordo com a situação e interlocutores, reforçando a função comunicativa 

de cada gênero, pois, como afirma Marcuschi (2008),“os gêneros são formas 

textuais escritas ou orais bastante estáveis, histórica e socialmente situadas” 

(MARCUSCHI, 2008, p. 155).  Para o autor, “ler é um ato de produção e apropriação 

de sentido que nunca é definitivo e completo” (MARCUSCHI, 2015, p. 150). 

Segundo os PCN (2000),  

É pela leitura que o aluno será capaz de interpretar estatutos de 
interlocutores, observar a norma e a transgressão, as variantes dialetais, as 
estratégias verbais e não verbais, as escolhas de vocabulário, observando 
assim registros diferenciados e aspectos socioculturais que se podem 
depreender a partir dos enunciados e de seus produtores (PCN, 2002, p. 
107). 

 

A produção de gêneros textuais exige do leitor e do produtor o domínio de 

varias competências, já que “los tipos específicos de textos promueven distintas 
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expectativas, priman diversos objetivos y plantean diferentes exigências al lector” 

(CAIRNEY, 2011, p.31). Portanto torna-se importante o contato dos estudantes com 

os mais variados gêneros textuais, por estes refletirem a comunicação de forma real 

e atual. 
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2 CONTEXTO E METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Nesta seção delimitamos o contexto e o percurso metodológico percorrido 

para a realização da pesquisa. Destacamos a caracterização da instituição alvo da 

pesquisa, do público pesquisado, do tipo de pesquisa e dos dados que constituem o 

corpus da pesquisa. 

A presente pesquisa enquadra-se no campo de estudos da Linguística 

Aplicada, com ênfase no ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras modernas - 

Espanhol, bem como na linha de estudos da Linguística Textual (LT). Buscamos 

analisar o processo de leitura na aprendizagem de LE, tendo como suporte resumos 

escritos a partir do uso das estratégias de leitura para a obtenção da compreensão 

de textos lidos em língua espanhola. A LT nos permitirá identificar os caminhos 

percorridos para a compreensão na leitura de textos em LE, assim a LT nos auxiliará 

a entender como o aluno/leitor constroi significados a partir da leitura de textos em 

espanhol, considerando-se que tais textos possuem alguns elementos que formam a 

textualidade, permitindo a avaliação e compreensão de seus significados e dos 

objetivos de produção pretendidos pelo produtor. 

Freda Indursky (2010) realizou uma pesquisa a fim de verificar como é 

possível refletir sobre leitura a partir de três grandes aportes teóricos: Linguística 

textual, Teorias da Enunciação e Análise do Discurso. No que se refere à LT, com 

base na concepção de texto, a autora conclui que “A leitura deve dar conta das 

relações linguísticas que se estabelecem entre os diferentes elementos constituintes 

do texto” (INDURSKY, 2010, p.165). Para tanto, o leitor deve ser capaz de verificar 

as relações coesivas das quais deriva a unidade de significação textual, 

processando de forma lógica as relações coesivas de retomada, substituição, 

análise das anáforas e catáforas, pronominalização etc., ou seja, todas as relações 

coesivas. Nesse sentido, a leitura seria entendida como decodificação dos 

elementos da superfície textual e o leitor aquele capaz de avaliar os elementos que 

formam a textualidade, ou seja, os recursos que formam a estrutura linguístico-

textual, deixando o texto coeso, com ideias encadeadas e bem articuladas; logo, o 

texto possui textualidade, a qual permite que o leitor apreenda sua significação, esta 

decorrente da coerência do texto lido (INDURSKY, 2010). O uso das estratégias de 
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leitura pretende contribuir com a construção de unidades lógicas de significação a 

partir da leitura de textos em língua Espanhola, permitindo que o leitor construa 

significados a partir das informações do texto lido e de seus esquemas mentais 

existindo assim a interação entre leitor e texto. 

Quanto aos procedimentos para coleta de dados, realizamos um estudo de 

campo, pois “o planejamento do estudo de campo apresenta maior flexibilidade, 

podendo ocorrer mesmo que seus objetivos sejam reformulados ao longo da 

pesquisa” (GIL, 2002, p. 53). Durante o trabalho de campo foram realizados 

pequenos ajustes, conforme os andamentos da coleta de dados. 

O corpus da pesquisa é composto por notas de campo realizadas nas etapas 

da prática de leitura em busca dos prováveis caminhos percorridos pelos 

estudantes/leitores no processamento da compreensão textual. O objetivo foi 

identificar como o aluno lê e se esse processo se reflete nos resumos produzidos 

pelos estudantes após o processo de leitura, produção esta entendida como 

resultante do processamento textual. Também nortearam nossa pesquisa 

investigações sobre as implicações do ensino de estratégias de leitura para a 

formação do aluno/leitor em língua estrangeira, bem como trabalhar com os gêneros 

textuais de forma a ativar os diversos conhecimentos dos estudantes para a 

construção do significado do texto em língua estrangeira. 

Quanto à abordagem, podemos caracterizar esta pesquisa como uma 

pesquisa-ação, por exigir o “envolvimento ativo do pesquisador e a ação por parte 

das pessoas ou grupos envolvidos no problema” (GIL, 2002, p. 55). Por esse viés, 

investigamos o percurso percorrido antes, durante e após a leitura de textos em 

língua espanhola e, como professora/pesquisadora, participamos do grupo 

pesquisado, realizamos intervenção com o planejamento das ações a serem 

desenvolvidas nas aulas de leitura e durante o processo de leitura com objetivo de 

auxiliar os alunos participantes a percorrerem caminhos que exijam o uso das 

estratégias de leitura para a compreensão de textos em LE. E assim buscamos 

investigar os percursos da interpretação textual. 

A pesquisa foi realizada no período que compreende o primeiro e o segundo 

bimestre do ano letivo de 2017/1, na instituição educacional Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM, localizado na BR 230, KM 7, 

zona rural do município de Humaitá/AM. É uma escola de médio porte que oferta 

Ensino Médio na modalidade Técnico Integrado e Subsequente, também a 
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modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), atuando nos três turnos, a qual 

realiza um trabalho diferenciado para os alunos do Ensino Médio Tecnológico. 

O estudo foi desenvolvido com um público alvo formado por estudantes em 

sua maioria provenientes da classe de baixa e possuindo faixa etária entre 14 e 20 

anos. Estudantes das turmas de segundo ano dos cursos técnicos de Nível Médio 

na modalidade Integrado, a saber: Administração (de 37 alunos), Agropecuária (32 

alunos) e Informática (41 alunos). A LDB nº 9394/96, atualizada em 2017, a qual 

trata sobre a oferta de línguas estrangeiras modernas, estabelece a oferta de uma 

língua estrangeira obrigatória e outra em caráter optativo. Na instituição, ambas as 

línguas estão inseridas na grade curricular dos cursos de Nível Médio Integrado, 

sendo a língua espanhola ofertada em caráter optativo e a língua inglesa em caráter 

obrigatório. 

Os cursos de Nível Médio Integrado são desenvolvidos em três anos, 

integrando o Ensino Médio e a Educação Profissional, sendo oferecidas as 

disciplinas da Base Nacional Comum e as disciplinas de Formação Profissional. 

Conforme a LDBEN em vigência, os conteúdos mínimos que compõem a Base 

Nacional Comum devem necessariamente estar articulados a uma parte 

diversificada sugerida pela Instituição de Ensino, tomando como referência o 

contexto local nas perspectivas regionais, culturais, econômicas e sociais e uma 

parte da educação profissional (PPC, 2014, pp. 16-17).  

 

 

2. 2 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada entre maio e junho de 2017, após um período 

de introdução e familiarização com a língua espanhola e com as estratégias de 

leitura apresentadas pela professora-pesquisadora, visando um conhecimento 

linguístico e estratégico por parte dos alunos. Dessa forma, tentamos ativar os 

conhecimentos dos estudantes por meio de atividades as quais acreditamos que são 

comumente empregadas em aulas de línguas estrangeiras. 

A coleta de dados foi realizada semanalmente, durante as aulas da disciplina 

de língua espanhola, cada uma com duração de 50 minutos. As três turmas 

participantes da pesquisa realizaram as mesmas atividades e todas elaboraram 

resumos. Para a análise dos dados foi realizada leitura, seleção prévia e recortes do 



56 
 

 
 

material produzido pelos estudantes, dentre os quais escolhemos aqueles que 

apresentaram maior relevância para nossa pesquisa, por evidenciar o uso das 

estratégias de leitura ao sintetizar as ideias dos textos, bem como por exporem suas 

próprias ideias, considerando-se resultados positivos e negativos ou insatisfatórios. 

Essa seleção possibilitou a realização de uma comparação entre os textos 

produzidos e a busca pelas regularidades do contexto pesquisado que pudessem 

explicar as inquietações que deram origem aos questionamentos da pesquisa. 

É importante salientar que a maioria dos estudantes afirmou nunca ter 

estudado língua espanhola anteriormente, em nenhuma das etapas escolares. Ainda 

assim havia exceções, visto que, por interesse próprio, alguns alunos já possuíam 

um bom nível de conhecimento sobre a língua espanhola.  

O material utilizado foi escolhido entre livros didáticos e sites de jornais on-

line, mantendo-se o layout dos textos como forma de preservar sua originalidade, 

para que os estudantes pudessem ter acesso à fonte de onde se retirou o texto, 

imagens, letras destacadas, data e autor etc. 

Os temas a serem trabalhados foram escolhidos pela pesquisadora tendo 

como base as percepções sobre os gostos, interesses e afinidades demonstrados 

pelos estudantes, a idade e a fase da adolescência vivida por eles. Também foi 

selecionado um tema do qual se percebeu que a maioria não gostava. Trabalhamos 

sobre uma personagem de quadrinhos mundialmente conhecida, a Mafalda; sobre 

os esportes, escolhemos um texto sobre o futebol e o último texto tratava das 

diferenças de gêneros, machismo e feminismo. 

Foram escolhidos três textos conforme os critérios já expostos para a escolha 

do tema. No texto El Quino de Mafalda, a proposta foi trabalhar a gramática, 

estudando os verbos no Presente do Indicativo. O objetivo delimitado para essa 

leitura foi preencher as lacunas do texto. Para tanto, os estudantes realizaram uma 

leitura para compreensão do texto com o objetivo de encontrar os verbos mais 

adequados a cada espaço vazio, praticando, com essa atividade, o uso das 

estratégias de coerência e coesão. A leitura proposta inicialmente foi superficial, a 

fim de que os alunos encontrassem os mecanismos visíveis do texto e, para 

encontrar a conjugação verbal, os alunos teriam que entender o sentido de cada 

frase do texto e assim construir o sentido global. 

No texto El penal que puede cambiar la definición del torneo, realizamos uma aula 

expositiva para que os alunos pudessem ter contato com o vocabulário relacionado 
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aos esportes para, em seguida, realizarem a leitura do texto. Essa escolha foi 

pensada justamente pelo tema trabalhado, pois possivelmente os alunos teriam 

conhecimento anterior sobre um esporte tão popular no país e, por isso, suas 

possibilidades linguísticas para falar de futebol seriam beneficiadas, dado que o 

texto possuiu uma linguagem informal e extrovertida, muito próxima da linguagem 

coloquial. Também pensamos no tamanho do texto e das letras usadas, justamente 

porque pretendíamos que os estudantes mostrassem desinteresse sobre o texto ao 

notarem o tamanho do texto e das letras e posteriormente pudessem refletir sobre 

alguns problemas de compreensão em seus resumos. 

O texto Cuestión de género, cultura machista y reivindicaciones foi escolhido 

levando-se em consideração a temática tratada, bastante polêmica, e o gênero 

textual utilizado, o artigo de opinião. Antes do trabalho com o texto propriamente 

dito, trabalhamos as características do gênero textual artigo de opinião. O objetivo 

de leitura do texto seria a localização da opinião do autor e os argumentos utilizados 

para sustentá-la. 

É importante destacar que cada aluno recebeu os textos em material 

impresso para que pudessem manuseá-los, marcar, escrever, sublinhar, realizar 

anotações. Também puderam recorrer aos colegas de classe ou a 

professora/pesquisadora como forma de obter algum auxílio nas leituras, além dos 

meios tecnológicos existentes e dos quais tinham acesso (internet, celular, 

computador).  

A intervenção realizada pela professora/pesquisadora consistiu em três 

etapas durante as aulas de leitura, as quais pretendiam proporcionar momentos em 

que se exigisse o uso das estratégias de leitura para a compreensão dos textos 

trabalhados.  

A primeira etapa era exploratória e pretendia a utilização das estratégias de 

skimming e scanning para a ativação dos conhecimentos prévios e o consequente 

levantamento de hipóteses e inferências. 

Na segunda etapa, foram realizadas perguntas que serviam como mote para 

o início de discussões sobre as leituras, além de observações de forma geral sobre 

como os alunos realizavam as leituras por meio do contato com os textos, a fim de 

perceber como lidavam com os textos impressos nas folhas, percebendo as 

anotações, grifos e até mesmo possíveis dúvidas sobre os significados de palavras 

encontradas nos textos. 
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A terceira etapa era a finalização de cada aula de leitura com avaliação da 

compreensão leitora e os alunos elaboravam resumos escritos em língua portuguesa 

sobre a compreensão dos textos lidos em sala. Esses resumos foram produzidos em 

língua portuguesa, pois nosso objetivo era apenas verificar o processo de 

compreensão, de forma a entender e perceber como os alunos chegam à 

compreensão sobre a leitura dos textos trabalhados, ou seja, a significação dos 

textos lidos como resultado desse processo de leitura.  

Os resumos foram analisados qualitativamente, coma finalidade de identificar 

os meios utilizados para sua produção. Avaliamos a construção da ideia central ou 

tema geral dos textos lidos, culminando no produto final da atividade de leitura a 

compreensão dos textos aqui representada pelos resumos que foram avaliados. 

Buscamos mensurar de forma qualitativa os resumos, desenvolvendo uma 

leitura sobre a compreensão dos estudantes, em busca das estratégias de leitura 

por eles utilizadas para a construção de significados. Para tanto, realizamos alguns 

recortes nos resumos elaborados pelos alunos para demonstrar os resultados 

alcançados, sejam eles satisfatórios ou não. 

Escolhemos não analisar perguntas e respostas trabalhadas sobre os textos, 

por entendermos que talvez os estudantes estejam automatizados em solucionar 

perguntas e respostas de forma a não escrever seus entendimentos do texto, mas 

sim realizar uma espécie de cópia de partes do texto para tentar responder as 

perguntas, o que nos fez pensar em outras possibilidades a fim de obter uma maior 

confiabilidade nos resultados e também uma forma de retirar os alunos dessa 

situação de “zona de conforto”. Por esse motivo, ao final de cada atividade de leitura 

desenvolvida em sala, solicitamos a elaboração de resumos.  

O corpus dessa pesquisa constitui-se de notas de campo contendo as 

observações da pesquisadora sobre o uso das estratégias de leitura pelos alunos no 

momento da leitura do texto em língua espanhola e de resumos produzidos em 

língua portuguesa pelos alunos após a leitura dos textos. Justificamos a escolha 

deste instrumento para coleta de dado com base em três fragmentos do livro 

Estratégias de leitura, de autoria de Isabel Solé (1998), os quais seguem 

enumerados: 

(i) a elaboração de resumos está estreitamente ligada às estratégias 
necessárias para estabelecer o tema de um texto, para gerar ou identificar 
sua ideia principal e seus detalhes secundários (SOLÉ, 1998, p. 143).  
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(ii) Parece-me que o resumo de um texto é elaborado com base naquilo que 
o leitor determina como ideias principais, que transmite de acordo com seus 
propósitos de leitura (SOLÉ, 1998, p. 147). 
 
(iii) O resumo exige a identificação das ideias principais e das relações que 
o leitor estabelece entre elas, de acordo com seus objetivos de leitura e 
conhecimento prévios (SOLÉ, 1998, p. 147).  

 

Para a autora, a produção de um resumo exige do leitor a capacidade de 

determinar a ideia ou tema geral e das ideias secundárias, o que será realizado 

conforme os objetivos da leitura e de acordo com os esquemas de conhecimento, ao 

decidirmos o que é mais e o que é menos importante. Resumir é ter a capacidade de 

elaborar outro texto, mais sucinto e que contenha as ideias do texto fonte, um texto 

sucinto com o significado geral do texto, é a capacidade de síntese da ideia global. 

Referindo-se aos estudos de Van Dijk (1983), Solé (1998) diz que este autor 

“estabelece quatro regras que nós, leitores, utilizamos quando tentamos resumir o 

conteúdo de um texto: omitir, selecionar, generalizar e construir ou integrar” (SOLÉ, 

1998, p. 145). Assim, podemos suprimir informações ao omitir o que consideramos 

pouco relevante para os objetivos de leitura, suprimimos informações que possam 

ser redundantes, por serem secundárias ou menos relevantes para o tema geral. Já 

as regras de generalização e construção permitem a substituição de informações por 

outra mais reduzida, pois, ao generalizar obtêm-se um conceito capaz de englobá-lo. 

Assim, fazer um resumo em LE não se trata de realizar uma tradução, mas de 

entender o texto, localizando as ideias principal e secundária, para só então realizar 

uma síntese do que for necessário para abarcar os sentidos mais importantes, sem 

deixar de lado os objetivos da atividade de leitura. 

Salientamos que nosso foco não foi analisar os resumos produzidos, mas sim 

avaliar as estratégias utilizadas pelos alunos durante o processo de construção da 

compreensão na leitura em LE. Isso porque entendemos que nossos alunos são 

capazes de realizar resumos dos textos lidos, pois o fato de fazerem o uso das 

estratégias de leitura (seleção, inferência, antecipação e verificação), demonstra que 

os estudantes já estão realizando o processo de resumir. Ao selecionar, inferir, 

antecipar e verificar, os alunos estão realizando a síntese do que compreenderam e 

do acharam importante. No processamento da leitura, realizamos a síntese do que 

entendemos de tal forma que chegamos a construir outro texto a partir da leitura que 

realizamos. 
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Uma vez apresentados os critérios e procedimentos para coleta e análise dos 

dados, na seção 3, a seguir, passamos à discussão dos dados coletados e 

selecionados, tendo como base o referencial teórico apresentado na seção anterior. 
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3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Esta seção se constitui das percepções sobre as impressões iniciais no 

primeiro contato com os alunos participantes da pesquisa, os dados coletados nas 

etapas (antes, durante e após a leitura) e finalizamos com a análise das estratégias 

utilizadas pelos alunos durante o processo de construção da compreensão na leitura 

em LE apresentadas nos resumos elaborados pelos alunos/leitores. Os dados 

coletados foram analisados com o propósito de se encontrar regularidades e 

padrões nas informações coletadas. 

 

 

3.1 PRIMEIRAS IMPRESSÕES 

 

Em um primeiro momento, antes do trabalho com os textos selecionados para 

a coleta dos dados, realizamos uma atividade de sondagem, utilizada como piloto, 

em que obtivemos as impressões iniciais para que pudéssemos perceber as 

concepções dos estudantes sobre língua e linguagem e ensino-aprendizagem. 

Realizamos a leitura e discussão do texto “Un viaje fantástico” e finalizamos 

com a elaboração de um resumo oral, desenvolvido em conjunto por professor e 

alunos. Em seguida, pedimos para que os estudantes escrevessem sobre possíveis 

dificuldades enfrentadas durante a atividade de leitura, quanto ao vocabulário, 

temática, compreensão, etc. Obtivemos respostas como: dificuldades na escrita, 

acentuação e pronúncia, com os verbos e letras não comuns no português, falsos 

cognatos, interpretação, tradução de algumas palavras, por antes nunca ter lido um 

texto em espanhol, palavras desconhecidas, diferenças entre as línguas, falta de 

conhecimento linguístico e dificuldade para entender o significado.  

Com base nas respostas apresentadas, notamos uma grande preocupação 

entre os estudantes com a escrita, acentuação e pronúncia, com os verbos e letras, 

falsos cognatos e palavras desconhecidas, além de falta de conhecimento 

linguístico. Isto demonstra que, de forma geral, há uma grande importância dada ao 

conhecimento linguístico e seus aspectos gramaticais. 

Podemos dizer que os estudantes possuem uma concepção de língua como 

um sistema complexo de regras gramaticais, as quais devem ser aprendidas para se 

conhecer uma língua. A preocupação com os aspectos gramaticais e sintáticos, com 
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os aspectos visíveis do texto, revela a existência de uma visão tradicional sobre o 

ensino e aprendizagem de línguas, na qual a aprendizagem é desenvolvida com 

foco puramente na gramática. 

A preocupação com a gramática e vocabulário denota um conhecimento 

voltado para a metacognição, em que se tem uma percepção consciente sobre a 

aprendizagem. Esse fato distancia o ensino-aprendizagem das estratégias 

cognitivas, aquelas ações inconscientes que nosso cérebro realiza para 

compreender o que se lê ou se aprende, ou seja, a ativação dos esquemas mentais. 

 No entanto, nas atividades de leitura os alunos também fizeram uso das 

estratégias cognitivas, utilizando os três tipos de conhecimentos mobilizados para o 

processamento textual, segundo preconizam Koch (2015) e Koch e Elias (2012), a 

saber: 

(i) o conhecimento linguístico, que abrange também os conhecimentos 

gramatical e lexical, conhecimento que nos permite identificar a 

organização do material linguístico na superfície textual, o uso dos meios 

coesivos para a remissão ou sequenciação textual, a seleção adequada 

ao tema e a ativação dos modelos cognitivos adequados. O segundo 

deles; 

(ii) o conhecimento enciclopédico ou de mundo,que é todo conhecimento 

armazenado na memória de longo prazo, adquirido das experiências e 

vivências pessoais, construído em um espaço e tempo determinados, 

permitindo a produção de sentidos.  

(iii) o conhecimento interacional ou sociointeracional, o qual se divide em 

quatro tipos:  

- o ilocucional: permite que identifiquemos os objetivos e propósitos do 

falante de uma determinada situação interacional; 

- o comunicacional: diz respeito às normas de comunicação humana, a 

quantidade de informação necessária em determinadas situações 

comunicativas para que o interlocutor seja capaz de reconstruir o objetivo 

do produtor do texto, seleção linguística adequada à situação e a tipologia 

e gênero textual adequado à situação de interação; 

- o metacomunicativo: o locutor monitora o fluxo verbal, utilizando-se de 

recursos linguísticos, sinais de articulação ou apoios textuais e formulação 
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e construções textual específicas, a fim de assegurar a compreensão do 

texto e convencer o interlocutor, dos objetivos com que é produzido; 

- o superestrutural: conhecimento sobre os esquemas textuais que nos 

permitem identificar a estrutura e macrocategorias ou unidades globais, 

dos vários tipos e gêneros textuais usados para a comunicação. 

As respostas revelam que os estudantes, em seu discurso, se preocupam 

muito com os aspectos visíveis do texto e, em suas práticas leitoras, priorizam o 

processamento ascendente do texto; nesse caso, eles extraem as informações 

necessárias para a compreensão de dentro do próprio texto.  

Por outro lado, também obtivemos respostas como preocupação com a 

interpretação e dificuldade para entender o significado. Essas respostas estariam 

próximas do nosso objeto de pesquisa, ou seja, a leitura enquanto construção de 

significados. Isso porque entendemos a língua como uma prática social, dentro de 

uma concepção construtivista, em que o ensino e aprendizagem de línguas se 

mostram um espaço para a construção de sentido e significado que, no contexto de 

sala de aula, é criado pelo conjunto dos agentes atuantes no processo de ensino-

aprendizagem. 

Pensamos nossos estudantes e os aprendizes de idiomas enquanto seres 

sociais e participantes de uma sociedade em que sua ação se dá não só na escola, 

mas em outros ambientes, os quais exigem uma atuação perante os contextos 

comunicativos em que se situa. Assim, o ensino de línguas passa pelo cultural - não 

é só e apenas gramática - pois a língua representa a identidade cultural de cada 

falante; as marcas das experiências sociais vividas por cada indivíduo irão se refletir 

na compreensão dos textos, justificando as várias leituras de um mesmo texto, o que 

explicita o processo descendente de leitura. 

A leitura, por estar relacionada ao sentido da visão, é considerada uma 

atividade que depende inteiramente dos olhos ou do que eles alcançam ver, mas 

Smith (1999) alerta para os fatores que causam a visão túnel, os quais podem levar 

à simples decodificação do texto sem que os estudantes cheguem a um sentido 

aceitável. Para Smith (1999, p. 35), “a amplitude do seu campo de visão não 

depende de seus olhos, mas de quanto o seu cérebro está tentando alcançar, do 

número de alternativas que ele está considerando”. 
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A leitura é uma atividade cognitiva e, para que logre a compreensão leitora, o 

leitor realiza vários processos inconscientes, os quais atuarão interativamente em 

busca de um sentido. Dizer que a leitura depende do campo de visão de nossos 

olhos seria limitar a atuação do leitor ativo e de seus esquemas cerebrais e 

cognitivos. Para ler não basta saber decodificar as palavras ou enxergá-las, mas se 

faz necessário desenvolver capacidades cognitivas a ponto de relacionar o que os 

olhos veem com o que se encontra implícito no texto, ou seja, nas entrelinhas, pois a 

compreensão envolve o visível e o não visível.  

Isso nos remete aos conceitos sobre memória de curto prazo e de longo 

prazo desenvolvidos por Smith (1999), pois o leitor inexperiente pode acabar 

sobrecarregando a memória de curto prazo com palavras desconhecidas, tendo em 

vista que nossa capacidade é de apenas sete palavras armazenadas. Esse fato 

melhor percebido na leitura em língua estrangeira, pois a tendência é o leitor tentar 

armazenar todas as palavras desconhecidas e sobrecarregar a memória de curto 

prazo, o que, ao final de uma leitura, produz aquela sensação de não compreensão 

e inclusive a necessidade que os estudantes têm de que o professor traduza o texto 

por inteiro. Por isso, aquela pergunta bastante comum em aulas de LE: professor(a) 

você não vai traduzir? 

A ação de traduzir o texto inteiro pode ser considerada uma barreira para a 

internalização e aquisição de uma nova língua, dado que o estudante acabaria por 

não desenvolver as competências necessárias ou o processo se tornaria muito lento, 

porque não desenvolveria a automatização dos significados nos esquemas mentais.   

 Smith (1999) afirma também que as limitações do processamento de 

informações afetam a audição, pois seria mais fácil ouvir o que alguém está falando 

- mesmo um cochicho ou em uma sala de aula com muitas conversas paralelas - se 

o que está sendo dito fizer sentido, mas seria muito difícil escutar algo que não faça 

sentido algum para a pessoa que escuta. Torna-se importante a escolha dos textos 

a serem trabalhados em sala, principalmente com a faixa etária de jovens 

estudantes, os quais estão cercados por muita informação e acostumados com a 

rapidez dessas informações. Textos que possam refletir o cotidiano dos estudantes 

seriam mais bem aceitos do que textos sem nenhuma relação com suas 

experiências sociais. Um dos critérios para que os leitores possam entender um 

texto é justamente o conhecimento sobre o assunto tratado, pois, além de despertar 
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o interesse facilita o levantamento de hipóteses e o processamento da compreensão 

leitora. 

Durante a atividade de leitura, nossos olhos não seguem uma linha reta e 

contínua, mas fixam-se em alguns pontos e realizam um movimento de pulo de um 

ponto para outro, ação que pode ser progressiva ou regressiva, ou seja, nossos 

olhos podem se fixar para frente ou voltar para um ponto anterior. O que determina a 

direção a ser tomada é o grau de dificuldade do material lido: quanto maior a 

dificuldade, maior será a regressão já que o leitor determina quando seguir ou voltar; 

nesse processo realizamos a “sacada”, ou seja, a adivinhação ou inferência do que 

lemos. Assim, do ponto de vista cognitivo, a leitura pode ser considerada um jogo de 

adivinhações (KLEIMAN, 1998).  

Pelas respostas analisadas podemos inferir que a ação regressiva deve ter 

sido muito usada por nossos alunos em se tratando de LE, por talvez não possuírem 

conhecimento suficiente sobre a língua e, como já constatado, apresentarem uma 

preocupação com as palavras, traduções e sentido literal, o que pode ter levado à 

visão túnel devido à sobrecarga da memória de curto prazo, além do conhecimento 

inferencial insuficiente. Diante do exposto entendemos que “aprendemos a ler 

através da leitura, conduzindo experimentos enquanto vamos em frente [...] 

construindo hipóteses sobre o que é cada nova palavra que vemos impressa e 

testando se as nossas hipóteses fazem sentido no contexto” (SMITH, 1999, p. 88). 

 

 

3.2 RESULTADOS 

 

3. 2.1 Antes da leitura 

 

Para trabalhar com a prática de leitura de textos, seguimos as etapas de 

leitura já comentadas no escopo deste trabalho, de forma a incentivar e despertar o 

uso das estratégias de leitura. 

Antes da leitura, utilizamos uma abordagem construtivista, para familiarizar os 

alunos com o vocabulário a ser encontrado nos textos. Trabalhamos verbos em 

presente do indicativo, vocabulário relacionado aos esportes e as características dos 

gêneros textuais a serem lidos. 



66 
 

 
 

Durante a atividade de pré-leitura, pretendíamos a ativação do conhecimento 

prévio dos estudantes, a realização de inferências e previsões, ação realizada com o 

auxílio do próprio texto e de forma a contextualizar os temas trabalhados por meio 

de imagens, títulos, subtítulos, palavras-chave, estrutura do texto, identificação do 

autor, gênero textual, dos personagens dentre outros. 

A atividade exploratória realizada antes da leitura propriamente dita tinha 

como objetivo ativar os conhecimentos anteriores dos estudantes, suscitar as 

expectativas sobre o texto apresentado, levantar hipóteses, antecipar ideias, 

temática e assunto a ser trabalhado. Assim, durante essa fase de exploração visual 

do texto, realizamos a definição dos objetivos da leitura, bem como a listagem de 

verbos, substantivos e adjetivos ou palavras que pudessem revelar ou dizer algo 

sobre o texto a ser lido. 

Na atividade de pré-leitura, fizemos a leitura dos textos, utilizando primeiro a 

técnica de skimming: partíamos das informações gerais em uma leitura superficial, 

somente com a passada de olhos sobre o texto, a fim de perceber suas 

características estruturais e visíveis. Era uma preparação para a etapa de uma 

leitura minuciosa e mais atenta (scanning). 

O trabalho com técnicas de leitura ajuda os alunos a ir se familiarizando com 

e percebendo que eles também podem utilizar tais técnicas para realizar as suas 

próprias leituras. O trabalho realizado pelo professor servirá como um modelo para 

que os alunos também possam atuar, realizando suas próprias inferências e 

levantando hipóteses. 

Kato (1990), ao falar de sua experiência pessoal com o aprendizado de uma 

segunda língua, relata que: 

Outro tipo de estratégia procedimental que devo ter transferido e usado 
intensamente é a operação de inferência. Sabendo que poucos de nós, ao 
encontrarmos um termo desconhecido em um texto, interrompem a leitura 
para consultar um dicionário. Às vezes nem diminuímos o ritmo de leitura, 
esperando que o contexto possa esclarecer seu sentido. Em tais ocasiões, 
esse termo fica visualmente ou auditivamente retido na memória temporária 
à espera de uma interpretação apropriada, que se dá por inferência (KATO, 
1990, p. 21) 

 

Neste sentido, os alunos participantes da presente pesquisa eram como 

crianças aprendendo uma nova língua. Devido à falta de contato anterior com a 

língua alvo e terem como base a própria língua materna (LM), os alunos possuíam 

um repertório fraco e exerciam uma atividade de reconhecimento das palavras em 
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língua espanhola; a inferência era uma ação frequente na busca de sentido, bem 

como as traduções foram um recurso muito utilizado, justamente pela visão de 

ensino de língua tradicional que foi demonstrada por eles. 

 

3.2.2 Durante a leitura 

 

Durante a realização das leituras, observamos que os estudantes realizavam 

algumas ações que se repetiram em todos os textos trabalhados, tais como: marcar 

palavras e frases, realização de anotações, possivelmente traduções de palavras, 

grifar ou circular trechos do texto, buscar informações complementares e identificar a 

ideia global do texto, identificar marcadores textuais, de estilo, público ao qual o 

texto está direcionado, referentes linguísticos os quais delimitam as informações 

principais das secundárias e os posicionamentos do autor, se os expõe ou não, se 

há intertextualidade com outros textos, outras literaturas, outros livros, outras 

ideologias e se defende ou não uma opinião. Também buscavam a ajuda tanto da 

professora/pesquisadora quanto dos colegas de sala. Em alguns casos, utilizavam 

dicionários, tradutores e a internet para decifrar o significado de palavras 

desconhecidas. 

Nessa segunda etapa, foram realizadas algumas perguntas sobre a temática, 

os personagens, as ideias defendidas, as imagens que apareciam e também 

surgiam outras perguntas, conforme os estudantes iam respondendo as anteriores. 

O objetivo era despertar o conhecimento sobre o assunto dos textos e servir como 

mote para a realização de discussões e debates sobre os textos trabalhados. Dessa 

forma, os estudantes revelavam as hipóteses levantadas sobre os temas e também 

suas opiniões, as quais serão apresentadas mais à frente, pois isso aparece 

também nos resumos escritos. 

Nessa etapa para o desenvolvimento da compreensão, os estudantes 

realizaram a conexão entre seus conhecimentos e as ideias trazidas pelos textos. 

Outro fator muito recorrido foi o contexto de produção dos textos e o próprio contexto 

atual da leitura realizada, o que nos leva a pensar na capacidade de realizar 

inferências que cada leitor possui, ou seja, para que haja compreensão, o leitor deve 

ser capaz de relacionar suas representações mentais as informações do texto. 

Assim, podemos entender que existem leitores mais fluentes e outros menos 

fluentes, há os que possuem um amplo conhecimento de mundo e o utiliza e outros 
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que não, revelando as diferenças entre as interpretações e o que cada um entendia 

por ideia principal e secundária. 

As ações realizadas nessa etapa serviram para confirmar ou retificar as 

antecipações realizadas na etapa anterior, antes da leitura propriamente dita, dando 

assim uma visão global do texto e da identificação da ideia principal, bem como das 

secundárias. 

Partimos da ideia de que os alunos precisam saber o que é e para que serve 

a ideia principal do texto e, por isso, necessitam encontrar a relação entre a ideia 

principal, seus conhecimentos e seus objetivos. Solé (1998) considera que “a ideia 

principal resulta da combinação entre os objetivos de leitura que guiam o leitor, entre 

os seus conhecimentos prévios e a informação que o autor queria transmitir 

mediante seus escritos” (SOLÉ, 1998, p. 138). Logo, compreender a ideia principal é 

primordial para que o leitor consiga aprender com suas leituras, possibilitando a 

realização de atividades relacionadas a elas, como tomar notas e elaborar resumo. 

Para encontrar a ideia principal de um texto o leitor segue alguns passos ou regras 

como omitir ou suprimir informações, regras de substituição, regras de seleção e de 

elaboração (BROWN e DAY, 1983, apud SOLÉ, 1998). 

 

3.2.3 Após a leitura 

 

A promoção de discussões sobre a temática trabalhada em cada texto foi 

fundamental para que os estudantes pudessem dar pistas sobre quais os pontos dos 

textos lhes pareceram importantes. Ao falarem sobre suas impressões, eles 

realizavam sínteses do texto que acabavam de ler, recordando as hipóteses que 

haviam sido levantadas na etapa antes da leitura para saber se haviam se 

confirmado ou não. Foram oportunidades para que os estudantes buscassem na 

memória as informações sobre os textos, lembrando que recordamos mais 

facilmente o que oferece pistas para nossa memória. 

Esse trabalho foi importante para que pudéssemos perceber suas opiniões, 

crenças e ideologias ao falarem sobre as temáticas que os textos despertavam 

neles. Isso ficou claro na atividade de sondagem em que os estudantes levantaram 

inicialmente a hipótese de que alguém iria contar sobre uma viagem que havia 

realizado, mas, após a leitura do texto, perceberam que o texto contava sobre os 

preparativos para uma viagem à Amazônia. Durante o desenvolvimento das 
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atividades com o texto “Cuestión de género, cultura machista y reivindicaciones”, 

percebemos as opiniões e ideologias dos estudantes porque ocorreu uma discussão 

muito acalorada: as meninas afirmavam haver a existência do machismo na 

sociedade e os meninos, em sua maioria, eram contra a ideia da existência do 

machismo trabalhada no texto. 

Passamos para a análise e discussão do produto final do processamento da 

leitura e vale ressaltar que todas as etapas pretendiam direcionar os estudantes à 

exploração e uso das estratégias de leitura. Assim, na atividade de pós-leitura 

ocorreu a elaboração dos resumos, os quais analisamos a partir de agora. 

 

Produções do texto 1: El Quino de Mafalda 

 

De modo geral, a dos alunos realizou traduções e não o que havia sido 

solicitado, o resumo. Isso confirma a visão de leitura como decodificação, notada na 

fase exploratória, relacionada apenas a componentes isolados do contexto 

linguístico. Oxford (1990, apud SILVA, 2002) afirma que a tradução pode ser muito 

válida para alunos iniciantes, mas que também pode se tornar uma espécie de 

muleta sem a qual o aluno se julgue incapaz de compreender uma leitura ou mesmo 

chegar a informações equivocadas do material lido, principalmente em traduções 

palavra por palavra, traduções literais. O autor também aponta outro problema que 

pode ser produzido pela tradução, que é o atraso na atividade de leitura, pois esse 

aluno pode ter que retornar várias vezes ao mesmo ponto, passagem ou palavra a 

qual acredita não ter compreendido. Leffa (1996) afirma que “só se reproduz 

literalmente o que não se compreende” (LEFFA, 1996, p. 44). O uso da tradução 

literal seria a comprovação de que o aluno não teria compreendido a frase ou 

mesmo o texto ou partes dele. 

Como exemplo de situações em que as traduções realizadas de forma isolada 

podem levar a problemas de sentido, encontramos, nos resumos analisados, uma 

tradução em que o correto seria traduzir a palavra para “esperta” e o aluno traduziu 

como “acordada”, palavra presente nessa frase: una niña precoz y muy despierta. O 

estudante poderia ter realizado uma tradução funcional, pois a palavra traduzida de 

modo literal não se enquadra no sentido normalmente empregado na LE, não sendo 

utilizada na LM com o mesmo significado da LE. Sobre o poder de realizar 

inferências, podemos deduzir que o estudante talvez tenha utilizado a inferência 
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para atribuir um significado à palavra que para ele se mostrou muito parecida ao 

verbo “despertar” da LM. Atentamos assim para os falsos-cognatos, palavras que se 

assemelham na escrita de outras línguas, mas que possuem sentido diferente e que 

podem ser um problema para a compreensão porque a tendência, como aconteceu 

no caso desse estudante, é relacionar ao significado da LM. 

Essa mesma situação se repete na frase jugar en el parque a los vaqueros 

con sus amigos. Os estudantes prestaram atenção somente na palavra vaqueiros e 

traduziram como cawboys, vaqueiros e calça de brim, sem realizar a busca por um 

referente na língua portuguesa e nas brincadeiras de pega-pega ou polícia e ladrão, 

como é costume chamar no Brasil. Ocorreu também tradução da frase para o 

português, com outro sentido, talvez devido a falta de conhecimento sobre a 

estrutura da língua, fato que demonstra o uso da estratégia de inferência para 

adivinhar o significado. É o que podemos perceber no seguinte recorte: 

 

 

“Ela gosta de ir no parque dos vaqueiros com os amigos.” 

 

Parece que hipóteses não foram levantadas ou foram de forma equivocada e 

sem que fossem confirmadas ou falseadas; supomos que tenham permanecido 

durante toda a leitura. É provável que o estudante não tenha realizado inferências 

sobre o significado de algumas palavras e não tenha usado as pistas do texto para 

“sacar” o sentido, ficando sem entendê-las. Por outro lado, se o estudante fez uso de 

inferência, ela não se mostrou eficaz para essa situação, visto que ele não 

conseguiu uma compreensão adequada da frase. 

Outro fato que também vale destacar é com relação à expressão pájaro loco, 

nome de um personagem de desenho animado muito conhecido no mundo e que, no 

Brasil, recebe o nome de Pica-pau. Alguns alunos traduziram de forma literal como 

pássaro louco e também houve casos de transcrição da LE para o texto resumido na 

LM como “pájaro loco”, fato que pode demonstrar o não conhecimento do aluno 

sobre o termo ou, se conhece, talvez não tenha encontrado um equivalente na 

língua materna para a palavra, ou simplesmente o estudante não foi capaz de 
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realizar as conexões entre seus esquemas mentais e os trazidos pelo texto. Em 

síntese, não realizou predições sobre as representações que possuía em seus 

esquemas e a palavra encontrada no texto. 

Não identificar um correspondente ou a própria transcrição de um termo não 

necessariamente representa a falta de entendimento, o que fica evidente, pois 

também aconteceu a associação com o desenho animado ou a explicação do termo 

pájaro loco: houve um caso em que o aluno escreveu entre parênteses “pica-pau” ou 

“pássaro louco, o pica-pau do desenho animado”. Isso denota a estratégia de 

verificação, como forma de confirmar a hipótese levantada, além do uso da 

inferência realizada pelo estudante na relação com o desenho animado que 

provavelmente ele assista pela televisão e/ou com a própria imagem do personagem 

presente na cópia do texto, a fim de ativar o conhecimento prévio, para que eles 

associassem o nome em espanhol ao nome em português. Nesse caso, 

percebemos a interação entre o conhecimento prévio do leitor e sua capacidade 

inferencial para predizer os dados do texto. 

O estudante fez uso de inferências e acrescenta informações que não 

estavam no texto. Ao dizer “ela gosta de assistir ao pica-pau na televisão” ou “o pica-

pau do desenho animado”, infere informações que agregam um sentido para 

justificar a informação dada anteriormente sobre o pica-pau, justamente porque 

ativou os conhecimentos necessários para tal, sendo capaz de identificar o 

significado da palavra e acrescentar informações que se encontravam 

provavelmente em seus esquemas mentais, conectando as estratégias cognitivas e 

metacognitivas. 

Encontramos casos em que a palavra niña foi traduzida para “bebê”. Talvez 

este estudante tenha realizado o levantamento da hipótese, mas esta permaneceu 

sem ser confirmada ou tenha sido confirmada de modo errôneo. Podemos dizer que 

o estudante não relacionou as informações oferecidas pelo texto, estrutura, imagens 

etc. com os seus próprios conhecimentos e o processamento da leitura não foi 

realizado adequadamente ao não utilizar a estratégia de verificação para confirmar 

suas adivinhações. 

Outro caso ocorreu com a sigla ONU (Organização das Nações Unidas). Por 

algum motivo ou simples desconhecimento, os estudantes acabaram por associar a 

sigla ao país Estados Unidos e sua respectiva sigla EUA e também à Embaixada 

Americana, provavelmente uma referência à Embaixada dos Estados Unidos. Uma 
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possível justificativa para esse fato é a ideia de que eles acreditem ser uma 

instituição ligada aos Estados Unidos, em decorrência de desconhecimento sobre a 

função dessa organização de apoio humanitário. Faltou para esses estudantes o 

conhecimento enciclopédico, o qual ajudaria a entender que a personagem, por ser 

ligada as questões sociais, gostaria muito de desenvolver trabalhos relacionados à 

ajuda humanitária. Podemos dizer que houve o uso da estratégia de inferência, mas 

não a verificação. 

Na frase capaz de comer un poco de sopa – plato que ella odia, a palavra 

plato foi traduzida para “poço”, o que mudou totalmente o significado da palavra, 

causando até mesmo uma ironia na frase do estudante. 

Estes exemplos revelam que os estudantes não foram capazes de relacionar 

o conhecimento de mundo com as informações do texto. Podemos inferir que os 

estudantes não ativaram os esquemas mentais e, portanto, realizaram 

possivelmente uma leitura decodificadora e ascendente. Isso revela a preocupação 

com a estrutura linguística, aqui entendida como a gramática, sendo muito utilizada 

nessa leitura. 

No próximo fragmento, por um desconhecimento das regiões geográficas do 

globo terrestre,o estudante afirma que a Alemanha é uma comunidade de Buenos 

Aires, sem perceber que Alemanha é um país e que Buenos Aires é uma cidade e 

também capital da Argentina. 

 

 

“moram em Alemanha numa comunidade de Buenos Aires” 

 

Esse estudante não ativou seu conhecimento enciclopédico e é provável que 

não tenha seguido as pistas do texto para confirmar ou refutar esta hipótese, a qual 

produziu um equívoco em sua interpretação. O estudante não retornou ao texto para 

confirma sua hipótese; podemos dizer também que não fez uso dos mecanismos 

metacognitivos para o monitoramento da compreensão e da estratégia de 

verificação. 



73 
 

 
 

Com relação ao resumo escrito pelo mesmo aluno, no texto 1 afirma-se que 

Mafalda crítica seus pais por serem passivos, mas o estudante afirma que os pais de 

Mafalda a fazem pensar positivamente. 

 

 

“seus pais fazem ela pensar positivo” 

Para que exista compreensão, é necessário que o estudante seja capaz de 

ativar vários conhecimentos e, ao mesmo, tempo possa interagir com a informação 

do texto. Nesse sentido, Kato (1990) afirma que: 

A compreensão de um item não se dá, de forma isolada, da mesma forma 
que não pode haver aprendizagem de um termo fora de sua rede de 
relações. A compreensão e a aprendizagem de um item lexical parecem 
tanto mais efetivas quanto maior o número de relações que esse item 
consegue estabelecer com itens já compreendidos ou aprendidos (KATO, 
1990, p. 99-100). 
 

Para que haja compreensão é necessário ter a capacidade de relacionar o 

conhecimento trazido pelo texto com os esquemas mentais que possuímos. No 

trecho abaixo, a aluna exerce inferência adequada, pois, ao explicar o termo apático 

e o fato de Mafalda criticar seus pais, utiliza a estratégia de antecipação, explicando 

e antecipando informações que provavelmente dariam sequência ao texto. 

 

 

“ela crítica muito seus pais por não pensarem da mesma forma que ela, os 

pais delas são muito calmos aceitam as coisas sem contestar nada, bem diferente 

da Mafalda.” 

 

No trecho destacado a seguir, o aluno fez uso da estratégia de inferência ao 

demonstrar ter a ideia de que uma visão crítica como a demonstrada por Mafalda só 

poderia ser apresentada por um adulto. Para chegar a essa conclusão, o estudante 

ativou vários conhecimentos e estratégias cognitivas e interacionais, pois demonstra 
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saber que a personagem Mafalda possui “opiniões maduras”. Provavelmente este 

aluno tenha esse entendimento sobre a vida, de que uma criança não é capaz de 

desenvolver um pensamento crítico. O mesmo aluno utiliza a capacidade 

metalinguística, ao explicar um termo anteriormente referido com a própria língua, 

quando escreve: “que apresenta opiniões maduras ou com caráter de pertencer a 

uma pessoa com idade mais avançada”, referindo-se ao termo “criança precoce”. 

Esse aluno processa a leitura de forma ascendente por buscar pistas no texto, mas 

atua de forma ativa ao raciocinar sobre o significado do texto, fazendo conexões 

sobre seus conhecimentos anteriores com relação à personagem Mafalda. Logo, ele 

realiza uma leitura interativa, em que os dois modelos - ascendente e descendente - 

atuam conjuntamente para a construção do significado.  

 

 

“O texto trata sobre a personagem Mafalda, apresentando alguns fatos sobre 

ela, como o fato de ela ser uma criança precoce, ou seja, que apresenta opiniões 

maduras ou com caráter de pertencer a uma pessoa com idade mais avançada.” 

 

Outra aluna diz que “suas histórias são uma reflexão para a humanidade”, 

utilizando a estratégia de inferência. Subentende-se que a aluna já conhecia os 

quadrinhos da Mafalda e possivelmente sua personalidade e temáticas geralmente 

abordadas, como as questões sociais, então as informações do texto despertam na 

aluna seus conhecimentos anteriores sobre o assunto do texto. Notamos que ela 

consegue realizar uma leitura interativa ao integrar as informações do texto e as 

suas próprias para a construção do significado da leitura. 

Ainda sobre o texto 1, os alunos realizaram mais que um resumo, pois, ao 

realizarem inferências e as conexões entre seu conhecimento de mundo e os 

conhecimentos agregados com a leitura, também acrescentaram suas próprias 

opiniões sobre as questões explicitadas pelo texto, o que nos leva à função primeira 
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da escola, que é a formação do cidadão consciente de seu papel social e crítico, um 

cidadão participativo e atuante, capaz de agir frente aos problemas e questões 

sociais. Portanto nossos alunos foram capazes de refletir e fazer conexões com 

suas próprias realidades, sinais de uma leitura crítica. É o que podemos notar no 

recorte realizado no último parágrafo do resumo escrito por uma das estudantes do 

curso Técnico em Informática: 

 

“Na minha opinião se todos fossem igual a ela criticasse, não aceita as coisas 

como elas são, o mundo seria bem melhor, claro que haveria alguns conflitos.  

Apesar de tudo ela só expõe sua opinião”. 

 

 

Produções do texto 2: El penal que puede cambiar la definición del torneo 

 

Por se tratar de uma matéria do jornalismo esportivo, esse texto possui uma 

linguagem informal, apresentando algumas gírias e jargões esportivos, nada que 

pudesse prejudicar a sua compreensão e que o mínimo de conhecimento sobre 

futebol não resolvesse. 

Na aula anterior ao trabalho com o texto, já havia sido explanado sobre o 

vocabulário relacionado aos esportes justamente para facilitar a leitura. A 

contextualização foi realizada com o auxílio da foto que acompanhava o texto e 

outros elementos visuais presentes na estrutura textual, do vocabulário já trabalhado 

e dos conhecimentos dos estudantes. De modo geral, os recursos gráficos são mais 

importantes quando o conteúdo do texto é de difícil compreensão pelo leitor, assim, 

durante a primeira fase da leitura, realizamos atividades para ativação do 

conhecimento prévio dos alunos, os quais contribuem para a construção dos 

significados no processo efetivo da leitura. 

Nos resumos realizados, encontramos traduções como “pena de morte” e 

“meio da quadra”. As estudantes não foram capazes de realizar a inferência 
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necessária para entender que se tratava de uma partida de futebol em que uma das 

regras é: se o jogador derrubar o adversário dentro da grande área deve ser 

marcada a penalidade máxima ou pênalti e que este esporte é praticado em um 

campo e não em uma quadra. Isso revela que as alunas realizaram apenas a 

decodificação das palavras e que não tinham conhecimento ou não foram capazes 

de ativar seus conhecimentos sobre o tema. Podemos dizer que faltou a essas 

alunas realizarem a verificação de suas inferências para confirmá-las ou refutá-las. 

Notamos também a transcrição do termo em espanhol penalazo para o 

resumo em português, o que pode ser um sinal de que o estudante não tenha 

entendido a palavra e por isso a escreveu assim como se encontrava no texto em 

LE. Uma possibilidade para explicar o fato é deduzirmos que o aluno possa ter 

tentado realizar a tradução dessa parte ou da frase, transcrevendo o termo para o 

resumo. Célia Esteves da Silva (2001), em seu estudo sobre O processo de 

compreensão na leitura em língua estrangeira, também obteve resultados muito 

próximos ao aqui apresentado. Sobre a inclusão de termos da LE na LM, ela afirma 

que: 

A inclusão de palavras da segunda língua, de modo geral, pode significar 
que o sujeito não conhece o termo ou então não consegue se lembrar de 
um correspondente em língua materna. No entanto nem sempre significa 
que o sujeito não tenha entendido (Silva, 2001, p. 178-179). 

 

De modo geral, apareceram muitos problemas nos resumos dos estudantes 

principalmente pelo fato de quererem sempre realizar traduções de palavras e não 

buscarem usar o raciocínio para encontrar os significados, produzindo, em sua 

maioria, escritos que nada significavam, pois uma tradução “muito” literal e não 

atenta ao sentido, pode produzir enunciados incompreensíveis, como o que se 

segue: 

 

 

 “Assim, enquanto todos Boca protestou e enquanto o contorno esperou todos 

os transtornos de ansiedade tanto tempo contra.”  
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Na transcrição do trecho acima, observamos que o aluno, na tentativa de 

traduzir literalmente um parágrafo do texto, termina por produzir uma frase que pode 

ser considerada sem sentido. Percebe-se que o estudante realiza recortes do texto 

original e, em algumas partes, parece que faltou alguma palavra para que o texto 

tivesse sentido. Logo, a tradução literal não é garantia de que se tenha 

compreensão, pois é necessária a interação entre leitor, as informações do texto e a 

capacidade do leitor para a interpretação, assim como afirma Kato (1990): “a 

compreensão exige a interação do leitor com dados do texto, dados de sua 

capacidade cooperativa-comunicativa com o autor que ele geralmente não conhece” 

(KATO, 1990, p. 100). 

Nossos alunos, ao utilizarem pouco a capacidade de inferir para obter 

significados compreensíveis, demonstram que a interação dos estudantes com o 

texto não foi suficiente para que chegassem à compreensão textual ou leitora. 

Compreendemos que, ao interagir com o texto o estudante pode argumentar, 

questionar e inferir alcançando assim a compreensão. Então, no processo de 

elaboração de resumo as informações ou ideias principais e as secundárias seriam 

formadas e definidas em conformidade com os objetivos de leitura e os 

conhecimentos do leitor. De forma proposital, escolhemos um texto bem extenso, 

justamente para que os estudantes acabassem produzindo enunciados desconexos 

de sentido, por consideramos a grande dificuldade e falta de vontade por parte dos 

alunos em aulas onde se trabalhem com a leitura de textos, principalmente devido 

ao fato de demonstrarem desinteresse em trabalhar textos grandes. 

Os estudiosos das ciências da informação, ao demonstrarem a elaboração de 

resumos realizados por computadores, notaram a necessidade da contextualização 

e da capacidade de inferir para a realização dessa atividade, pois muito da 

compreensão de um texto depende dos subprocessos que nosso cérebro é capaz 

de realizar e dos quais o computador não é dotado. Assim como na elaboração de 

traduções de uma língua para outra, muitas vezes expressões podem existir em uma 

língua e não ter nenhum correspondente na outra língua, também questões 

culturais, regionais e até mesmo as variações linguísticas podem ser fatores que 

interferem em uma tradução realizada não por uma pessoa, mas por uma máquina. 

A capacidade humana de realizar inferências que possuímos é o que nos permite 

realizar traduções funcionais e integrar os diversos conhecimentos para a 

construção do significado. Leffa (1996), ao comentar sobre resumos realizados por 
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computadores, fala que “a necessidade do uso de inferências para compreender o 

texto pode ser demonstrada não só através de perguntas sobre o texto, mas 

também através da elaboração de resumos” (LEFFA, 1996, p. 30). 

Ao realizar as inferências autorizadas pelas pistas do texto o leitor, em um 

outro momento, pode relembrar perfeitamente os fatos. Em vários casos, por não 

terem compreendido ou não realizado as inferências adequadas, os alunos não 

conseguiram lembrar os fatos como haviam sido narrados no texto e depois da 

leitura, nas discussões em sala.  

No trecho abaixo, o estudante deixa transparecer sua opinião sobre o texto 

lido, mostrando uma compreensão além do texto. Talvez por esse estudante gostar 

e ser um praticante do esporte, tenha se interessado mais pelo tema da leitura e 

realizado essa inferência com relação à reportagem lida, utilizando as estratégias de 

seleção e inferência. 

 

 

“O futebol pode mudar vidas, tirar crianças da rua, e uma reportagem como 

essa ajuda cada vez mais divulgar o quanto o futebol é importante e legal”. 

 

O assunto proposto pela reportagem esportiva tratava sobre futebol um 

esporte em sua maioria apreciado pelo publico masculino e, portanto, despertou 

principalmente nos alunos um grande interesse. Isso não quer dizer que as alunas 

não se interessaram, mas a minoria das estudantes demonstrou interesse pelo 

tema. Podemos perceber diferença nos resumos dos estudantes de ambos os 

sexos, pois os meninos demonstraram, assim como no recorte acima, que essa é 

uma realidade possível para eles ou mesmo um sonho de se destacar no esporte, 

melhorar de vida, além do caráter social representado pelo esporte na vida de 

crianças e adolescentes das classes baixa e média. O mesmo não acontece nos 



79 
 

 
 

resumos das alunas, pois, ainda que estas também gostem de futebol, esse esporte 

não parece ser um futuro para elas. 

 

 

Produções do texto 3: Cuestión de género, cultura machista y reivindicaciones. 

 

Percebemos certo desconforto dos estudantes com relação à temática 

trabalhada, demonstrado não só nas discussões em sala, mas também nos resumos 

produzidos, pois se tratava de um texto com tema bastante polêmico e, por ser um 

artigo de opinião no qual o autor vem defender sua postura diante de um fato, 

instigou ainda mais a insatisfação dos alunos.  

Notamos a participação maior das alunas nas discussões em sala e um 

desconforto perceptível por parte da maioria dos estudantes do sexo masculino. 

Destacamos dois posicionamentos diferentes segundo o lugar que ocupam 

socialmente ou o lugar do qual falam: um das alunas e outro dos alunos. Dois pontos 

de vista que refletem suas experiências enquanto representantes de cada grupo 

social ou dos grupos nos quais estão inseridos. Posturas que são ideologicamente 

construídas dentro dos grupos sociais os quais contribuíram para nossa constituição 

como seres sociais.  

Observemos o trecho de resumo escrito por uma aluna: 

 

 

“o homens e mulheres tem a mesma igualdade. 

Mas nós mulheres sabemos que a realidade é outra” 

 

Observemos o trecho de resumo escrito por alunos do sexo masculino: 
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“O autor entre várias falácias empodera a mulher e a exalta como uma deusa, 

além de reivindicar o direito de ser igual ao homem 

(tal como deve ser na sociedade utópica)”. 

 

Na fala do aluno, percebemos que ele expõe sua própria opinião, pois em 

nenhum momento o autor do texto endeusa as mulheres. Faltou a esse aluno 

completar as lacunas do texto, seguindo as pistas deixadas pelo autor, mas ele não 

o fez, talvez porque tenha se sentido ofendido com o tema trabalhado e que 

provavelmente revelava ser contrário a seus pensamentos ideológicos. Destacamos 

as palavras “falácias e sociedade utópica”, encontradas na produção desse aluno, 

as quais representam uma mentira e algo impossível de ser alcançado. 

Em um resumo escrito por outro aluno, percebemos certo tom de revolta, 

quando expõe sua opinião ao dizer que as mulheres são preferência em alguns tipos 

de trabalho e reproduz um comentário totalmente machista ao atribuir o sucesso das 

mulheres a qualidade estética feminina. 

 

 

“Hoje, sabemos que a desigualdade diminuiu drasticamente, as mulheres 

conquistaram muitos direitos e mais oportunidades que os homens, hoje as 

mulheres são preferência em lojas de roupas, restaurantes e etc. Com a ajuda da 

Beleza, e inteligência, as mulheres conquistaram o mundo”. 
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Ficaram claras as posturas e posicionamentos ideológicos dos alunos, pois 

pudemos perceber pelos debates em sala e posteriormente nos resumos escritos. 

Podemos dizer que existe um machismo velado presente nesse grupo social, 

revelado tanto nos resumos realizados por algumas meninas quanto os realizados 

por meninos, o que também ficou evidente durante as discussões em sala de aula. 

Ao realizarmos uma comparação entre os resumos, percebemos que os 

estudantes confundiram o gênero artigo de opinião com o resumo que deveriam 

realizar após a leitura e discussão do texto e acabaram colocando suas próprias 

opiniões dentro dos resumos. Por outro lado, percebemos que os estudantes foram 

capazes de pensar criticamente sobre o tema, indo além do texto e refletindo com 

base em suas próprias ideias, o que podemos entender como um passo para o 

objetivo maior das instituições de ensino que é formar o cidadão atuante 

socialmente, pois eles refletiram sobre suas experiências, crenças e ideologias, além 

de serem capazes de reproduzir o gênero artigo de opinião em seus resumos. 

Assim, consideramos importante o estudo dos gêneros textuais, pois podem facilitar 

o processo de compreensão global por meio de algumas características textuais 

particulares ao gênero, mesmo se a língua for totalmente desconhecida. 

No fragmento do resumo abaixo, o estudante conseguiu realizar um resumo 

do texto e também destacar sua própria opinião ao colocar o que pensava sobre o 

assunto trazido pelo texto entre parênteses, como podemos ver: 

 

 

“O texto fala fatos de que o salário do homem é maior que o da mulher em alguns 

países (na minha opinião o salário deveria ser de acordo com a capacidade, esforço 

e produtividade de cada individuo independente do gênero)”. 

  

Esse aluno sentiu a necessidade de expor sua própria opinião, como forma de 

rebater o tema trabalhado no texto. Percebemos que o aluno discordava de muitos 

pontos comentados pelo autor e talvez por isso tenha tentado justificar e rebatê-los 

produzindo dois textos, um resumo das principais ideias do texto e outro com suas 
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ideias ou opiniões suscitadas pelo texto. 

“En las últimas décadas la unidad familiar tradicional —papá, mamá e hijos— 

viene haciendo agua” é uma frase retirada do terceiro parágrafo do texto 3 e que foi 

bastante questionada sobre seu significado pelos estudantes, especialmente sobre o 

que seria:“viene haciendo agua”. Ao analisar a expressão, o estudante deveria ter a 

capacidade de inferir um significado para a expressão, de modo conotativo ou 

figurado; seria necessário entender o contexto no qual foi empregada a expressão e 

não realizar uma tradução literal, já que esta não teria um sentido na LM. 

Encontramos três versões para este trecho, nas quais cada aluno expõe seu 

entendimento. Poderíamos considerar aceitáveis as duas primeiras versões, mas a 

terceira deu outro significado ao trecho do texto. 

 

 

“A família tradicional vem se acabando e sendo constituída  

na maioria das vezes pela mãe e seus filhos”. 

 

 

“As famílias tradicionais estão se acabando”. 

 

 

“Essa questão de pai, mãe e filhos não tem mais. 

Na maioria das vezes é a mãe e seus filhos”. 

 

Os resumos revelam também questões repetidas, falas que se reproduzem do 

senso comum, bem como apresentam a capacidade que os alunos têm de se 

colocar e se perceber como parte do problema ao inserir e entender que o Brasil 
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também é um país que sofre as mesmas queixas apresentadas pelo autor do artigo 

de opinião. Realizamos apenas um recorte dentre os vários produzidos: 

 

“que as mulheres ainda hoje sofrem com as desigualdades no Brasil  

e no mundo e muitas mulheres” 

 

No recorte abaixo, percebe-se que a aluna, ao utilizar o pronome “nós” se 

inclui como parte integrante dessas mulheres que reivindicam seus direitos. Essa 

aluna não se fixou apenas no texto. Ela transpassa as linhas escritas e é provável 

que tenha refletido sobre sua própria experiência enquanto mulher. 

 

 

“Nós mulheres não queremos ser melhores que homem, apenas direitos 

iguais, como salários, porque não é justo trabalhos iguais e direitos diferentes”. 

 

No próximo recorte, a aluna apresenta o que seria uma solução para o 

problema, mas ao mesmo tempo reconhece que a questão não é tão fácil quanto 

parece. Podemos dizer que ela acredita que ainda existe muito a ser discutido para 

que se alcance a igualdade de gênero. Ela faz uso da estratégia de antecipação ao 

antecipar uma possível solução para o problema tratado no texto. Destacamos a 

linguagem utilizada pela aluna, que transfere a oralidade para a escrita, utilizando 

uma linguagem informal ao escrever seu resumo.  
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 “a base de tudo é o respeito, só que parece que isso ta meio difícil.” 

 

No recorte abaixo, percebemos que a estudante reconhece a realidade 

brasileira e suas causas, realizando uma forte crítica à sociedade na qual vive. Essa 

aluna não só compreende o texto, como também consegue refletir sobre seu mundo 

e realizar críticas sobre o modelo social existente que, para ela, representa um 

mundo de hipocrisia. As estratégias de leitura nos auxiliam a entender o caminho, os 

meios que levaram até aqui, mas não nos permite afirmar com certeza o motivo 

dessa interpretação. Sabemos que construímos sentidos a partir de outros 

conhecimentos além do texto e que, portanto, as estratégias estariam ligadas ao 

texto e à leitura. Não podemos identificar os motivos pelos quais a estudante chega 

a essa interpretação, para tanto teríamos que adentrar outras teorias as quais 

investigassem a formação dos conhecimentos enciclopédicos ou de mundo e a 

formação histórico-social dos sujeitos do discurso. 

 

 

“Ainda vivemos isso, infelizmente é a nossa realidade, o mundo mudou,  

mas a mente das pessoas ainda é a mesma, mente “hipócrita”. 

 

Encontramos também falhas na compreensão, como nos exemplos abaixo, 

onde o estudante afirma que as mulheres queriam os mesmos direitos que os 

homens, de andarem sem camisa pelas ruas, fato encontrado em dois dos resumos 

realizados por alunos de uma mesma turma; isso denota que o estudante não 

utilizou as pistas do texto para chegar a esta conclusão, apenas levantou a hipótese 

e não foi capaz de usar as pistas do texto para refutá-la. Podemos dizer que esse 

leitor usou de suas capacidades para levantar hipóteses, realizando uma leitura mais 

descendente, mas faltou observar as pistas do texto em uma leitura mais 

ascendente. 
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“elas falavam porque os homens andavam sem camisas e elas não? Tipo elas 

tavam protestando sobre alguns direitos que os homens têm que elas não têm”. 

 

 

“O texto também diz que o simples ato de mostrar os seios na rua é algo 

vulgar e impróprio, mas se os homens podem sair sem camisa por que as mulheres 

não?” 

  

 Os alunos realizaram inferências e seleção do fato sobre o qual iriam 

comentar, mas não foram capazes de seguir as pistas deixadas pelo autor do texto 

para confirmar ou negar suas inferências, pois levantaram e tomaram por verdadeira 

uma hipótese que deveria ter sido falseada; não podemos afirmar os motivos que os 

levaram a confirmar tal hipótese, mas podemos supor que essa talvez fosse uma 

ideia compartilhada por ambos e que os dois a entenderam como verídica. Assim, 

podemos dizer que os estudantes se equivocaram em termos de uso das estratégias 

ao não seguir as pistas do texto e não ativar as estratégias adequadas para 

compreender os significados textuais. 

Em se tratando do processamento textual, uma das estratégias mais 

utilizadas pelos alunos é a leitura ascendente, para que pudessem perceber as 

lacunas do texto. Durante o processo de compreensão de texto, há vários fatores 

que podem contribuir para a interpretação, dentre eles o próprio texto e seu contexto 

de leitura e escrita, os conhecimentos anteriores do leitor, capacidade linguística, 

lexical, sintática, dependendo da atuação das estratégias cognitivas e 

metacognitivas do leitor. 

Outro exemplo de não compreensão, podemos encontrar com a palavra 
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“gênero”. O estudante não compreende a temática trabalhada no texto e confunde 

gênero masculino e feminino com a sexualidade. Esse aluno não foi capaz de seguir 

as pistas do texto e completar as lacunas de compreensão, interpretando de forma 

equivocada as ideias trazidas pelo texto. O aluno também deixou claro quais eram 

suas posturas ideológicas e crenças, conforme trecho a seguir: 

 

 

“e também sobre a troca de gênero muitos não aceitam,  

e diz que se Deus o fez de um sexo e que ele/ela devem aceitar,  

mais e que muitas pessoas não apóiam”. 

 

Durante as aulas trabalhamos desde a macroestrutura até a microestrutura 

textual. Uma das questões que mais pudemos perceber durante as atividades. Tanto 

nas discussões em sala de aula quanto nos resumos dos alunos, foi a grande 

preocupação com o significado ou tradução das palavras de uma língua para outra. 

Ainda que tenhamos trabalhado atividades sobre/para inferir os significados, a 

questão de saber exatamente o que uma palavra quer dizer foi uma preocupação 

dos alunos que ainda permaneceu. Foram demonstradas aos alunos às estratégias 

de leitura e esclarecidas algumas questões importantes para a compreensão de um 

texto, mas problemas relacionados à microestrutura textual pareciam um grande 

entrave na compreensão, por isso se faz importante que os alunos possam entender 

que 

algumas palavras desconhecidas de um texto podem não atrapalhar a 
compreensão, pois seu significado pode ser inferido. [...] Contudo, se a 
quantidade de palavras desconhecidas for muito grande, ou se essas 
palavras carregarem muita informação, podem impossibilitar a compreensão 
do texto (SILVA, 2005 p. 175). 

 
Muitas vezes não compreendemos uma palavra isolada, mas, se inserida ou 

tomada dentro de um sintagma maior, podemos compreendê-la perfeitamente dentro 

de uma macroestrutura. Nesse sentido, os alunos foram instruídos a não buscarem 
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todas as palavras no dicionário, a não ser que fosse de extrema necessidade para 

compreender o texto, mas que tentassem descobrir o significado, inferindo sentidos 

por meio das pistas do texto para que pudessem desenvolver autonomia e rapidez 

ao ler os textos.  

Ainda que os estudantes não tenham entendido o texto todo, mas partes dele, 

isso se mostrou o suficiente para que realizassem reflexões sobre as questões 

sociais e as trabalhadas, inclusive percebendo os problemas como pertencentes à 

sociedade da qual participam, o que representa um poder de reflexão. O fato de 

refletirem culminará na formação do cidadão crítico que é a função principal da 

escola. Assim, os estudantes foram capazes de realizar uma compreensão global 

dos textos trabalhados. 

Ao realizarmos uma comparação entre a primeira atividade e a última, 

percebemos grandes diferenças. Nos primeiros resumos produzidos, o que se 

percebe são apenas traduções literais. Os estudantes preferiram não se ariscar 

muito na interpretação, não realizando o levantamento de inferências e hipóteses e a 

maioria não passou do nível de paráfrase do texto original. Com relação à última 

atividade, percebemos uma mudança de atitude dos estudantes, pois eles passaram 

a realizar inferências, comparando e relacionando as ideias e opiniões do texto com 

as suas próprias. Isso é visível quando eles citam acontecimentos relacionados a 

determinados fatos sociais e políticos vivenciados nos últimos anos na política 

brasileira. Os alunos foram capazes de relacionar a leitura do texto em língua 

espanhola a situações que vivenciaram e suas as experiências pessoais se 

mostraram significativas para a construção das inferências que levaram a uma 

leitura também significativa.  

Ao comparar o desenvolvimento e a participação dos estudantes nas 

atividades e na produção dos resumos, notamos evolução na sua interpretação 

crítica, pois realizaram inferências e reflexões críticas a partir das informações 

trazidas pelos textos e de conhecimentos da realidade vivida por eles. Assim como 

conclui Indursky (2010), com a prática da leitura o aluno/leitor deve perceber que o 

texto está sujeito a avaliação, que pode ser tocado, contrariado, discutido, pois 

demanda interpretação, sendo possível dele discordar, em parte ou completamente. 

Essa postura diante dos textos mostra que não há uma leitura única, e é papel da 

escola, do professor, trabalhar para produzir um aluno/leitor crítico, conduzindo-o a 

assumir seu lugar de autoria. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao entendermos língua, sujeito e texto dentro de uma concepção interacional 

(dialógica), concebemos a compreensão como 

Uma atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos, que 
se realiza, evidentemente, com base nos elementos linguísticos presentes 
na superfície textual e na sua forma de organização, mas que requer a 
mobilização de um vasto conjunto de saberes (enciclopédia) e sua 
reconstrução no interior do evento comunicativo (KOCH, 2015, p. 18). 

 

Nossos estudantes são capazes deutilizar e ativar as estratégias necessárias 

para a compreensão de suas leituras, pois ler se aprende lendo, praticando, 

testando, experimentando as ferramentas que se mostrem mais adequadas para a 

compreensão das leituras dos textos, seja em LM ou LE. 

 Ezequiel Silva (1995) nos diz que o ensino-aprendizagem demanda 

atualmente diálogo e partilha de conhecimentos e significados para ser realmente 

um ensino libertário e transformador. Paulo Freire afirma que as pessoas já sabem 

ler ao realizarem uma leitura de mundo antes mesmo de passarem pelo processo de 

alfabetização escolar. Nesta pesquisa, nossos alunos, com a escrita de seus 

resumos, demonstraram que, mesmo em uma língua estrangeira, já sabem ler, cada 

um a sua maneira, utilizando seus vários conhecimentos. É fato que o texto traz uma 

ideia, mas o aluno/leitor já possui uma ideia formada sobre a temática que, em 

muitos casos, pode ser semelhante ou se opor ao assunto tratado no texto. 

Nossa pesquisa, com aplicação para a leitura em língua estrangeira, 

focalizouas estratégias de leitura e despertou nos alunos um novo olhar sobre o 

texto ao perceberem-se leitores capazes de compreender textos em língua 

espanhola e ao mesmo tempo contribuiu para com a compreensão dos textos em 

língua portuguesa. O ensino de estratégias de leitura não consiste em modelar um 

ou mais procedimentos, mas em tentar reproduzir as condições que levarão o leitor 

a alcançar flexibilidade e independência, que são indicativos da riqueza de recursos 

disponíveis (KLEIMAN, 1998). O professor é entendido aqui como um mediador e 

não como detentor do conhecimento, pois nossos alunos antes mesmo de chegarem 

à escola já possuem conhecimentos. Logo, o papel do professor é o de instigar 

ainda mais o desenvolvimento a ampliação desses saberes. 

Tendo em vista os objetivos que nortearam nossa pesquisa ao investigar as 

implicações do ensino de estratégias de leitura para a formação do aluno/leitor em 
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língua estrangeira, constatamos que não podemos aqui dizer que nossos alunos são 

passivos e apenas recebem informações dos textos lidos, mas sim que eles são 

ativos na construção e busca de sentidos para as leituras que realizaram, sendo o 

produto desse processo a compreensão ou a produção de significados ou, melhor 

dizendo, a construção de significados realizada durante o processo de leitura. 

As atividades realizadas denotam que os estudantes realizam leitura crítica, 

pois a compreensão dos textos vai além do texto, caminha para o letramento crítico, 

buscam construir sentidos por meio das informações levantadas pelo texto e por 

suas próprias experiências, as quais refletem o mundo em que eles vivem. Os 

alunos só interpretam de determinada forma porque isso faz sentido em seus 

esquemas mentais. 

O trabalho com as estratégias de leitura é um instrumento muito favorável 

para a construção de leituras autônomas, por desfazer a impressão que a maioria 

das pessoas tem de não saber nada em outra língua. Ao constatarem que, mesmo 

sem um dicionário, conseguem realizar leituras e perceber que podem ler em outra 

língua, os alunos compreendem que as estratégias de leitura facilitam a atividade de 

ler, quebrando a barreira do “não sei nada de espanhol ou não consigo entender 

nada”. 

Foi oportunizado aos alunos um espaço para a leitura e discussão de textos 

em língua espanhola e eles tiveram oportunidade de refletir e realizar leituras 

críticas, utilizar estratégias que os auxiliassem a compreender os textos em língua 

estrageira, estratégias estas que podem utilizar em outros ambientes além do 

espaço escolar.  

Os alunos participantes da quesquisa utilizaram muito sua capacidade 

metacognitiva, pois pretendiam monitorar possíveis incompreensões em suas 

leituras. Também se preocupavam com o significado das palavras e expressões que 

encontravam. Entretanto, ainda que tenham dado atenção a traduções literais, em 

determinados momentos percebemos que realizaram leituras com base em seus 

conhecimentos de mundo, linguístico, semántico e sintático. Foram capazes de 

realizar resumos pelos quais demonstraram sua compreensão ao sintetizar as ideias 

e partes importantes. Em alguns casos, destacaram e expuseram suas próprias 

opiniões, ainda que contrárias às ideias trazidas pelo texto, argumentaram de forma 

a defendé-las, fato que demonstra a capacidade crítica dos estudantes mesmo em 

língua estrangeira. 
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Destacamos a grande relevância em delimitar e estabelecer objetivos para as 

leituras, o que facitaria o processo de compreensão, pois ajuda a ativar as várias 

estratégias de leitura durante as etapas:antes, durante e depois do processo de 

leitura realizado pelos leitores/alunos, bem como as expectativas, hipotéses, 

antecipações, etc. 

Notamos que houve mudanças no comportamento dos estudantes diante dos 

textos e que,ao utilizarem as estratégias de leitura, demonstravam menor 

preocupação com a tradução palavra por palavra e tentavam encontrar significado 

para palavras, frases e dos textos por meio do contexto. Também 

percebemosamadurecimento com relação às leituras por demonstrarem maior 

segurança ao tentar inferir e realizar suas previsões sobre as ideias trazidas pelos 

textos lidos. 

Identificamos que a estratégia mais utilizada pelos alunos foi a inferência. Os 

alunos puderam realizar inferências a partir do texto e seu contexto, construindo 

sentido para os textos, frases e palavras mesmo em LE, estratégia que se mostrou 

muito importante em se tratando de LE, considerando que este era o primeiro 

contato desses estudantes com a língua espanhola. Concluímos que as estratégias 

de leitura auxiliam na compreensão de textos em LE, facilitando e permitindo a 

construção dos significados. 

 Comparando os primeiros com os últimos resumos, destacamos que nos 

primeiros textos trabalhados os alunos não arriscavam tanto ao fazerem inferências. 

Detinham-se, em maioria, nas ideias encontradas no próprio texto e muitas vezes 

realizavam traduções palavra por palavra. Já nos últimos textos trabalhados, os 

estudantes tinham outra atitude, arriscando inferir os significados e expondo suas 

ideias com maior segurança. 

 Percebemos o desenvolvimento e o direcionamento para leituras autônomas, 

pois inicialmente os estudantes tinham receio de escrever o que entendiam dos 

textos e de expor suas próprias ideias sobre as temáticas trabalhadas, mas, 

conforme as atividades eram desenvolvidas, percebemos melhor desenvoltura entre 

eles, pois passaram a ter maior confiança em expressar e compartilhar suas ideias 

sobre os assuntos abordados. Logo, houve diálogo com os textos lidos. 

Outro objetivo proposto foi trabalhar com os gêneros textuais de forma a 

ativar os diversos conhecimentos dos estudantes para a construção do significado 

de texto em língua estrangeira. É importante o trabalho com os mais variados 
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gêneros textuais por representarem e proporcionarem experiências de leituras sobre 

aspectos reais da comunicação. Os PCN (2002) orientam que um enfoque maior 

deve ser dado para a leitura de textos em sala, pois estes podem ser um meio de 

contato dos estudantes com a língua ou mesmo a única forma de contato com a 

língua para que possam perceber os aspectos linguísticos, semânticos, sintáticos e 

outros. 

A leitura, em uma perspectiva construtivista, é um processo de construção de 

significados e possibilita um dialogo entre os envolvidos nessa construção. Nesse 

sentido, o trabalho com os gêneros textuais permite uma comunicação real para os 

estudantes/leitores de uma língua estrangeira, proporcionam conhecer a cultura, a 

identidade do “outro” e realizar comparações entre suas crenças e as que acaba de 

conhecer, pois um gênero textual é carregado de intencionalidade, questões 

socioculturais e cognitivas as quais determinam as escolhas de palavras para que se 

alcancem determinados objetivos comunicativos. 

Os gêneros textuais, portanto, são uma boa forma de contato comunicativo ao 

aprendiz de idiomas. Saber de qual gênero comunicativo se trata despertará no leitor 

expectativas quanto a questões a serem tratadas, como o que encontramos nos 

resumos dos estudantes quando o gênero textual trabalhado foi artigo de opinião e 

mesmo na construção de textos dos mais variados gêneros. 

O modo de compreensão dos textos em LE mostrou-se limitado, mas, com o 

auxílio das estratégias de leitura, o aluno pode ir além, chegando a construir uma 

leitura crítica sobre os textos, expondo seus pontos de vista. Afirmamos que isso é 

possível, pois os alunos participantes fizeram uso das estratégias de leitura, o que 

lhes possibilitou um sentimento de segurança para que realizem suas próprias 

leituras de forma autônoma.  

As estratégias de leitura possuem limites para a compreensão do processo de 

leitura, pois elas nos auxiliam a entender os caminhos percoridos pelos alunos para 

a construção do sentido, mas quando estes expõem suas opiniões, seus 

possicionamentos ideológicos, as estratégias não se mostram suficientes para 

explicar determinados fenômenos. Para tanto, seria necessário uma análise mais 

profunda, talvez pelo viés da Análise do Discurso ou da Sociolínguistica como outros 

caminhos possíveis para entender melhor os motivos que levam a determinadas 

interpretações. 

Destacamos, ainda, o papel das estratégias de leitura para com a 
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interatividade entre aluno/leitor e texto para que haja compreensão: ao observarmos 

os resumos produzidos pelos alunos, percebemos que a interação entre o leitor e o 

texto se mostra no uso das estatégias inconscientes, as quais aparecem em forma 

de lógica segmentada nas produções dos resumos.  

Portanto, o uso de estratégias de leitura se mostrou eficiente para se trabalhar 

a leitura de textos em LE, pois auxilia no ensino-aprendizagem de língua e leitura, 

contribuindo para o desenvolvimento da autonomia dos estudantes ao perceberem-

se capazes de realizar leituras e compreender textos em LE; quanto aos 

alunos/leitores, estes criam e aprimoram suas estratégias de leitura, adequando-as 

as suas capacidades e utilizando-as para cada texto conforme a necessidade, 

interagindo com os textos. 

Por fim, destacamos que esta pesquisa possui limitações e reconhecemos 

não ser possível englobar todos os fatores envolvidos no processo de leitura em 

uma única metodologia. Ao delimitar o campo de investigação e o objeto de estudo, 

as estratégias de leitura, limitamo-nos a estudá-las dentro da Linguística Textual e 

da Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas, um dos caminhos possíveis para 

realizar leitura em língua espanhola, desenvolvendo a compreensão de textos. 

 Enfatizamos que esta pesquisa pode ter continuidade por outros olhares, pois 

há uma gama de interpretações nos resumos produzidos pelos estudantes. Destaco 

aqui dois caminhos possíveis para dar continuidade a esta pesquisa sobre leitura em 

língua espanhola e estrangeira, tendo em vista a formação de leitores e a 

aplicabilidade para as aulas de idiomas: como já mencionado, a Análise do Discurso 

pode contribuir para identificar e analisar os porquês de determinadas ideias e 

interpretações; uma investigação voltada para a Sociolinguística pode ajudara 

solucionar as lacunas socioculturais, analisar ideias e questões de cunho social 

expostas pelos estudantes.  
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ANEXO 01: ATIVIDADE DE SONDAGEM 
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ANEXO 02: Texto 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El Quino de Mafalda 
 
Ésta _____ (ser) Mafalda. A muchos ______ 
(parecer) una nena curiosa, inquieta y 

terriblemente irónica que ________ (representar) la aspiración idealista y 
utópica a hacer de este un mundo mejor, aunque muchas veces _________ 
(encontrarse) en su pensamiento también el pesimismo y la 
preocupación debido a lo que ______ (pasar) en el mundo. Ella 
_____ (ser) un poco el espejo de las inquietudes sociales y 
políticos en el mundo de los años sesenta y setenta. Por otros 
_____ (ser) una niña precoz y muy despierta, y a quien nunca le _____ 
(faltar) las preguntas. 
Mafalda hoy ______ (tener) 8 años y a ella le ______ (gustar) Los Beatles 
y el pájaro loco. 
Le _____ (gustar) también jugar en el parque a los vaqueros  con sus 
amigos. Su comida preferida ______ (ser) los panqueques, que le ______ 
(gustar) tanto que _____ (ser) capaz de comer un poco de sopa – plato que 
ella _____ (odiar) – para poder comer este postre adorado por ella. 
Mafalda _______ (poder) filosofar a partir de cualquier hecho cotidiano. 
Le gustaría estudiar idiomas y trabajar de intérprete en las Naciones 
Unidas para contribuir a la paz mundial. Mafalda ______ (estar) 
convencida del progreso social de la mujer. Ella _________ (preocuparse) 
mucho por la política y la humanidad. ______ (ser) una niña que ______ 
(saber) qué _____ (ser) lo que ______ (buscar). ______ (tener) un padre, 
una madre y un hermano menor, Guille. Con ellos _____ (formar) una 
típica familia de clase media, que ______ (vivir) en un barrio de la ciudad 
de Buenos Aires (Argentina). Se _____ (suponer) que en la calle Chile 
371, en San Telmo. ______ (criticar) duramente a su madre y a su padre, 
porque muchas veces ____ (ser) algo pasivos.   
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ANEXO 03: Texto 2 
 
 
 
https://www.clarin.com/deportes/futbol/penal-puede-cambiar-definicion-torneo_0_SyqjZ2P-b.html.  
 
05/06/17 El penal que puede cambiar la definición del torneo 
 
 
Agustín Rossi le cometió una infracción a Daniel Montenegro. Y Alejandro Romero Gamarra le dio a Huracán el 

empate ante Boca. 
Alejandro Romero Gamarra define contra un palo y 
Agustín Rossi vuela hacia el otro. AFP 

Ya no quedaba tiempo para casi nada. Apenas 
para ese impulso final, para ese suspiro. 
Entonces, llegó la pelota al área de Boca, las 
dudas de la defensa, la torpeza del arquero 
Agustín Rossi y la viveza de Daniel 
Montenegro para transformar una infracción 
leve en un penalazo que reclamó todo el 
Palacio Ducó. Boca -con muy poco- le ganaba a 

Huracán 1-0 y se llevaba de Parque de los Patricios tres puntos relevantes en nombre de su 
deseo de ser campeón. El árbitro Darío Herrera sancionó la pena máxima. Entonces, mientras 
todo Boca protestaba y mientras el contorno esperaba con toda la ansiedad de tanto tiempo de 
padecimientos frente a los xeneizes, Alejandro Romero Gamarra -22 años, formado en La 
Quemita, más de 100 partidos en el club, dos títulos- agarró la pelota y se hizo cargo de la 
circunstancias. Era su remate y el final. Era el grito del desahogo o la victoria ajena. La pelota 
pesaba como toda una historia: Huracán no le convertía un gol a Boca en el Ducó desde 1998. 
Sí, casi dos décadas. Entonces, Kaku se paró frente a Rossi, pateó de zurda al palo derecho del 
arquero que fue hacia el otro lado. Uno a uno. 
Esa escena final -ese gol que le pone más suspenso a la resolución del campeonato- 
terminó siendo el retrato de las consecuencias. Visto con los ojos de Huracán: un gol 
valioso para consolidar su continuidad en Primera. Visto con los ojos de Boca: una 
preocupación por el resultado que le permite a River quedar a tiro y una preocupación 
incluso mayor a consecuencia de su juego escaso. 
Más allá del 1-1, el desarrollo dejó una sensación clara: Huracán -necesitado en la lucha por la 
permanencia- no fue menos que Boca -puntero de punta a punta- en casi ningún tramo. Yeso 
no habla maravillas del equipo de Juan Manuel Azconzábal, pone bajo la lupa las dificultades 
que está teniendo Boca. Se repite una verdad que también cuentan los números: Carlos 
Tevez, que jugó su último partido en diciembre, es una ausencia que se siente. Hay otra 
verdad en idéntico sentido: cuando no está Ricardo Centurión en el equipo, a Boca le falta 
capacidad para desequilibrar. 
A Huracán le alcanzó con astucia y con orden para controlar a un Boca que en todo momento 
pareció a la expectativa de algún error local. Mariano González cerca de Fernando Gago; los 
laterales contra los extremos; la búsqueda del mano a mano por las bandas. Nada demasiado 
novedoso. Lógica pura al servicio de mantener a Boca lejos de Marcos Díaz. Le faltó, eso sí, 
la otra falta del libreto: la de atacar con profundidad y, sobre todo, la de definir. El dato es 
elocuente: desde la partida de WanchopeAbila, en junio del año pasado, ningún jugado 
futbolista de Huracán convirtió más de dos goles en partidos del torneo. 
Así, entre ese Boca con dificultades creativas y ese Huracán sin profundidad suficiente se 
armó un partido feo, con fricciones, más cerca de la mitad de la cancha que de las área, 
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despojado de figuras. Pero siempre con una sensación latente: en cualquier momento, con 
una maniobra individual Boca lo emboca y se termina la historia. 
Cuando al partido le quedaba un cuarto de hora, Darío Benedetto aprovechó un rechazo 
defectuoso de Fernando Cosciuc -en su único error en el día del estreno en Primera- y 
construyó él solito un golazo que mucho se parecía al parte de defunción para Huracán. Se 
notaba en cada uno de los costados: parecían todos convencidos de que se repetía la historia 
de los partidos ante Newell’s y San Lorenzo. Esa de merecer otra cosa y quedarse sin nada. 
Pero no. Esta vez no. Llegó esa última jugada, ese destello final, ese penal. Ese empate 
que el tiempo dirá si modifica o no el desenlace del torneo... 
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ANEXO 04: Texto 3 
 
 
OPINIÓN 
 
Cuestión de género, cultura machista y reivindicaciones 
Luis Verdi 
11 de febrero de 2017 
 

El tetazo en el Obelisco y otros puntos del país puso en la escena la cuestión de 
género, la desigualdad entre la mujer y el hombre. Con sus centenares de miles de 
mujeres en las calles del país, #NiUnaMenos colocó el acento en la violencia de 
género. Estos recientes tetazos refieren a la reivindicación de la soberanía 
corporal de la mujer. 
El mero hecho de mostrar un par de tetas cuestiona el núcleo del vínculo cultural 
entre la mujer y el hombre. La cultura machista, en efecto, se asienta, entre otras 
cosas, en la consideración del cuerpo de la mujer como objeto de pertenencia del 
hombre. En otras manifestaciones cotidianas de la vida, esa consideración se 
reproduce de diversas maneras: la mujer se ocupa del hogar y cuidado de los hijos; 
si no es económicamente necesario, la mujer no debe trabajar, etcétera. 
En las últimas décadas la unidad familiar tradicional —papá, mamá e hijos— viene 
haciendo agua. En los países centroamericanos y del Caribe el 40% y 50% de los 
hogares están constituidos por una mujer y sus hijos. El embarazo adolescente 
alcanza cifras impensables en esa misma región y en las barriadas pobres de las 
grandes ciudades latinoamericanas. La mayoría de las mujeres que sufren violencia 
de parte de sus parejas masculinas la soportan por su dependencia económica del 
hombre. El salario de la mujer respecto del que percibe el hombre, por igual tarea, 
es entre un 15% y un 25% menor en los países de América Latina y el Caribe. Son 
manifestaciones de la cultura machista que no tienen repercusión social como 
un tetazo o una marcha de #NiUnaMenos, pero son estigmas culturales que se 
reproducen de generación en generación y que tejen la base de la injusticia que 
caracteriza a nuestras sociedades. 
El feminismo clásico llevó adelante la lucha por el sufragio universal. El feminismo 
de los países europeos de los sesenta y setenta del siglo pasado abrió el camino de 
la mujer al mercado de trabajo. Hoy tenemos un feminismo de "todos y todas, niños 
y niñas". Otro feminismo que lucha por la soberanía corporal de la mujer y que 
culpabiliza al varón. La desigualdad entre la mujer y el hombre requiere un abordaje 
integral que dé cuenta de la complejidad en que se desenvuelven las mujeres en la 
vida cotidiana, más difícil, más dramática cuanto más pobres y excluidas son. 
El Estado debe asumir esa complejidad. Hoy el presupuesto de un Ministerio de 
Defensa en países donde no existe hipótesis alguna de conflicto sobrepasa 
exponencialmente al que poseen los organismos específicos que atienden la 
cuestión de género. Sigue siendo una mirada machista del Estado que las 
mujeres con altas responsabilidades políticas e institucionales no han 
modificado. 
Las iniciativas del Gobierno nacional y de las provincias son aún insuficientes y tibias 
en esta materia. Revelan que la cuestión no está en el centro de las preocupaciones 
de la política argentina. Hasta ahora no han pasado del "todos y todas". 
 
El autor es especialista en marketing político y electoral. 
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	Foram escolhidos três textos conforme os critérios já expostos para a escolha do tema. No texto El Quino de Mafalda, a proposta foi trabalhar a gramática, estudando os verbos no Presente do Indicativo. O objetivo delimitado para essa leitura foi preencher as lacunas do texto. Para tanto, os estudantes realizaram uma leitura para compreensão do texto com o objetivo de encontrar os verbos mais adequados a cada espaço vazio, praticando, com essa atividade, o uso das estratégias de coerência e coesão. A leitura proposta inicialmente foi superficial, a fim de que os alunos encontrassem os mecanismos visíveis do texto e, para encontrar a conjugação verbal, os alunos teriam que entender o sentido de cada frase do texto e assim construir o sentido global. 
	No texto El penal que puede cambiar la definición del torneo, realizamos uma aula expositiva para que os alunos pudessem ter contato com o vocabulário relacionado aos esportes para, em seguida, realizarem a leitura do texto. Essa escolha foi pensada justamente pelo tema trabalhado, pois possivelmente os alunos teriam conhecimento anterior sobre um esporte tão popular no país e, por isso, suas possibilidades linguísticas para falar de futebol seriam beneficiadas, dado que o texto possuiu uma linguagem informal e extrovertida, muito próxima da linguagem coloquial. Também pensamos no tamanho do texto e das letras usadas, justamente porque pretendíamos que os estudantes mostrassem desinteresse sobre o texto ao notarem o tamanho do texto e das letras e posteriormente pudessem refletir sobre alguns problemas de compreensão em seus resumos. 
	O texto Cuestión de género, cultura machista y reivindicaciones foi escolhido levando-se em consideração a temática tratada, bastante polêmica, e o gênero textual utilizado, o artigo de opinião. Antes do trabalho com o texto propriamente dito, trabalhamos as características do gênero textual artigo de opinião. O objetivo de leitura do texto seria a localização da opinião do autor e os argumentos utilizados para sustentá-la. 
	Produções do texto 3: Cuestión de género, cultura machista y reivindicaciones. 
	Percebemos certo desconforto dos estudantes com relação à temática trabalhada, demonstrado não só nas discussões em sala, mas também nos resumos produzidos, pois se tratava de um texto com tema bastante polêmico e, por ser um artigo de opinião no qual o autor vem defender sua postura diante de um fato, instigou ainda mais a insatisfação dos alunos.  
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