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A ABORDAGEM DA LEITURA, NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR, 

COMO INSTRUMENTO DE INTERVENÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

AUTONOMIA LEITORA DO DISCENTE 

 

RESUMO 

 

O trabalho com leitura em sala de aula é sempre desafiador, considerando a 

miscigenação de cultura e interesses individuais, e a importância de ler de forma autônoma, 

na formação desses indivíduos, inseridos numa sociedade. A reflexão acerca dessa 

importância surgiu da identificação de um problema que denota o desafio no trabalho com 

leitura: a dificuldade de compreensão e interpretação de texto, por parte de alguns alunos do 

Ensino Fundamental II. Ler autonomamente é uma tarefa distante da prática de alguns 

discentes. Questiona-se, então: Que práticas pedagógicas do docente podem favorecer a 

formação do leitor autônomo? Pergunta que leva à hipótese de que, com a execução de 

atividades direcionadas para o ensino da leitura, o estudante pode construir e desenvolver sua 

autonomia leitora. Buscando o desenvolvimento dessa autonomia, apresentam-se, no 

Referencial teórico, conceitos acerca de educação voltada para o desenvolvimento da 

autonomia leitora do discente e para a compreensão do papel do docente, como mediador 

desse processo – embasado em Freire (1996) e Lerner (2002) –, leitura (aspectos biológicos e 

cognitivos) – recorrendo a Dehaene (2012), Kleiman (2011) e Solé (1998) –, e letramento –

relacionando teóricos como Cagliari (2004), Brasileiro (2014), Freire (2011) e Soares (1998). 

Tais elementos teóricos servem como base para o alcance do objetivo deste trabalho, a 

elaboração da proposta de intervenção pedagógica, que visa ao desenvolvimento da 

autonomia leitora e é apresentada em forma de Guia de leitura, no qual são sugeridas 

atividades para cujo desenvolvimento é utilizada a metodologia de objetivos, de Solé (1998). 

O Guia de leitura é resultado da reflexão acerca da utilização prática da teoria relevante à 

análise do tema. Dessa forma, chega-se à ideia indicada no título deste trabalho, de que a 

abordagem da leitura, na prática pedagógica do professor, pode servir como instrumento de 

intervenção para o desenvolvimento da autonomia leitora do discente. 

 

Palavras-chave: Leitura, letramento, autonomia 

 

 

 

 

 

 

 



THE READING APPROACH, IN THE TEACHER’S PEDAGOGICAL PRACTICE, 

AS AN INTERVENTION INSTRUMENT FOR THE DEVELOPMENT OF THE 

STUDENT’S READING AUTONOMY 

 

ABSTRACT 

 

The work with reading in classroom is always challenging, considering the miscegenation of 

culture and individual interests, and the importance of reading autonomously, in the formation 

of these individuals, inserted in a society. The reflection about this importance arose from the 

identification of a problem that denotes the challenge in working with reading: the difficulty 

of understanding and interpretation of text, by some students of Elementary School II. 

Reading autonomously is a far assignment from the practice of some students. It brings up a 

question, then: Which pedagogical practices of the teacher can favor the formation of the 

autonomous reader? Question that leads to the hypothesis that, with the execution of activities 

directed to the teaching of reading, the student can construct and develop his reading 

autonomy. Seeking the development of this autonomy, the concepts of education aimed at the 

development of student autonomy and the understanding of the role of the teacher as mediator 

of this process – based on Freire (1996) and Lerner (2002), – reading (biological and 

cognitive aspects) – using Dehaene (2012), Kleiman (2011) and Solé (1998), and literacy – 

relating theorists such as Cagliari (2004), Brasileiro (2014) and Soares (1998). These 

theoretical elements serve as a basis for the achievement of the objectives of this work, the 

elaboration of the pedagogical intervention proposal, which aims at the development of 

reading autonomy and is presented in the form of a Reading guide, in which activities are 

suggested, using the objective methodology of Solé (1998), according to which reading is 

performed to meet the objectives that justify and guide it. The Reading guide is the result of 

the reflection about the practical use of the relevant theory to the analysis of the theme. Thus, 

we come to the idea indicated in the title of this work, that the approach of reading, in the 

pedagogical practice of teachers, can serve as an intervention tool for the development of 

student reading autonomy. 

 

 

Keywords: Reading, literacy, autonomy 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O professor tem a tarefa de facilitar a construção da cidadania do aluno, considerando 

sua formação ampla – acadêmica e social –, conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, LDB nº 9.394/96, em seu artigo 22, seção I, capítulo II, título V, 

em que se postula: “A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-

lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores”. Para tanto, o docente deve estar atento às 

circunstâncias que permeiam o educando com o qual lida.  

Considerar a inserção desse educando em um contexto social que o impele a 

determinadas identificações e, portanto, reações ante às situações que vivencia é uma 

necessidade do professor, ao qual se solicita estar atento, na busca por práticas pedagógicas 

que abarquem o maior número possível de alunos, de forma eficiente para a aprendizagem e o 

desenvolvimento da competência do discente em empregar adequadamente o que aprende na 

escola em circunstâncias sociais efetivas fora dela. 

Essa preocupação com a vivência social extraescola do educando em todo o processo 

escolar, retratada na LDB nº9.394/96 ao atentar para a sua formação cidadã, considera 

também, como uma finalidade da  educação a formação profissional desse estudante, como é 

possível observar em seu parágrafo 2º, artigo 1º, título I, ao afirmar que “a educação escolar 

deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”. Portanto, deve ser uma 

preocupação do professor, ao desenvolver sua prática pedagógica, vislumbrar a formação 

autônoma de um aluno cidadão e profissional.  
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Pensar o aluno como um indivíduo em formação para o exercício da cidadania em 

situações sociais que exigirão observação consciente da realidade; comunicação com outros 

cidadãos, voltada para a solução de problemas; tomada de decisões a partir de uma atitude 

reflexiva; conduz o professor à busca pela formação de um educando consciente de ser agente 

social.  

Essa formação perpassa pela promoção da autonomia do sujeito. Reconhecê-lo como 

ser pensante, co-criador de sua realidade, re-leitor e re-formulador de conceitos, direciona a 

visão ao protagonismo do educando. 

Considerando esse protagonismo, pode-se compreender a relevância da pesquisa 

acerca da autonomia desse estudante, autor de si e de suas produções, nas diferentes 

linguagens que ele possa utilizar para se expressar enquanto cidadão crítico. 

Nas diversas situações sociais, como parte da competência comunicativa, o locutor 

deve recorrer ao seu conhecimento prévio (conceito que abordaremos adiante, no item 2.1.4, à 

página 27), apropriando-se e utilizando-o adequadamente. Para tanto, ele deve estar 

consciente do contexto que envolve a comunicação do momento, o que Freire aponta como 

fundamental para a leitura efetiva ao afirmar que “a compreensão do texto a ser alcançada por 

sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto” (FREIRE, 

2011, p. 20).  

Relaciona-se essa afirmação à metáfora apresentada pelo autor, da leitura do texto 

como leitura do contexto de vivência, através do trecho autobiográfico em que afirma ter o 

mundo infantil se dado a ele “como o mundo de sua atividade perceptiva, por isso mesmo, 

como o mundo de suas primeiras leituras” (FREIRE, 2011, p. 21, grifo nosso). Para Freire, os 

elementos do contexto de uma comunicação são “letras”, “palavras”, que formam “textos” a 

serem lidos. 

A compreensão dessa metáfora amplifica no professor a percepção da importância da 

leitura, enquanto exercício que pode promover o desenvolvimento da habilidade comunicativa 

em diversas situações sociais, às quais o aluno, desde a mais tenra infância, experimenta.  

Envolvida desde cedo em contextos comunicativos, a criança, ao ingressar na escola, 

já faz leituras, ainda que não de palavras, mas do mundo. Reconhecer essa experiência leitora 

permite ao professor compreender que as leituras do texto estão relacionadas à leitura de 

mundo e, portanto, que não há aluno vazio, zerado em informação. 
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Entender que o educando não é um ser vazio a quem se deva “preencher” com 

conceitos inflexíveis, mas um pensante e construtor de sua realidade; observar essa realidade 

em que o aluno está inserido e como se envolve com ela; perceber ações-reações individuais, 

questionando causas e consequências são alguns exercícios que podem ser assumidos pelo 

professor no fazer e refazer de suas práticas com textos. 

O professor que não está atento a essas particularidades que envolvem seus educandos, 

corre o risco de “designificar” o processo a que a Educação se destina, como afirma Freire 

(1996, p.33): “transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é 

amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter 

formador”. 

É entendendo esse caráter fundamental exigido à educação formal que devem ser 

repensadas metodologias, material didático, comportamento aluno-professor em aula, dentre 

outros elementos que interfiram no processo ensino-aprendizagem sob a ótica da formação 

crítica do educando. 

A leitura é um desses elementos que interferem no processo, pela possibilidade de sua 

influência na formação do aluno, pois, inserido em contextos sociais, seja enquanto lê o 

mundo ou o texto, o educando aprende a partir da interação – com outros indivíduos, na 

leitura de mundo; com o autor, na leitura de texto –, refletindo acerca do que lhe é 

apresentado pelo mundo ou pelo texto. 

Discorrendo a esse respeito, Solé afirma que “a leitura é um processo de interação 

entre o leitor e o texto” (SOLÉ, 1998, p.22). Assim, pode-se inferir que, sendo tão diversas as 

relações individuais com o mundo e o texto, tão diversas também podem ser as possibilidades 

de interpretação por parte do leitor.  

Exige-se, portanto, do leitor, certa proficiência, para que sua leitura leve a uma 

compreensão efetiva do que se apresenta à sua apreciação; não é apenas ler, mas compreender 

a mensagem num contexto comunicativo. É importante que, mais do que saber decodificar um 

texto, ao estudante seja ensinada e solicitada uma leitura que o direcione à efetiva 

compreensão do texto e do mundo, ao letramento. 

A respeito desta última habilidade, conforme Soares, “não basta apenas saber ler e 

escrever, é preciso também saber fazer uso do ler e do escrever, saber responder às exigências 

de leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente”. (SOARES, 1998, p. 20) 
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Identifica-se, destarte, a relevância do trabalho escolar com leitura, pois acreditamos 

na hipótese de que sua prática pode favorecer a construção da autonomia leitora do aluno, ou 

seja, sua competência para uma leitura independente e livre, que o possibilite identificar e 

compreender a interferência dos diversos elementos envolvidos no texto (autor, contexto, 

gênero etc.), de forma consciente, crítica. 

Seguindo a nossa hipótese, cremos ainda que é possível desenvolver atividades 

direcionadas para o ensino da leitura, através das quais o estudante possa construir e 

desenvolver sua autonomia, de forma consciente a respeito das estratégias de leitura, 

compreendendo-se como sujeito social, percepção fundamental para o alcance do letramento. 

E para que ele seja alcançado, no contexto escolar, a leitura não deve ser vista de 

forma ingênua, mas socialmente engajada; por conseguinte, deve ser analisada e atualizada, 

para que sua seleção, bem como a reflexão a ser desenvolvida por alunos e professores, sejam 

adequadas à formação do leitor crítico, buscando um nível de letramento satisfatório. 

Refletindo acerca das demandas dessa prática pedagógica do professor em relação ao 

trabalho com leitura, questionamo-nos a respeito da existência de metodologias adequadas 

para o desenvolvimento da autonomia leitora. Que práticas pedagógicas do docente podem 

favorecer a formação do leitor autônomo?  

Ponderando em relação a isso e considerando a liberdade sugerida pelo termo 

“autonomia”, julgamos que é imprescindível compreender o estudante como ser pensante, co-

-criador de sua realidade, protagonista de sua aprendizagem e construção de conhecimento. 

Envolvido nesse contexto, o professor também tem papel fundamental enquanto facilitador do 

contato do aluno com a leitura, no seu ensino através de estratégias, e como estimulador do 

discente na construção da sua autonomia. 

Objetivando a compreensão dos elementos envolvidos na leitura, em seu ensino e de 

sua utilização para a construção da autonomia, a partir de estudos teóricos acerca de 

educação, leitura, letramento, dentre outros conceitos relacionados, tratamos, no Capítulo 2 

(Referencial teórico), item 2.1, acerca dos aspectos biológicos e cognitivos da leitura, 

modelos e estratégias de leitura e o trabalho com leitura na escola; no item 2.1, discorremos a 

respeito de alfabetização e letramento; e, no item 2.3, relacionamos os aspectos mencionados 

à autonomia, abordando o papel do professor no desenvolvimento da autonomia leitora do 

discente. 
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O capítulo 3 contempla a metodologia do trabalho e a relação entre o produto prático, 

objetivo deste trabalho, elaborado como proposta de intervenção (não aplicada durante a 

pesquisa) a teoria anteriormente explanada. 

Com o desenvolvimento desse estudo teórico, ambicionamos reunir ferramentas que 

embasem a elaboração de material para trabalho com leitura em sala de aula, apresentando aos 

docentes, ao final da dissertação (em anexo), uma proposta pedagógica de trabalho com 

leitura, a partir da reflexão acerca da importância desta para o desenvolvimento da autonomia 

leitora do educando. 

 Essa proposta é desenvolvida em forma de Guia de Leitura – uma proposta de 

intervenção em que apresentamos cinco atividades em diferentes gêneros textuais, tendo 

como eixo norteador o conhecimento e reflexões acerca do “humor” – a ser aplicado em 

oficina voltada para o desenvolvimento dessa atividade com estudantes do Ensino 

Fundamental II. Posto isso explicitamos nossos objetivos: i. compreender os elementos 

envolvidos na leitura; ii. refletir acerca do ensino de leitura; iii. entender a utilização da leitura 

para a construção da autonomia iv. desenvolver material para trabalho com leitura em sala de 

aula. 

Com a elaboração desse Guia, objetivamos oferecer opções teoricamente embasadas 

de atividades voltadas para a leitura, bem como incentivar os colegas a refletirem sobre sua 

prática, ao discutirmos a importância de se ensinar a ler, considerando o papel facilitador de 

uma abordagem eficiente da leitura pelo professor para o desenvolvimento da autonomia 

leitora do aluno. 

Nossa pesquisa acontece, portanto, em duas etapas: bibliográfica, em que pesquisamos 

escritos de autores acerca dos assuntos relevantes para nosso trabalho; e prática, com a 

elaboração do Guia de Leitura a partir do conhecimento assimilado durante a pesquisa teórica. 

Ao final deste trabalho, consideramos que chegaremos à resposta (e certamente a 

novas perguntas) sobre intervenções que o professor pode aplicar para contribuir com o 

desenvolvimento da autonomia leitora do aluno. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para a fundamentação deste estudo a respeito da leitura como processo interativo, em 

que se considera a responsabilidade do leitor e a do autor, enquanto sujeitos sociais, num 

diálogo que possibilita a compreensão do texto, recorremos a teóricos como Kleiman (2011) e 

Solé (1998); considerando também os aspectos biológicos que a envolvem, encontrados 

especialmente na obra de Dehaene (2012).  

Abordando a leitura num contexto social – por seu caráter interativo –, acessamos 

reflexões acerca da alfabetização, considerando, dentre outros, o posicionamento de Cagliari 

(2004), relacionando-as à utilidade social da leitura, conceito que remete ao letramento, para o 

qual solicitamos teóricos como Soares (1998), Freire (2011) e Brasileiro (2014). 

Por fim, além das conexões que os autores supracitados realizam com a leitura em sala 

de aula, buscamos em Freire (1996) e Lerner (2002) embasamento para uma prática de leitura 

voltada para o desenvolvimento da autonomia do discente e o papel do professor como 

mediador desse processo. 

 

2.1 Leitura: considerações teóricas para a prática em sala de aula 

 

A leitura é uma atividade executada para todas as disciplinas escolares. Trata-se de um 

elemento fundamental à aprendizagem, na escola, pois, embora haja mídias de áudio e vídeo, 

ela é predominante no ambiente escolar. Seja para acessar conteúdo através do livro didático, 

acrescentar conceitos a partir de outros textos, participar de processo avaliativo, a leitura é 
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constante nas instituições de educação formal. Porém, professores de diversas disciplinas 

identificam incompetência leitora, que se configura na dificuldade de compreensão de textos 

por parte dos alunos, e reconhecem que essa realidade prejudica a aprendizagem. Diante dessa 

situação, compreendemos que o trabalho com leitura tem papel basilar no contexto escolar.  

A competência em leitura auxilia não apenas na aprendizagem escolar, mas na 

construção do conhecimento acerca de temas variados, através da leitura extraescolar. Alguém 

que apresenta eficiência nessa atividade dispõe de um instrumento facilitador da 

compreensão, expressão, construção do conhecimento acerca do mundo. 

Conforme afirma Freire (2011, p.19), sobre o ato de ler, que “não se esgota na 

decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga 

na inteligência do mundo”, de modo que a leitura é uma atividade que não se encerra no texto, 

mas abarca a compreensão do que é externo a ele. 

Ter consciência dessa relação do texto com o contexto leva à compreensão do que 

declara Freire (2011, p.19/20): “A leitura de mundo precede a leitura da palavra, daí que a 

posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele” . Deste modo, 

compreende-se que “linguagem e realidade se prendem dinamicamente” (idem, p. 20). Ao ler, 

o leitor acessa o mundo, refletindo a respeito de identidades, construções materiais e 

imateriais, culturas que nele existem, e retorna ao texto, num diálogo entre seus 

conhecimentos de mundo e os apresentados pela obra.  

Esse diálogo e sua influência sobre o modo de o leitor ver o mundo estão associados à 

concepção de Brasileiro (2014, p.298), ao conceber linguagem como “um fenômeno social e 

histórico, uma produção interativa, ligada às atividades sociais e decisiva para a construção 

social da pessoa e de sua capacidade de agir”. Sendo a linguagem elemento constitutivo da 

leitura, enquanto lê, o leitor tem acesso ao  

 

agir comunicativo [...], adutor de conhecimentos coletivos, avaliados e 

construídos historicamente pelos saberes elaborados sobre o meio físico, 

normas, valores e símbolos destinados a regular as interações entre grupos ou 

entre indivíduos. (idem, p.298/299). 
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Conforme essa concepção, a linguagem está relacionada à ação social, e o texto é uma 

maneira de “falar” ao interlocutor sobre os saberes que devem ser conhecidos e disseminados 

pela sociedade. 

A leitura envolve o conhecimento social (extratexto) do leitor; ela (e a escrita que a 

possibilita), no decorrer do tempo, contribui para a afirmação, consolidação e disseminação da 

cultura, contribuindo para que as criações sociais sejam sempre re-ditas, re-lidas, perpetuadas. 

Dessa forma, a leitura é também um reavivamento cultural, o que demonstra sua 

importância para a formação do indivíduo, pois auxilia o leitor no conhecimento de si e do 

mundo, além de contribuir para sua expressão nesse ambiente.  

Mediante a constatação da importância da leitura para a vida na escola e fora dela, 

mostra-se relevante conhecer essa prática – teorias, conceitos, estratégias – para desenvolver 

trabalhos que contribuam para a formação do leitor eficiente. 

Embora seja um único conceito, a leitura não é um monólito, mas deve ser 

considerado o “caráter multifacetado, multi-dimensionado desse processo que envolve 

percepção, processamento, memória, inferência, dedução”. (KLEIMAN, 2011, p.7).  Assim, a 

leitura é um processo transpassado por elementos de cunho individual, o que também deve ser 

considerado, ainda que seja praticada por um grupo, homogeneizado pelos critérios 

determinados à / pela escola (idade, anos letivos estudados), pois cada estudante demonstra 

sua individualidade no momento da construção de sentido a respeito do texto. 

A leitura, porém, não é constituída apenas da construção de sentido, embora, conforme 

Dehaene (2012, p.15), esse seja seu objetivo final, o de comunicar, expressar significado; 

mas, além da expressão de sentido, a “ciência da leitura”
1
 (assim apresentada pelo autor, 

abarcando os estudos da neurociência e da psicologia cognitiva) conduz ao fato de que, 

embora cada pessoa seja única, “quando se trata de aprender a ler, todas têm o mesmo 

cérebro, que impõe os mesmos limites e a mesma sequência de aprendizagem” (idem, p.236).  

Percebe-se, então, a complexidade dessa atividade, em solicitar o aspecto pessoal 

(conhecimento prévio acerca do que se lê, vivências sociais, conceitos e opiniões já formadas, 

postura diante do que se apresenta como novidade ao leitor), sem deixar, porém, de considerar 

                                                           
1
 Dehaene (2102, p. 15) indica o significado do que chama de Ciência da leitura, ao afirmar que “os progressos 

das neurociências e da psicologia cognitiva conduziram a uma decodificação dos mecanismos neuronais do ato 

de ler”. 
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o que é necessidade comum a todos, enquanto leem (processo biológicos, importância de 

ponderar entre o que se lê e o que é individual), para a efetivação de uma leitura competente.  

Observa-se que aspectos biológicos e cognitivos atuam conjuntamente para a 

realização da leitura, sendo importante abordar alguns deles para estarmos conscientes da 

complexidade desse exercício e buscarmos estratégias mais eficientes para o trabalho com 

leitura. Considerando isso, passaremos a tratar desses aspectos na próxima seção, 

organizando-os em “aspectos biológicos” e, posteriormente, “aspectos cognitivos” para a 

leitura. 

 

2.1.1 Aspectos biológicos para a leitura 

 

Para a efetuação desse complexo exercício, é solicitada do corpo uma atividade que a 

possibilita. Nesse âmbito, a ciência da leitura conta com “os progressos das neurociências e da 

psicologia cognitiva”, os quais “conduziram a uma decodificação dos mecanismos neuronais 

do ato de ler” (DEHAENE, 2012, p.16). Conforme o autor, “graças à imagem por ressonância 

magnética (IRM), hoje são necessários alguns minutos para visualizar as regiões cerebrais 

ativadas quando deciframos as palavras” (idem). Essa possibilidade empírica permite o estudo 

científico acerca das manifestações biológicas no momento da leitura. 

Através da análise dessas imagens, sabe-se que “a ativação da região occípito-

temporal esquerda se observa facilmente, seja qual for a pessoa que tenha aprendido a ler”. 

Portanto, a atividade do cérebro enquanto lê, em qualquer leitor de qualquer língua, se 

concentra no seu hemisfério esquerdo, conforme sinalizado na imagem abaixo, constante na 

obra de Dehaene (2012, p. 86, figura 2.4): 

 

 

 

Figura1. Imagem retirada de Dehaene (2012, p.86, 

figura 2.4), a qual retrata a informação obtida por IRM, 

que demonstra a ativação do cérebro na região occípito-

temporal esquerda no momento da leitura. 
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A imagem superior direita permite observar claramente a diferença na cor do occípito-

temporal esquerdo em relação ao restante do cérebro, indicando sua ativação. Porém, embora 

seja a região genericamente ativada no momento da leitura, o estímulo cerebral não é limitado 

a um pequeno ponto, mas várias regiões do cérebro são aguçadas, através das quais, ao ler 

uma palavra, o cérebro faz ligações, sinapses que envolvem “traços sensoriais, motores ou 

mais abstratos – posição, número, intenção etc. Ao ligar a forma de uma palavra aos seus 

traços semânticos, as conexões do lobo temporal resolvem o problema dos fundamentos do 

significado”. (idem, p. 128) 

Na mediação entre o que está escrito e a semântica disso, essas sinapses ocorrem “em 

múltiplas sub-regiões conforme a categoria particular das palavras que nós acessamos – 

rostos, pessoas, animais, instrumentos... Todas essas categorias estão associadas a territórios 

distintos”. (DEHAENE, 2012, p.126) 

Compreendendo essa co-participação de diversas áreas cerebrais para a atividade da 

leitura, o autor postula que, para que ela aconteça, são acionadas regiões do cérebro que não 

são exclusivamente utilizadas para essa atividade. “Apender a ler consiste, pois, em por em 

conexão as áreas visuais com as áreas da linguagem oral” (DEHAENE, 2012, p. 78). Portanto, 

o cérebro é amplamente ativado, através das conexões recíprocas, paralelas, entre algumas de 

suas áreas, no momento em que se lê. 

De acordo com o que esses estudos apontam, “o tratamento da escrita começa no 

olho”. Através de suas células fotorreceptoras (os cones), “somente o centro de nossa retina, 

chamado de fóvea, possui uma resolução suficientemente elevada para reconhecer os detalhes 

das letras” (DEHAENE, 2012, p.25). Portanto, fisicamente, a entrada para a leitura é uma 

“pequena porta” capaz de discernir as letras. Nesse trabalho de recepção biológica do texto, o 

olho se desloca em sacadas – “pequenos movimentos discretos” (idem, p.27) –  e os neurônios 

da retina desmembram as imagens em pequenos fragmentos que são reconstituídos para serem 

reconhecidos como grafemas, sílabas, afixos das palavras. Nesse momento, são acionadas 

duas “vias paralelas de tratamento”: a fonológica (que “permite converter a cadeia de letras 

em sons da língua”) e a lexical (que “permite acessar um dicionário mental onde está 

armazenado o significado das palavras”), como explica Dehaene (2012, p.25). 

Essas duas vias se relacionam mutuamente no processo da leitura, de forma 

dependente. “Nosso cérebro não pode se impedir de transformar os grafemas ‘m-a-ç-a’ em 

seus valores acústicos e, depois de reunidos, num significado” (DEHAENE, 2012, p. 42). A 
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atividade cerebral, de promover tal relação, é, portanto, fundamental para a leitura, posto que 

transforma a escrita em significado, atribuindo sentido a ela. 

O autor esclarece, ainda, que o cérebro, nesse processo de reconhecer palavras e seus 

sentidos, negligencia “variações inúteis” (variação de tamanho das letras, posição das palavras 

e formas dos caracteres), ao passo que valoriza pequenas diferenças (uma letra que diferencia 

o significado entre termos, como em bola e bula). Ao identificar uma sequência de letras que 

formam uma palavra, o cérebro aciona “um código abstrato capaz de orientar o resto do 

cérebro em direção à pronúncia e ao sentido desta cadeia de caracteres”. (DEHAENE, 2012, 

p.36) 

No curso dessa captação cerebral de sentido, Dehaene (2012, p.38) aponta para a 

possível existência de “níveis múltiplos de análise”, que levam à observação, em sequência 

progressiva, de letra, dígrafo, grafema, sílaba, morfema e, enfim, palavra.  

Em cada nível dessa observação, mentalmente ocorre a transformação grafema-

fonema, o que facilita a identificação do sentido da palavra, mesmo em leitura silenciosa (em 

que se forma uma “imagem acústica” do que está escrito no papel). Assim, a via fonológica 

(som) e a lexical (significado) agem paralelamente no momento da recepção do texto pelo 

cérebro. 

A via lexical conta com um “dicionário interno”, o “léxico mental”, o qual apresenta, 

além do sentido da palavra, informações sobre flexões (gênero, número, grau, tempo, modo, 

pessoa), pronúncia, classe gramatical, sentidos variados desse vocábulo. Dehaene (2012, p.58) 

afirma que, enquanto lê, o cérebro busca nesse dicionário e escolhe, dentre todas as possíveis 

– “no mínimo, 50.000 candidatas” –, a palavra apropriada para a efetivação e compreensão da 

leitura. 

Nessa seleção, conforme as ideias de Oliver Selfridge, mencionado por Dehaene 

(2012, p.58), durante a leitura, o cérebro faz um “tratamento em paralelo” das diversas 

possíveis palavras, examinando todas as possibilidades concomitantemente. Passando pelos 

neurônios que identificam os traços da escrita, aos que identificam as letras e, por fim, o 

ambiente cerebral em que se codificam as palavras. Portanto, no cérebro, a palavra escrita é 

fragmentada e reorganizada no processo de construção de sentido durante a leitura. 

Estando ciente de toda essa engrenagem, o professor que trabalhe leitura em diversas 

faixas etárias pode compreender algumas dificuldades e necessidades de alunos leitores no 

que concerne à riqueza vocabular, tempo variável de leitura, dentre outras dificuldades a 
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serem sanadas ou, ao menos, minimizadas, administradas, para que a leitura eficiente seja 

alcançada.  

Ao trabalhar com crianças ou adolescentes que não têm prática suficiente para o 

amadurecimento em leitura, pode-se perceber que o tempo de decodificação de uma palavra é 

maior do que a de um adulto que já apresente maior experiência leitora; se esse vocábulo for 

maior, ainda mais extenso será o tempo necessário para essa decodificação.  Dehaene (2012, 

p.62) explica, por exemplo, que “nos adultos bem treinados, o tempo de leitura das palavras 

não depende de sua extensão”, pois dispõem de “um mecanismo paralelo de apreensão das 

letras”, através do qual “milhares de processadores ultra-especializados trabalham em paralelo 

em todos os níveis – traços, letras e palavras”. 

Na decifração das palavras, o cérebro humano conta ainda com sua capacidade de 

resolver ambiguidades provenientes de complicadores como a ilegibilidade, ou equívocos 

como a troca de letras. De acordo com Dehaene (2012, p.63), no momento em que identifica 

alguma ambiguidade na leitura, as diversas palavras possíveis são analisadas e “as 

conspirações das letras, das palavras e do contexto da frase conferem a nosso aparelho de 

leitura uma extraordinária robustez”, que permite a completude da tarefa, apesar de 

dificuldades que se apresentem.  

Como afirma Dehaene (2012, p.64), essas dificuldades são sanadas através de 

“múltiplos sistemas cerebrais”, que permitem a interpretação unívoca da palavra, 

considerando o contexto em que esse termo é empregado. Também as palavras de uso mais 

habitual têm vantagem sobre as menos constantes, no momento da decodificação do texto. 

São critérios que o cérebro emprega, em paralelo, para identificar a palavra adequada, 

evitando que a ambiguidade seja impedimento para a compreensão do texto. 

Ao automatizar as ações que envolvem a atividade da leitura, desde a decodificação da 

escrita até a compreensão do que se lê, atinge-se a maturidade leitora. Sobre esse momento, 

Dehaene (2012, p.248) afirma que “em virtude de termos nos tornado leitores espertos, 

subestimamos sistematicamente a dificuldade da leitura”. Essa atitude acaba por menosprezar 

um estudo que se direciona a tal atividade; porém, o autor considera que ele é importante, e 

justifica sua afirmativa através da seguinte consideração: 

 

Se você tivesse, como eu, passado algumas horas da vida, corrigindo programas de 

computador defeituosos, ou reparando um programador de uma lavadora, você saberia 

muito bem que uma grande parte da dificuldade consiste em representar-se bem o que 

faz a máquina. É necessário imaginar o estado no qual ela se encontra a fim de 
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compreender como ela interpreta os sinais que lhe transmitimos a fim de identificar as 

intervenções que levarão ao estado desejado. (idem, p.250) 

 

Portanto, é importante conhecer o funcionamento do cérebro enquanto lê, para adequar 

o trabalho com leitura à atividade cerebral, com o objetivo de fazer um exercício ao qual o 

cérebro responda de forma eficiente. 

Foi a partir de suas observações acerca do funcionamento do cérebro do leitor que 

Dehaene (2012) identificou atividades eficientes para o trabalho com leitura. Criticando o 

modelo global de leitura, pelo qual se propaga a importância superior da observação da forma 

da palavra (e da frase) de maneira global, sem minuciar os grafemas e fonemas.  

Dehaene (2012, p.242) considera que “o contorno global não joga praticamente 

nenhum papel sobre a leitura”. Isso acontece porque, à medida que aumenta a quantidade de 

palavras do vocabulário do leitor, fica impraticável memorizar tantos contornos; além disso, 

“o hemisfério direito se ativava para a leitura global, enquanto a atenção voltada às letras o 

que ativava era a região clássica da leitura, a área occípto-temporal ventral esquerda”. (idem, 

p. 244). Assim, a região cerebral acionada na leitura global é inadequada, considerando o que 

a neurociência indica, através de IRM. 

Então, a partir dessas indicações da “ciência da leitura”, considerando a ativação 

cerebral e as sinapses realizadas no momento em que se lê, Dehaene (2012) afirma que a 

transformação dos grafemas em fonemas, que subentende a atividade das duas vias paralelas – 

a fonológica e a lexical – deve ser o ponto fundamental no trabalho com leitura. 

A partir dessa compreensão, o autor indica dois pontos-chave para essa atividade. 

Primeiramente, 

 

jogos simples preparam a criança para a leitura, tanto no plano fonológico, fazendo-a 

manipular os sons da fala (rimas, sílabas, a realização dos fonemas), quanto no plano 

visual, fazendo-a reconhecer, memorizar e traçar as formas das letras (DEHAENE, 

2012, p. 245) 

 

Desse modo, atividades que proporcionam desafios adequados e interessantes a cada 

etapa da leitura são capazes de ativar o cérebro, motivando-o para ler. 

A segunda indicação de Dehaene (2012, p.246) é que, apesar da compreensão da 

importância da observação dos grafemas e fonemas, 
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não será escondido do aluno que a finalidade da leitura é a de compreender e não a de 

soletrar as sílabas. Cada ato de leitura deverá levar a palavra ou as frases 

compreensíveis pela criança, que as poderá resumir ou parafrasear. 

Voltar a atividade de leitura para a consciência de sua função comunicativa, bem como 

retomar o conteúdo de uma leitura através de seu resumo auxiliam, segundo o autor, no 

desenvolvimento da competência do leitor. 

Essas indicações apresentadas por Dehaene (2012) representam o resultado prático de 

suas pesquisas sobre o funcionamento do cérebro. Porém, além das implicações biológicas, 

existem outras que se relacionam no momento da leitura; é o que chamaremos de aspetos 

cognitivos, que abordaremos na próxima seção. 

 

2.1.2 Aspectos “cognitivos” para a leitura 

 

Vale ressaltar que, para a realização da leitura, aspectos biológicos e cognitivos 

formam uma única engrenagem. Como expressa Jean-Pierre Changeux no prefácio da obra Os 

neurônios da leitura (DEHAENE, 2012, p.09), ao afirmar que “o cultural não pode ser 

pensado sem o biológico e que o cerebral não existe sem uma impregnação poderosa do 

ambiente”. Portanto, aspectos biológicos e cognitivos são aqui separados apenas em nome de 

maior clareza, porém são considerados em conjunto, inclusive ao final do item 2.1, ao 

relacionar as indicações pedagógicas de Dehaene (2012), embora tratasse dos aspectos 

biológicos, do cérebro. 

Os aspectos cognitivos são os que não estão intrinsecamente relacionados ao corpo, 

mas à mente, a estratégias, modos, modelos de leitura que são apresentados como elementos 

facilitadores da atividade de ler. 

Através das memórias, a mente trabalha para a execução da leitura. No que tange à 

recepção de mensagem, Kleiman (2011) atenta para a ativação de três memórias:  

Memória imediata, a curto prazo ou memória de trabalho é a que recebe letras, 

sílabas, pequenos elementos que serão unidos para fazerem sentido. “Caracteriza-se por ter 

uma capacidade limitada” (KLEIMAN, 2011, p.15), portanto, depois que alcança sentido 

(palavra, frase), ela é esvaziada e o conteúdo identificado vai para a memória profunda. 
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Memória profunda, a longo prazo é “onde fica organizado todo o nosso 

conhecimento” (idem, p.16) acerca de todos os assuntos já apreendidos. 

Memória rasa, intermediária é relacionada à solicitação do conhecimento prévio. 

Quando lê, o conhecimento que a pessoa já possui a respeito do tema do texto fica numa 

superfície, mais fácil de ser acessado, para que a leitura flua melhor, tanto no recorrer para a 

compreensão, quanto no não misturar assuntos. Essa superfície auxilia na velocidade de 

compreensão. A função dessa memória, portanto, é “manter a informação [relevante] num 

estado de ciência, ou de alerta, mais acessível” (idem, p.17), em detrimento de informações 

desnecessárias para a compreensão do texto em questão. 

Para que a memória imediata exerça sua função, são requeridas capacidades biológicas 

e a alfabetização na língua do texto, de modo que, buscando informações sobre os conteúdos 

gramaticais, sejam alcançadas a decodificação e a construção dos sentidos básicos a partir dos 

pequenos elementos vocabulares.  

A alfabetização requerida é fundamental para que o leitor compreenda o que está 

escrito; conforme Cagliari (2004, p.08), “primordialmente, a alfabetização é a aprendizagem 

da escrita e da leitura”. Portanto, abordamo-la, por ora – e retomaremos seu conceito no 

capítulo seguinte –, como a habilidade de decodificar, identificando sentido de palavras 

através do reconhecimento e da união de letras escritas. 

Após a decodificação, a memória rasa auxilia na construção do sentido do texto, 

acionando o conhecimento prévio, o qual será utilizado para a compreensão da obra. Deve 

haver engajamento por parte do leitor, para fazer essa constante relação entre o que vem do 

texto (acessado pela memória imediata) e o que é pessoal (conteúdo presente na memória 

rasa), para construir sentido; envolve, portanto, não apenas o que o texto exprime, mas o 

diálogo do leitor com esse teor, através da recorrência ao seu conhecimento prévio. “É por 

isso que a leitura é considerada um processo interativo, no sentido de que os diversos 

conhecimentos do leitor interagem em todo momento com o que vem da página, para chegar à 

compreensão”. (KLEIMAN, 2011, p.17) 

Nessa interação, a leitura envolve o autor – com seu conteúdo e objetivo na escrita –, o 

texto – com suas informações e estrutura – e o leitor – com sua habilidade para relacionar o 

autor e o texto, seu objetivo de leitura, seu conhecimento prévio acerca do assunto abordado. 

No momento da leitura, o autor passa a ser representado pelo próprio texto, portanto, “a 

leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto” (SOLÉ, 1998, p. 22).  
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A interatividade no processo da leitura – que envolve a relação entre o processo 

cognitivo e o linguístico do sujeito para a compreensão do texto – é o parâmetro apontado por 

Kleiman (2011) para classificar os modelos de leitura, conceitos importantes para o estudo 

desse processo, pois considera mecanismos acionados pelo leitor no momento da leitura. 

Abordaremos esses modelos a seguir. 

 

2.1.3. Modelos de leitura 

 

Há três abordagens a respeito dos mecanismos acionados no momento da leitura: a 

ascendente (que considera a compreensão como fruto das informações do texto), a 

descendente (a qual concebe a compreensão como resultado do trato do leitor com o texto, 

seus questionamentos e inferências no momento da leitura) e a interativa (que declara uma 

ação conjunta das concepções ascendentes e descendentes). 

Tratando de modelos não interativos de leitura, Kleiman (2011, p.23) aborda o 

Modelo de Processamento Serial de Gough, o qual tem como objetivo “descrever a 

sequência de eventos que acontecem em um segundo de leitura, a fim de sugerir a natureza 

dos processos que unem esses eventos”, conforme citação da autora; portanto considera 

apenas os eventos biológicos, sintáticos e semânticos, atentando a um momento específico, 

isolado; “não prevê o papel desambiguador do contexto [...] nem o papel desambiguador do 

conhecimento prévio [...] nem o efeito de informação já processada nos diversos processos, 

desde a identificação da letra até a interpretação sintática e semântica”. (KLEIMAN, 2011, 

p.24) 

 A autora apresenta também o Modelo de Processamento Automático de Leberge e 

Samuels, o qual descreve “a transformação de padrões escritos em significado” (KLEIMAN, 

2011, p.27), declarando que “pela prática e repetição, os automatismos são desenvolvidos” 

(idem).  

Nesse processo de automatização, são arrolados três estágios: “num primeiro estágio, 

o leitor procura no estímulo grafêmico as dimensões relevantes para a discriminação de traços 

distintivos” (KLEIMAN, 2011, p.26); ou seja, busca identificar a palavra pela sua forma. 

“Num segundo estágio, o aprendiz constrói um código de letras mediante a organização dos 

traços relevantes numa unidade maior” (idem); ainda observando o contorno das palavras. 
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“Num terceiro estágio, o processo de organização dos traços relevantes (‘unitizing’) se torna 

automático” (idem).  

Kleiman (2011) considera que ocorre uma “autolimitação”, pois o modelo “objetiva 

apenas a explicação de processos de organização de níveis inferiores” (p.27), através de 

exemplos elementares, iniciais, sugerindo que essa automatização seja generalizada a uma 

leitura mais abrangente e complexa; “portanto, tal como em Gough, sua relevância a 

problemas aplicados é limitadíssima” (idem). 

Seguindo a descrição, é apresentado o Modelo de Sistemas de Comunicação de 

Ruddel, que considera a leitura um processo de construção de sentido do leitor baseado 

apenas em seus próprios objetivos e em pequenas construções textuais. Conforme a autora, “o 

input visual inicia o processo de decodificação no qual os sistemas grafêmico, fonológico e 

morfêmico são utilizados. O material é analisado e agrupado em constituintes, e armazenado 

na memória imediata” (KLEIMAN, 2011, p.27). “Os significados dos vários morfemas são 

considerados através de uma leitura semântica [...] do léxico mental” (idem, p.28). Em 

seguida, o sistema semântico proporciona uma leitura lexical, que produz as “constituintes” – 

grupos de palavras e frases – que devem ser compreendidas e armazenadas na memória a 

longo prazo.  

De acordo com o que propõe o modelo, “os níveis de processamento interagem entre 

si” (KLEIMAN, 2011, p.28), num retorno a níveis já utilizados, sofrendo influência do 

“componente afetivo, constituído pelos interesses do leitor”. Por considerar apenas níveis 

básicos, as constituintes, este modelo “não contribui nada em relação à compreensão de 

unidades maiores”. (idem) 

Ainda abordando perspectivas não interativas, é apontado o Modelo de testagem de 

Hipóteses de Goodman, que considera a informação grafo-fônica (a interação grafia e 

fonema), a sintática (considerando padrões estruturais) e a semântica (“que inclui tanto 

vocabulário quanto conceitos e experiências do leitor”) (KLEIMAN, 2011, p.29), não 

especificando, porém, a relação entre elas e “a utilização de diversas fontes de informação 

durante o processo. Também não se esclarece o valor dos mesmos com relação à dificuldade 

do material lido e ao material já processado”. (idem) 

Após abordar os modelos mencionados, Kleiman descreve as Propostas de Leitura 

com Interação de Processos. Nas propostas que seguem esse modelo, o texto é considerado 

um elemento particular, em que se apresentam imagens (letras) às quais o leitor, em processos 



27 

 

psicológicos, atribui sentidos. Seguindo essa perspectiva, considera-se que ocorre interação 

entre o modelo ascendente de pensamento, bottom-up, que admite que a compreensão é 

construída a partir do texto até a mente, o texto contém, em si, seu sentido completo, o que 

solicita um leitor passivo; e o descendente, topdown, que concebe a compreensão a partir da 

mente (o que o leitor sabe e o que espera da leitura), para depois considerar o que está escrito; 

assim, embora requeira um leitor ativo, este compreende o texto a partir de sua própria visão, 

sem dialogar com o texto ou considerar o contexto social em que ele e o autor estão inseridos.  

A autora salienta que nessas propostas, a interação: 

 

não é aquela que se dá entre o leitor, determinado pelo seu contexto, e o autor, através 

do texto. Essa interação se refere especificamente ao interrelacionamento, não 

hierarquizado, de diversos níveis de conhecimento do sujeito (desde o conhecimento 

gráfico até o conhecimento de mundo) utilizados pelo leitor na leitura. (KLEIMAN, 

2011, p.31) 

 

Portanto, a interação, nesse caso, refere-se apenas ora ao texto com sentido completo 

em si, ora ao leitor, em sua busca pelo sentido do texto através de seu próprio conhecimento 

linguístico e de mundo. A autora considera que “nos modelos em discussão, a compreensão 

pode ser barrada tanto por limitações do texto quanto por limitações do leitor” (idem, p.32). 

O último modelo abordado por Kleiman (2011) é o de Perspectivas Interacionistas, 

que pressupõe a responsabilidade mútua entre leitor e autor, enquanto sujeitos sociais, para a 

compreensão do texto. Nessa concepção, considera-se a importância dos aspectos linguísticos 

e psicológicos, atuando conjuntamente, num diálogo entre o autor (através do texto) e o leitor. 

As considerações acerca do processo de leitura, conforme tais Perspectivas, arrazoam 

que nele “a relação se estabelece entre sujeito e objeto, e é essa a relação que continua sendo o 

foco da investigação” (KLEIMAN, 2011, p.35). A respeito da responsabilidade mútua 

referente ao objetivo da comunicação, afirma-se que ela “implica o estabelecimento de pontos 

de contato entre ambos (leitor e autor), mantendo ao mesmo tempo o direito do leitor de se 

afastar dos objetivos do autor” (idem). Acredita-se, também, que na leitura se estabelece uma 

relação “entre o leitor e o autor, sujeitos sociais, num processo que será necessariamente 

dinâmico e mutável” (idem). 

Conforme essas considerações, o leitor e o texto são os elementos utilizados para 

observar, analisar a leitura – processo que une os elementos implicados, no momento em que 

o leitor tem acesso à obra –, sendo o texto a voz do autor no diálogo que permite 
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interpretações decorrentes da percepção do leitor acerca do que é apresentado no texto pelo 

autor – também sujeito social. 

Um dos elementos envolvidos na percepção individual do leitor acerca do texto é o 

objetivo de sua leitura. Conforme Solé (1998, p.22), “a leitura é um processo de interação 

entre o leitor e o texto” em que se busca “satisfazer os objetivos que guiam a leitura”. A 

autora considera que o sentido atribuído ao texto está relacionado ao objetivo que “um leitor 

ativo, que processa e examina o texto” (idem) reconhece no momento em que lê. 

Considerando a atividade escolar da leitura, sabe-se que, às vezes, o objetivo está 

limitado à própria escola. Ler para demonstrar que sabe decodificar e entender o que o autor 

“quis dizer” para responder ao questionário através do qual o aluno será avaliado. Porém, para 

além do que porventura a escola solicite, o educando, se está atento e ativo, interpreta o texto 

recorrendo a seu conhecimento prévio, às suas vivências, dialogando com o que lê para 

construir seu sentido. 

 

O significado que um escrito tem para o leitor não é uma tradução ou réplica do 

significado que o autor quis lhe dar, mas uma construção que envolve o texto, os 

conhecimentos prévios do leitor que o aborda e seus objetivos. (SOLÉ, 1998, p.22) 

 

O leitor compreende o que o autor apresenta e adiciona a isso sua visão acerca do que 

lê. Assim se efetiva o que as perspectivas interacionistas reconhecem. 

Nessas perspectivas, duas concepções de interação cooperam: a psicológica e a 

pragmática. “Para os psicólogos da educação, a leitura é um processo interativo porque o 

‘desvendamento’ do texto se dá simultaneamente através da percepção de diversos níveis ou 

fontes de informação que interagem entre si” (KLEIMAN, 2011, p.38); portanto é 

considerado o conhecimento ortográfico, sintático, semântico, de mundo, do leitor. Como o 

conhecimento varia de um para outro leitor, apresenta-se a variação de interpretações. Sobre 

isso, a autora afirma que: 

 

a relação que se estabelece entre leitor e texto é importante porque ela determina 

maneiras de leitura diferentes, e porque tenta resolver o problema da indeterminação 

do texto do ponto de vista referencial, procurando estabelecer um equilíbrio entre a 

informação que o leitor deveria trazer e aquela que o texto deveria trazer. (KLEIMAN, 

2011, p.39) 
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Considera-se, então, a possibilidade de diferentes leituras de um mesmo texto, 

respeitando o conhecimento de cada leitor diante do que o autor apresenta.  

Essa diferença também foi considerada por Chartier (1999, p.77), ao afirmar que “toda 

história da leitura supõe, em seu princípio, a liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo 

que o livro lhe pretende impor”. Por considerar essa atitude subversiva do leitor diante do 

texto, o autor afirma ainda que “a leitura é sempre  apropriação, invenção, produção de 

significados”. (idem) 

As diferentes leituras não podem, contudo, extrapolar os limites razoáveis 

apresentados pelo texto. “Não há abertura total, porque hipóteses de leitura devem ser 

verificadas mediante a depreensão de aspectos formais, nem há apenas uma leitura porque 

cada sujeito impõe a sua estrutura de conhecimento ao texto” (KLEIMAN, 2011, p.39).  

Assim, enquanto sujeito envolvido em circunstâncias sociais diversas às do autor, a 

compreensão do leitor pode levar a questionamentos, convergências, divergências, em relação 

ao teor lido. No processo da leitura, o autor se comunica com o leitor, que dialoga com o autor 

através de sua interpretação acerca do conteúdo. 

Essa relação autor-leitor, nas Perspectivas Interacionistas, é apresentada através da 

concepção pragmática de interação, segundo a qual “são cruciais a relação do locutor com o 

interlocutor através do texto e a determinação de ambos pelo contexto num processo que se 

institui na leitura” (KLEIMAN, 2011, p.39). 

Portanto é reconhecida a interação do conhecimento do autor, enquanto escreve, e o do 

leitor, pensado desde o momento da escrita e que acessa seu conteúdo, considerando o 

contexto que envolve ambos. Nessa relação, julga-se que “o papel de interlocutor se esvazia 

toda vez que o leitor aceita o texto como objeto acabado, toda vez que ele não exerce seu 

direito de interlocução, privilegiando, com isso, o autor no processo” (KLEIMAN, 2011, 

p.39). Portanto, quando o leitor não é crítico, ativo, ocorre um monólogo e a comunicação se 

torna unilateral, sem a interação dialógica proposta pelas Perspectivas Interacionistas. 

Tais Perspectivas, às quais recorremos para a construção do Guia de leitura 

apresentado ao final desta dissertação, considerando leitor e autor como sujeitos sociais, 

apontam para o que se espera de uma leitura enquanto instrumento de comunicação, utilizado 

pelas pessoas que convivem em uma sociedade. Compreende-se, a partir da reflexão acerca 

desse papel social da leitura, que sua eficiência não se limita à decodificação das palavras, 

mas se amplia à compreensão de sua função no contexto em que está socialmente inserido; 
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essa consciência é elemento fundamental para uma leitura que vai além do que está escrito, do 

que a alfabetização é suficiente para apreender; uma leitura que sugere letramento. Sobre este 

conceito nos debruçaremos no próximo capítulo, porém importa adiantar que se trata de uma 

leitura que percebe o texto como fruto e semente da cultura social. 

Diante desse texto, reconhecendo a função social para que foi elaborado e as razões 

por que lê-lo, o leitor assume o protagonismo de sua leitura, utilizando estratégias para 

compreender a obra. A respeito dessas estratégias trataremos na próxima seção. 

 

2.1.4 Estratégias de leitura 

 

Considerando o autor e o leitor como sujeitos sociais, e o texto e seu sentido como 

produções de ambos, Solé (1998, p.18) apresenta a seguinte premissa à leitura: 

 

Poder ler, isto é, compreender e interpretar textos escritos de diversos tipos com 

diferentes intenções e objetivos contribui de forma decisiva para a autonomia das 

pessoas, na medida em que é um instrumento necessário para que nos manejemos com 

certas garantias em uma sociedade letrada.  

 

A autonomia está relacionada à leitura, uma vez que comunicar-se através da escrita e 

de sua leitura é uma atividade corriqueira no cotidiano. Para solicitar um ônibus, ler uma 

receita, um bilhete, dentre outras tarefas usuais, a leitura costuma ser utilizada. Esses afazeres 

podem ser realizados de forma independente, no que se refere ao entendimento a seu respeito, 

se o leitor está apto a compreender cada texto, atento à sua intenção e objetivo. 

Compreender a informação do texto e atribuir sentido a ela, de acordo com a pretensão 

do próprio leitor, contribui para uma ação mais consciente e autônoma; de maneira que a 

leitura é um elemento da vivência social e, maior será a autonomia do sujeito, à medida que 

de forma mais proficiente ele possa ler. 

“Poder ler”. Essa expressão indica que a leitura não é algo natural, mas que se 

aprende, é possível. Conforme Solé (1998, p.18), ler não é uma “aquisição espontânea ou 

natural”, nem tampouco seu ensino se reduz a “um método único, fechado, que pode ser 

aplicado a qualquer caso, contexto ou aluno”. Ensinar leitura pode exigir várias tentativas, o 

uso de diferentes estratégias, o que é compreensível, pois em sala de aula convivem 

diversidades. 
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Esse empreendimento de ensinar a ler, no ambiente escolar, requer a ação facilitadora 

do docente; “o aprendiz leitor [...] precisa da informação, do apoio, do incentivo e dos 

desafios proporcionados pelo professor” (SOLÉ, 1998, p.18), do qual se solicita o 

esclarecimento ao aluno acerca não apenas da importância social do texto, mas também de 

que existem estratégias às quais o leitor pode recorrer para compreendê-lo. 

A autora demonstra preocupação em conceituar o que são essas estratégias e conclui 

que elas “são suspeitas inteligentes, embora arriscadas, sobre o caminho mais adequado que 

devemos seguir” (SOLÉ, 1998, p.69). Pode-se compreender que elas não são regras fixas, mas 

flexíveis, “à medida que sua aplicação permite selecionar, avaliar, persistir ou abandonar 

determinadas ações para conseguir a meta a que nos propomos” (idem). Ou seja, as estratégias 

são ações planejadas para o alcance de um objetivo – a compreensão do texto –, as quais são 

revisadas para que sua manutenção ou não no procedimento em questão seja benéfica para a 

conclusão da tarefa. 

Para tratar das estratégias, a autora atenta, primeiramente, a um processo que ocorre 

durante a leitura, as “previsões”. Segundo Solé (1998, p.25), o leitor faz previsões sobre o tipo 

de texto e qualquer componente da obra, incluindo a finalidade para que foi produzido. Ela 

afirma que “para realizá-las, baseamo-nos na informação proporcionada pelo texto, naquela 

que podemos considerar contextual e em nosso conhecimento sobre a leitura, os textos e o 

mundo em geral”.  

Durante toda a leitura, essas previsões são feitas e suas verificações provocam, num 

constante confirmar ou refutar, novas previsões. A partir dessa experiência, o leitor 

compreende o texto. “Por isso a leitura pode ser considerada um processo constante de 

elaboração e verificação de previsões que levam à construção de uma interpretação” (SOLÉ, 

1998, p.27). 

Nesse processo, o leitor utiliza estratégias que contribuem para a construção do 

sentido do texto. 

Tratando dessas estratégias, num trabalho voltado à educação formal, Solé (1998) 

apresenta algumas que podem ser utilizadas pelo aluno no momento da leitura para a escola e 

que devem ser empregadas por ele ao ler em qualquer ambiente alheio a ela.  

Considerando os objetivos da leitura como determinantes para o sentido que se atribui 

ao texto, a autora declara que eles devem ser apresentados aos estudantes previamente, para 

que eles direcionem a atividade ao alcance desses objetivos. 
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As estratégias envolvidas no exercício da leitura implicam três ações: i. “a supressão 

ou omissão dos conteúdos do texto que, em função daquilo que se persegue, aparecem como 

triviais” (SOLÉ, 1998, p.30), inclusive termos repetitivos, focando no que é fundamental para 

realizar o objetivo da leitura; ii. “a substituição de conjuntos de conceitos, fatos ou ações por 

um conceito supraordenado que os inclua” (idem, p.31), realizando generalizações a partir da 

observação da conexão entre conceitos no texto; e iii. “a seleção ou criação da frase-tema ou 

síntese da parte mais interessante do texto para os objetivos que determinam sua leitura” 

(idem), sistematizando o que é essencial para a atividade. 

Assim, pode-se identificar no texto o que é necessário para o cumprimento dos 

objetivos previamente apresentados pelo professor à atividade de leitura. 

 

Em suma, as interpretações que – a partir das previsões e de suas verificações – vamos 

realizando no decorrer da leitura implicam a dedução do fundamental do texto com 

relação aos objetivos que nos levaram a lê-lo e nos permitem orientar nossa leitura de 

uma maneira cada vez mais precisa e crítica, tornando-a mais eficaz. (SOLÉ, 1998, p. 

31). 

 

Atento ao que é essencial no texto para alcançar o objetivo da leitura, é possível 

realizá-la com mais precisão e consciência, pois, no decorrer da atividade, o leitor, a partir de 

suas expectativas, dialoga com o autor, verificando se elas são confirmadas ou não, criando 

novas previsões à medida que avança na leitura, interagindo constantemente com a obra. 

Nessas ações em que implica o diálogo entre o autor e o leitor, este é sempre 

requisitado; por isso se afirmar que a leitura exige um leitor ativo, que busque em seu 

conhecimento prévio e em seus objetivos, o conteúdo necessário para a efetivação do diálogo 

e, por conseguinte, da compreensão do texto. 

Afinal, “ler é compreender e compreender é sobretudo um processo de construção de 

significados sobre o texto que pretendemos compreender” (SOLÉ, 1998, p. 44). O leitor, 

nesse processo, recorre aos seus conhecimentos, objetivos para a leitura, motivação, ajudas 

com as quais possa contar, para construir os significados a respeito do que lê. 

A utilização desses elementos para a promoção da compreensão é um aspecto tratado 

por Solé (1998, p.36), a qual relaciona como estratégias para a compreensão “ativar o 

conhecimento prévio relevante, estabelecer objetivos de leitura, esclarecer dúvidas, prever, 

estabelecer inferências, autoquestionar, resumir, sintetizar etc.”. Ações às quais o leitor pode 

recorrer para alcançar a compreensão. 
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Acerca do conhecimento prévio, a autora considera que as pessoas, a partir da 

interação com os outros, constroem suas “representações da realidade, dos elementos 

constitutivos da nossa cultura, entendida em sentido amplo: valores, sistemas conceituais, 

ideologia, sistemas de comunicação, procedimentos, etc.” (idem, p.40) e que esses conteúdos 

são o que se sabe num determinado momento, o “conhecimento, sempre relativo e sempre 

ampliável” (idem).  

Esse conhecimento é solicitado para a construção do sentido nas relações do sujeito 

com o mundo, e no diálogo do leitor com o autor, enquanto lê. A recorrência e a utilização 

desse conhecimento prévio permite o diálogo, que promove compreensão, no momento da 

leitura. O professor, no ensino da leitura, deve conscientizar o aluno da importância de se 

desenvolver esse conhecimento, o qual se mostra fundamental para a interpretação de texto; 

quanto mais amplo for o conhecimento prévio relevante ao tema do texto (e diverso, para 

atender à diversidade de temas trabalhados na escola e fora dela), mais abrangente e eficiente 

poderá ser a compreensão do leitor. 

Além do conhecimento prévio, Solé (1998) atenta para a importância do 

estabelecimento de objetivo para a leitura, relacionando os dois elementos ao conceber que 

“compreender não é uma questão de tudo ou nada, mas é relativa aos conhecimentos de que o 

leitor dispõe sobre o tema do texto e aos objetivos estipulados pelo leitor” (p.41); isto é, a 

compreensão necessita do que o leitor já conhece acerca do tema do texto e da razão pela qual 

ele acessa a obra.  

Essa razão pode determinar as estratégias selecionadas pelo leitor na busca pela 

compreensão do texto, além de auxiliá-lo diante de obstáculos (termos desconhecidos, por 

exemplo) que a atravanquem, através do controle que o leitor exerce sobre ela. Esse controle 

se dá de forma inconsciente, enquanto lê, num “estado de piloto automático” (SOLÉ, 1998, 

p.41), até que, diante do obstáculo, o leitor perceba seu prejuízo e retome o que não 

compreendeu, buscando superar o empecilho. Ou, nas palavras da autora: 

 

o controle da compreensão é um requisito essencial para ler eficazmente, pois se não 

entrássemos em estado de alerta quando não entendêssemos a mensagem de um texto, 

simplesmente não poderíamos fazer nada para compensar esta falta de compreensão. 

(idem) 

 

Buscando atender ao objetivo determinado para a compreensão do texto, o leitor pode 

identificar uma barreira que dificulte seu alcance e, através dessa consciência, aplicar 
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estratégias (recorrer a uma pessoa ou instrumento de esclarecimento, procurar um 

entendimento geral etc.) para suplantar tal dificuldade, tornando a leitura eficaz. 

O último elemento geral apresentado pela autora como fundamental para a 

compreensão é a motivação. Segundo ela, a motivação está relacionada ao fato de o conteúdo 

estar ligado ao interesse do leitor, de a tarefa corresponder a um objetivo (sobre cuja 

importância versamos há pouco), e do material utilizado na atividade proposta.  

Acerca do primeiro aspecto, a autora considera a dificuldade de atender ao interesse de 

todos os alunos e ao do professor; entretanto, observa que “o interesse também se cria, se 

suscita e se educa e que em diversas ocasiões ele depende do entusiasmo e da apresentação 

que o professor faz” (SOLÉ, 1998, p.43). Conforme a autora, demonstrar entusiasmo em 

relação à sua proposta motiva o aluno a participar dela. Porém, como ela afirma, “em diversas 

situações”, não em todas. Em momentos em que o aluno não se sinta motivado, o professor 

não deve deixar de tentar provocar o surgimento dessa motivação, informando o objetivo da 

tarefa; esclarecendo suas etapas; buscando identificar os interesses desse aluno e utilizar esse 

conhecimento para alcançar o estudante; recorrendo a uma relação interpessoal adequada à 

criação de um ambiente propício ao envolvimento do aluno na tarefa. 

Quanto ao material utilizado na atividade proposta, Solé (1998, p.43) considera que os 

textos “devem ‘deixar-se compreender’, isto é, deve-se assegurar de que os alunos não os 

conhecem”, à custa de se tornar desinteressante para o aluno, por ser repetido. Além disso, “é 

preciso assegurar-se de que os leitores dispõem dos conhecimentos necessários para abordá-

los”, para que não se apresentem como inalcançáveis, o que desmotivaria o leitor, mas 

possíveis de compreensão. 

Ponderando a importância desses três elementos (para recordar: conhecimento prévio, 

objetivo da leitura e motivação para seu exercício), o professor, ao elaborar as atividades de 

leitura na escola deve atentar para eles. Tal elaboração pode recorrer a estratégias que 

favoreçam o envolvimento e a compreensão do aluno acerca do texto. Conforme Solé (1998, 

p.60), “a criança pode aprender e de fato aprende à medida em que for capaz de utilizar 

diversas estratégias de forma integrada, e essas estratégias – todas – devem ser ensinadas”. 

Significa dizer que não há uma estratégia única que possa garantir o sucesso em leitura 

para todos os estudantes, mas que várias estratégias podem ser utilizadas pelos diversos 

leitores a depender do objetivo da leitura, do tipo de texto e da dificuldade que obstaculiza sua 
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leitura. Segundo a autora, essas estratégias servirão de meio para o leitor alcançar a 

compreensão do texto. 

Para que se efetive a compreensão do texto, três condições são consideradas essenciais 

pelos estudiosos da leitura: i. “clareza e coerência do conteúdo dos textos, familiaridade ou 

conhecimento da sua estrutura e do nível aceitável do seu léxico, sintaxe e coesão interna” 

(SOLÉ, 1998, p.771), o que se refere à responsabilidade do autor, de tornar o texto 

compreensível; ii. “o grau em que o conhecimento prévio do leitor seja relevante para o 

conteúdo do texto” (idem), relativo à responsabilidade do leitor, de dialogar com o texto, o 

que reivindica um conhecimento pré-existente, que possibilite tal relação; e iii. “as estratégias 

que o leitor utiliza para intensificar a compreensão e a lembrança do que lê, assim como para 

detectar e compensar os possíveis erros ou falhas de compreensão” (idem), o que permite ao 

leitor buscar soluções diante de obstáculos à compreensão do texto, avaliando constantemente 

o processo. 

Tendo já tratado das primeiras condições, passamos à terceira: as estratégias de leitura. 

Solé (1998) as separa em três funções, as quais podem ser requisitadas a qualquer momento 

da atividade de leitura, não mantendo uma sequência: i. as que se referem aos objetivos da 

leitura e ao conhecimento prévio; ii. as que se relacionam com a constante revisão da 

compreensão, para buscar soluções em caso de obstáculos a ela; e iii. as de recapitulação e 

comprovação do entendimento acerca do texto. Essas três funções são distribuídas nos 

momentos que envolvem a leitura: antes, durante e depois dela, conforme abordaremos a 

seguir. 

 

ANTES DA LEITURA 

A respeito das estratégias que atendem à primeira função (objetivo e conhecimento 

prévio), a autora considera que são empregadas no momento “antes da leitura”. Para esta 

etapa, a autora expõe seis pontos:  

i. ideias gerais: “é a concepção que o professor tem sobre leitura, o que fará com que 

ele projete determinadas experiências educativas com relação a ela” (SOLÉ, 1998, p.90). A 

concepção de leitura; sua utilização para trabalho ou fruição; sua realização pelo professor (o 

professor lendo); a compreensão de que ela não é um elemento de competição entre os alunos; 

oportunizar situações de leitura oral, coletiva, individual, silenciosa; e a complexidade do 
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texto em relação à capacidade do educando são elementos que a autora considera que devem 

ser pensados antes da leitura, visando à facilitação e produtividade da atividade. 

ii. motivação para a leitura: Solé (1998, p.91) considera que, para atingir motivação, o 

aluno precisa “saber o que deve fazer [...], sentir que é capaz de fazê-lo [...] e achar 

interessante o que se propõe que ele faça”. O professor deve observar a complexidade do 

texto (conforme mencionado nas “ideias gerais”), esclarecer ao aluno o objetivo da atividade 

de leitura e planejá-la de modo a torná-la significativa, mais próxima do cotidiano real do 

aluno. 

iii. objetivos da leitura: “os objetivos da leitura determinam a forma em que um leitor 

se situa frente a ela e controla a conservação do seu objetivo, isto é, a compreensão do texto” 

(SOLÉ, 1998, p.93). “Ler para obter uma informação precisa”, “para seguir instruções”, “para 

aprender”, “para revisar um escrito próprio” ou “por prazer” são alguns objetivos 

mencionados pela autora e, a depender do que seja determinado para a atividade, esta deve 

utilizar estratégias diferentes para que se alcance a compreensão do texto. 

iv. revisão e atualização do conhecimento prévio: o conhecimento prévio relevante 

para uma leitura auxilia sua compreensão. Não se trata de saber o que o texto vai apresentar, 

afinal “a graça não reside em saber o que o texto diz, mas em saber o necessário para saber 

mais a partir do texto” (idem, p.103). Acessar o conhecimento já desenvolvido acerca do tema 

abordado no texto suscita pistas que orientam a leitura, a partir, por exemplo, da identificação 

do objetivo de determinado tipo de texto ou da promoção da relação entre o texto e a 

experiência do leitor. 

v. estabelecimento de previsões sobre o texto: antes de se proceder a leitura, é 

importante prever o que ele traz ao leitor. “Para estabelecer previsões, nos baseamos [...] na 

superestrutura (tipo de texto), títulos, ilustrações, cabeçalhos, etc. e, naturalmente, nas nossas 

próprias experiências e conhecimentos” (SOLÉ, 1998, p.107) que sugerem o que será 

apresentado na obra. 

É importante atentar para a análise do tipo de texto que será trabalhado. O professor 

deve alertar seus alunos acerca das expectativas que diferentes superestruturas (p.ex.: 

narrativo, descritivo, expositivo, instrutivo) suscitam. A consciência a respeito do que 

determinado tipo de texto deve apresentar direciona o aluno à sua compreensão. 

vi. formulação de perguntas sobre o texto: “a partir das previsões, e inclusive à 

margem delas, pode ser útil formular perguntas concretas a que se gostaria de responder 
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mediante a leitura” (SOLÉ, 1998, p.111). Esse questionamento se configura em objetivo de 

leitura, dando sentido à atividade, uma vez que é motivação para uma busca por respostas. 

 

DURANTE A LEITURA 

Vencida a observação de objetivos e conhecimento prévio, as estratégias referentes à 

segunda função (constante revisão da compreensão) atendem a necessidades de interpretação 

e resolução de possíveis obstáculos que a comprometam, “durante a leitura”. Para esse 

momento, acredita-se que quatro estratégias sejam fundamentais, mencionadas por Solé 

(1998), à página118: 

1. “Resumir as ideias do texto”: “expor suscintamente o que foi lido”. 

(idem, p.119) 

2. “Esclarecer possíveis dúvidas sobre o texto”: “comprovar se o texto foi 

compreendido, fazendo perguntas a si mesmo”. (idem, p.119) 

3. “Formular perguntas sobre o que foi lido”: “com o autoquestionamento 

pretende-se que os alunos aprendam a formular perguntas pertinentes para o texto em 

questão”. (idem, p.119) 

4. “Formular previsões sobre o texto a ser lido”: “estabelecer hipóteses 

ajustadas e razoáveis sobre o que será encontrado no texto, baseando-se na 

interpretação que está sendo construída” (idem, p.119) 

Durante a leitura, a cada trecho que primeiramente é lido, segue uma recapitulação do 

seu sentido, solicitam-se esclarecimentos (identificar dúvidas e formular questões que as 

respondam) e seguem-se as previsões. É a constante da leitura: “ler, resumir, solicitar 

esclarecimentos, prever” (SOLÉ, 1998, p.119)... voltar ao início do ciclo. 

A autora sugere que, em aula, siga-se o modelo de “leitura compartilhada” em que, 

num primeiro momento, o professor seja exemplo, demonstrando aos alunos as etapas da 

leitura e, posteriormente, os alunos tenham seus turnos de dirigir a leitura, exercitando essas 

etapas; pois “para dominar as estratégias responsáveis pela compreensão – antecipação, 

verificação, autoquestionamento... – não é suficiente explicá-las, é preciso colocá-las em 

prática, compreendendo sua utilidade” (SOLÉ, 1998, p.120). É a partir da consciência sobre o 

funcionamento, o objetivo, a utilidade e a eficiência das estratégias que o leitor as empregará 

em diferentes situações de leitura, com autonomia. 
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Essa autonomia também se fará necessária em situações em que o leitor não 

compreenda o texto. Para que ela seja desenvolvida, o professor também deve refletir acerca 

de como lidar com ocorrências em aula. 

A esse respeito, Lerner (2014), em entrevista, considerando que “cada um de nós tem 

possibilidades de compreensão que possuem relação estreita com os conhecimentos prévios 

que temos”, enfatiza a importância do auxílio do professor, afirmando que  

 

muitas vezes os leitores [...] não sabem algumas das coisas que o autor pressupôs que 

o leitor iria saber, e então é fundamental a ajuda do professor, fazendo intervenções 

que nós chamamos de ‘preenchimento’. (LERNER, 2014) 

 

O professor deve refletir a respeito de como reagir quando o aluno manifesta 

inexatidão na leitura; e esclarecer o aluno a respeito de estratégias que podem solucionar a 

incompreensão (demonstrando como se faz e instruindo quando acontece com o estudante).  

Solé (1998) indica algumas dessas estratégias, considerando que, quando o aluno 

percebe que não entendeu um termo ou trecho do texto, ele pode ignorar e continuar lendo (o 

que exige do professor paciência para observar o resultado da leitura, antes de corrigir o aluno 

a cada imprecisão), aventurar uma interpretação (considerando o contexto), acudir a uma 

fonte especializada (que pode ser um dicionário, um colega ou o professor, por exemplo). No 

último caso, o professor pode, diretamente, informar o sentido ou optar por orientar o discente 

a compreender a partir da observação do contexto; sendo esta última alternativa eficiente para 

desenvolver a autonomia leitora do aluno. 

 

DEPOIS DA LEITURA 

Tendo apresentado estratégias para as prévias da leitura e para sua efetivação, seguem 

as que atendem à terceira função (recapitulação e comprovação do entendimento), as quais 

devem ser empregadas “durante e depois da leitura”. 

São estratégias que visam à confirmação da compreensão do texto lido e, embora 

atendam a uma função posterior, fundamentam-se em ações já apresentadas: “identificação da 

ideia principal, elaboração de resumo, e formulação e resposta a perguntas” (SOLÉ, 1998, 

p.133). Por isso a autora as classifica como estratégias que podem ser aplicadas “durante e 

depois da leitura”. 
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A respeito da identificação da ideia principal, a autora atenta para a possibilidade de 

identificações variadas; e defende que se leve em conta “a ideia de um leitor ativo e 

responsável pelas diferentes ‘ideias principais’ que diferentes leitores podem identificar em 

um texto” (SOLÉ, 1998, p.136). Essas diferenças, conforme a autora, são fruto da diversidade 

de objetivos e do conhecimento prévio que um leitor dispõe no momento da leitura; as 

diferentes ideias principais dependem do “que o leitor considera importante durante a leitura e 

pode coincidir ou não com o que o autor considerou fundamental” (idem). 

As diferenças não são, porém, arbitrárias, “não significa que ‘vale tudo’, mas que é 

preciso trabalhar – e avaliar – a coerência e justificação das respostas antes que sua exatidão – 

ou sua identidade com uma resposta previamente elaborada” (SOLÉ, 1998, p. 145). Isso vale 

para a identificação da ideia principal e também para o resumo. 

Esta estratégia – o resumo – é desenvolvida a partir de quatro regras: omissão, seleção, 

generalização e construção ou integração. 

Omissão e seleção implicam na retirada de informações; “omitimos a informação que 

podemos considerar pouco importante para os objetivos da nossa leitura” (SOLÉ, 1998, 

p.145), retirando do resumo alguma palavra ou expressão irrelevante; enquanto na seleção, 

“suprimimos informações porque ela resulta óbvia, porque ela é, de algum modo, redundante 

e, portanto, desnecessária” (idem), como a escolha por um termo mais abrangente presente no 

texto em detrimento de outros mais específicos que aparecem nele. 

Já a generalização e a construção ou integração permitem a substituição de um termo 

presente no texto por outro que não aparece, visando à redução do texto original. Na 

generalização, substitui-se, por exemplo, uma lista como: “lápis, caderno, caneta, borracha, 

lápis de cor”, por “material escolar”; na construção ou integração, elabora-se uma conclusão 

acerca do que o texto informa, como em uma narração em que são apresentados contexto e 

ações do início da aula de um novo estudante, que permitem inferir e substituir todas as 

informações por um termo que as integrem: “primeiro dia de aula”, por exemplo. 

Empregando essas quatro regras, respeitando-se o significado do texto original, 

promove-se uma confirmação da compreensão acerca de suas informações através do resumo. 

Se essa estratégia é utilizada numa leitura cujo objetivo é aprender, considera-se também que, 

além de confirmar a compreensão, esse exercício proporciona diálogo do conhecimento 

prévio com o acessado no texto e consolidação do conhecimento adquirido a partir dessa 

leitura. 
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Por fim, a última estratégia apresentada por Solé (1998) para o momento “depois da 

leitura” é a formulação e resposta a perguntas. Para sua execução, a autora relaciona 

classificações de perguntas e respostas que possam se apresentar a respeito do texto: i. 

“perguntas de resposta literal” (a resposta aparece literal e diretamente no texto), ii. 

“perguntas para pensar e buscar” (exige inferência do leitor, a partir da relação de diversos 

elementos do texto), iii. “perguntas com elaboração pessoal” (cujas respostas exigem, para 

além do que o texto apresenta, a opinião e o conhecimento do leitor). 

Ao elaborar as questões para depois da leitura, o professor pode utilizar perguntas que 

abordem o conteúdo do texto nas três perspectivas – a depender do objetivo que tem para 

realizá-las – exigindo do aluno um conhecimento literal, de entrelinhas ou extensivo ao texto. 

Conforme Solé (1998, p.160), “podemos perguntar de diferente maneira, o que ensina a nos 

situarmos diante do texto também de forma diversa”. Aplicar perguntas variadas, nas três 

perspectivas, oferece ao aluno um exercício que ele poderá aprender e praticar 

autonomamente, quando em contato com outros textos. 

A autora atenta para a importância de que, assim como as demais, essas estratégias de 

“depois da leitura” sejam exemplificadas pelo professor, o qual deve praticá-las com os 

alunos, para que estes vivam uma experiência concreta e esclarecedora, para desenvolverem 

autonomia em seu fazer. 

Na aplicação das atividades de leitura, as estratégias são  

 

como processos de construção conjunta, nos quais se estabelece uma prática guiada 

através da qual o professor proporciona aos alunos “andaimes” necessários para que 

possam dominar progressivamente essas estratégias e utilizá-las depois da retirada das 

suas ajudas. (SOLÉ, 1998, p.77) 

 

A autora explica que, como processo de construção, não se pode esperar que alunos e 

professor acertem na primeira tentativa, mas que aprimorem as ações para o alcance do 

objetivo, numa construção em que o professor é guia de seus alunos em direção ao objetivo da 

atividade. Como nas edificações, construir o conhecimento também solicita “andaimes”, que 

são, nesse caso, o ensino; este deve servir de base para o trabalho do aluno, o qual, à medida 

que se torna mais competente para aprender, desenvolve sua autonomia e não necessita mais 

de “andaimes”. Portanto, ensinar leitura implica ensinar a aprender a compreender, para que o 

aluno possa aplicar este conhecimento nas diversas situações de leitura em que se envolva, 

com autonomia para ler qualquer texto de forma eficiente. 
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O ensino de leitura na escola pode considerar a utilização dessas estratégias; porém, 

além da leitura em si, esse ensino demanda outras ações por parte dos envolvidos no processo. 

Desse assunto nos ocuparemos na última seção deste capítulo, a seguir. 

 

2.1.5.  Leitura na escola 

 

O professor, no Brasil, tendo seu trabalho regido pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação
2
 (LDB), é incumbido de responsabilidades vinculadas ao “mundo do trabalho e à 

prática social” (Título I, art. 1º, §2), considerando que a Lei estabelece tal vínculo para a 

educação escolar. 

Observando isso, o docente deve pensar, planejar e realizar uma prática voltada para a 

realidade e as exigências sociais. Portanto, é importante que, em sua prática pedagógica, o 

educador vislumbre sempre a utilidade de sua abordagem para a prática do aluno na 

sociedade, observando, conforme a LDB, “o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania” (Título II, Art. 2º), os quais são apresentados como finalidades 

da educação escolar. 

Refletindo acerca do que seria o “pleno” desenvolvimento do aluno, o profissional da 

educação se vê diante de uma incumbência extra-humana; uma solicitação que tem se 

mostrado utópica, considerando que a escola, sozinha, não tem alcançado êxito na função a 

ela atribuída pelo Estado. Porém, apesar de percalços que possa enfrentar, continua sendo 

tarefa designada ao professor fazer parte de um processo educativo que busque a formação do 

educando da maneira mais ampla possível, visando ao “pleno” demandado pela LDB. 

Na busca pela plenitude da formação e vislumbrando o exercício cidadão do 

educando, a prática pedagógica do professor deve ser, então, considerada. O trabalho em sala 

de aula não deve ter sua importância delimitada por suas paredes, mas servir de fundamento 

para o desenvolvimento do aluno para além dos muros da escola. 

Observando isso, não se pode pensar em educação como mero “incutir de 

conhecimento socialmente estéril na mente do aluno” (FREIRE 2011, p.34), mas como uma 

prática social, portanto política. Considerar adequado o primeiro pensamento sobre educação 

                                                           
2
 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso 
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em detrimento do último é o que Freire (2011) chama de “mito da neutralidade da educação, 

que leva à negação política do processo educativo e a torná-lo um quefazer puro” (idem). 

Segundo o autor, a educação não pode ser vista como um trabalho que se movimenta 

em torno de si mesmo (para realização de atividades avaliativas, repetição de opiniões da 

instituição ou do professor), mas um trabalho cujo movimento gera expansão da consciência, 

responsabilidade e autonomia diante de questões sociais em que o educando esteja ou venha a 

se envolver.  

Para educar com esse objetivo ampliador, é importante refletir acerca do que Freire 

(2011, p.40) classifica como “uma prática ingênua, uma prática astuta e outra crítica”. Uma 

prática ingênua aceita as informações e práticas postas sem questioná-las, acreditando na 

bondade dos cidadãos. O autor afirma, no entanto, que, de acordo com essa visão, “nada 

poderá ser feito antes que uma geração inteira de gente boa e justa assuma a tarefa de criar a 

sociedade ideal”. A observação da realidade brasileira nos indica que essa geração demoraria 

bastante para ser formada, se um dia fosse. A visão ingênua, portanto, está relacionada à 

utopia e infertilidade das ações pedagógicas, e repete uma prática e um discurso vazios, sem 

criticidade. 

Porém, repetir esse discurso e prática pode ser interessante a alguns educadores que se 

considerem recompensados por mantê-lo. Esses são os chamados “astutos”, os quais, 

utilizando-se de um discurso ingênuo, perpetuam práticas infrutíferas. 

A respeito desses dois grupos, Freire (2011, p.42) afirma ainda que: 

 

Ingênuos e astutos obstaculizam a emancipação das classes e dos grupos sociais 

oprimidos. Ambos se acham marcados pela ideologia dominante, elitista, mas só os 

‘astutos’, conscientemente, assumem esta ideologia como própria. Neste sentido, estes 

últimos são conscientemente reacionários. Por isso é que, neles, a ingenuidade é pura 

tática.  

 

Dessa forma, Freire apresenta o risco das duas práticas – ingênua e astuta – para a 

formação requerida à educação. Pensar, como os ingênuos, numa neutralidade da educação ou 

agir, como os astutos, de forma manipuladora, não proporciona aos alunos a liberdade e 

autonomia enquanto sujeitos, portanto não promove um ambiente propício ao seu 

desenvolvimento enquanto leitor de palavras e de mundo. 

Ao considerar o perigo das duas práticas, Freire (2011, p.52/53) sugere a terceira 

visão, a crítica, declarando que “o contrário da manipulação não é a neutralidade impossível 
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nem o espontaneísmo. O contrário da manipulação, como do espontaneísmo, é a participação 

crítica e democrática dos educandos no ato do conhecimento de que são também sujeitos”. 

Assim, o autor apresenta a prática crítica, cuja atividade possibilita ao educando 

“aprofundar o ato de conhecimento” e “assumir diante de sua quotidianidade uma posição 

mais curiosa” (FREIRE, 2011, p. 58). Curiosidade que é fundamental no processo da 

autonomia leitora, posto que, segundo Freire (2011), ler é estudar e estudar exige uma postura 

curiosa e atenciosa. 

Uma leitura nos moldes da prática crítica é uma leitura que não aponta uma “ou” outra 

interpretação, encobrindo uma das opostas; mas sim uma prática que permite a observação e 

reflexão acerca das duas, co-existentes e permeadas por ideologias distintas, conduzindo o 

leitor à percepção da “importância de pensar certo, de refletir” (FREIRE, 2011, p. 102) e, por 

conseguinte, a uma atitude autônoma diante do texto – ao buscar uma leitura crítica desde a 

recepção da escrita à sua interpretação reflexiva – e diante do que interpreta dele, assumindo-

se como cidadão que, a partir das reflexões, compreende e se posiciona a respeito de questões 

sociais nas quais esteja envolvido. Por isso o autor afirma: “agora já não é possível texto sem 

contexto” (idem, p.43). 

A leitura trabalhada em sala de aula, assim como toda a atividade escolar, conforme os 

preceitos da LDB e a visão crítica defendida por Freire, deve estar relacionada à realidade 

social; “a leitura do real, contudo, não deve ser a repetição mecanicista memorizada da nossa 

maneira de ler o real. Se assim fosse, estaríamos caindo no [...] autoritarismo” (FREIRE, 

2011, p.41).  

Portanto, a educação não deve formar indivíduos que apenas repitam o que está posto 

(seja pela instituição, pelo sistema governamental do país ou pelo professor), mas, exercitando 

curiosidade, criatividade, deve estar voltada para a formação do ser que, de maneira crítica 

que leve à novidade de pensamento, age com autonomia, inclusive quando essa ação é a da 

leitura. 

Assim, a escola deve abordar a leitura como ela será abordada fora da escola. Aí entra, 

porém, o conceito de “transposição didática”, que Lerner (2002, p.34), explica nos seguintes 

termos:  

 

a escola tem a finalidade de comunicar às novas gerações o conhecimento elaborado 

pela sociedade. Para tornar realidade este propósito, o objeto do conhecimento – o 
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saber científico ou as práticas sociais que se tenta comunicar – se transforma em 

“objeto de ensino”. 

 

A transformação do conhecimento que transita na sociedade em objeto de ensino é a 

transposição didática. Nessa conversão, o conhecimento de todas as disciplinas é fragmentado 

e distribuído no tempo, em séries escolares.  

No âmbito da leitura e escrita, a transposição didática é promovida pelo 

reconhecimento gradual de letras, fonemas, sílabas, afixos, classes gramaticais e tantos 

conceitos da gramática da língua até que se alcance a leitura das palavras e frases do texto, 

para depois chegar à sua interpretação. “Tanto a língua escrita como a prática da leitura e da 

escrita se tornam fragmentárias, são detalhadas de tal modo que perdem sua identidade” 

(LERNER, 2002, p.35). O texto, que socialmente tem o objetivo de comunicar, passa por 

tantas abordagens didáticas até chegar à sua finalidade que foge do seu uso real. 

Sabe-se que a fragmentação do conteúdo faz parte da função culturalmente atribuída à 

instituição. Pensar sobre a transposição didática da Língua Portuguesa conforme utilizada pela 

sociedade faz emergir um desafio que leva à necessidade de repensar a prática. Diante dessa 

necessidade, ao professor é solicitado “prever atividades e intervenções que favoreçam a 

presença na sala de aula do objeto de conhecimento tal como foi socialmente produzido” 

(idem). 

Reconhecendo que a leitura é um elemento presente em todas as disciplinas escolares, 

e, por isso, uma atividade frequentemente solicitada ao estudante, é importante que o trabalho 

que a utilize seja de tal forma desenvolvido que o aluno construa, através dele, sua autonomia 

leitora, facilitando, assim, sua ação quando solicitada em outras situações na escola ou fora 

dela. 

Na escola, a leitura deve ser reconhecida como meio de acesso não apenas ao 

conhecimento apresentado pelas disciplinas trabalhadas na instituição, mas também ao 

conhecimento individual e de mundo. 

 

O necessário é fazer da escola um âmbito onde leitura e escrita sejam práticas vivas e 

vitais, onde ler e escrever sejam instrumentos poderosos que permitem repensar o 

mundo e reorganizar o próprio pensamento, onde interpretar e produzir textos sejam 

direitos que é legítimo exercer e responsabilidades que é necessário assumir. 

(LERNER, 2002, p.18) 
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Em sua consideração, a autora indica a importância que o trabalho com leitura na 

escola deve assumir. O professor deve levar em conta o caráter abrangente da leitura (não 

somente pelo conteúdo do próprio texto, como ainda pela participação que a obra pode ter na 

formação individual e social do aluno-leitor), conscientizando-se da responsabilidade que esse 

trabalho solicita. 

Então se questiona de que maneira o professor pode desenvolver tal trabalho. “O real 

é que levar à prática o necessário é uma tarefa difícil para a escola” (LERNER, 2002, p.18). 

Um dos aspectos que a autora considera complicadores para esse trabalho é o fato de que “os 

propósitos que se perseguem na escola ao ler e escrever são diferentes dos que orientam a 

leitura e a escrita fora dela” (LERNER, 2002, p.18). Essa percepção se relaciona ao que 

Chartier (1999, p.105) considera, ao afirmar que “temos, de um lado, os ensinamentos da 

escola e, de outro, todas as aprendizagens fora da escola”. 

Na escola, a leitura e a escrita são tratadas como instrumentos de ensinar ortografia, 

normas gramaticais, e aprender a ler e escrever conforme as regras; enquanto fora dela, essas 

atividades assumem um caráter dinâmico de comunicação efetiva e fundamental para a vida 

particular, na busca individual do leitor acerca do seu próprio mundo, e da vida em sociedade, 

através de textos que expressam ideologias, requerem práticas socialmente acordadas, 

indicam direitos e deveres dos cidadãos daquela comunidade. 

Outra situação desfavorável apresentada por Lerner (2002, p.19) é a da tensão “entre a 

tendência à mudança e a tendência à conservação, entre a função explícita de democratizar o 

conhecimento e a função implícita de reproduzir a ordem social estabelecida”. Nesse aspecto, 

a internet é uma das fontes que podem ser utilizadas para a mudança; com a sua 

popularização, está disponível uma gama de textos que suscitam reflexão acerca dessa ordem 

estabelecida. Levar o texto popular – produzido por pessoas que não estão “nos livros”, mas 

encontram na internet amplo espaço de publicação e divulgação – para uma instituição que 

preza pelo estabelecido é um desafio. 

Também é um desafio, conforme a autora, a sequência “linear, acumulativa e 

irreversível” como a escola trata os conteúdos textuais. Desde o processo de alfabetização ao 

contato com os diversos gêneros, a escola determina uma sequência de trabalho com leitura – 

o qual solicita a fragmentação do estudo da Língua Portuguesa, realizado a partir das análises 

da gramática normativa, como referido anteriormente – e, conforme Lerner (2002, p.20), 

impõe-se um paradoxo: “se se tenta parcelar as práticas, é impossível preservar sua natureza e 

seu sentido para o aprendiz; se não as parcelamos, é difícil encontrar uma distribuição dos 
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conteúdos que permite ensiná-las”. Constitui-se, então, um impasse para o trabalho com 

leitura na escola. 

Nesse ponto da reflexão, Lerner (2002) sinaliza o que é possível fazer, diante desses 

complicadores. Ela afirma que: 

 

o possível é fazer o esforço de conciliar as necessidades inerentes à instituição escolar 

com o propósito educativo de formar leitores e escritores, o possível é gerar condições 

didáticas que permitam pôr em cena – apesar das dificuldades e contando com elas – 

uma versão escolar da leitura e da escrita mais próxima da versão social (não-escolar) 

dessas práticas. (LERNER, 2002, p.21) 

 

A autora apresenta a atividade com projeto como uma possibilidade no esforço para 

aproximar o escolar e o social, pois pondera que essa prática pedagógica conecta conceitos (e 

não os aborda de forma isolada, não coesa), supera limitações temporais e promove 

autonomia (na medida em que dura mais tempo do que uma aula convencional e permite ao 

aluno tomar atitudes autônomas, por conhecer o objetivo final da atividade) e dá valor social à 

leitura e escrita (posto que solicita do aluno produção para um interlocutor, promovendo 

comunicação entre membros de uma comunidade). 

Porém, sabe-se que há diversas teorias e sugestões práticas disponíveis em livros, nas 

redes sociais, em documentos virtuais, uma enxurrada de opiniões a esse respeito; o professor 

deve ter autonomia para selecionar as que considera eficazes e aplicá-las; ao que deve se 

seguir uma reflexão e um replanejamento, sempre buscando o aprimorando da prática para 

que alcance o ótimo do exercício com leitura. 

Acerca disso, Freire (2011, p.97/98) declara que: 

 

não é possível praticar sem avaliar a prática. Avaliar a prática é analisar o que se faz, 

comparando os resultados obtidos com as finalidades que procuramos alcançar com a 

prática. A avaliação da prática revela acertos, erros e imprecisões. A avaliação corrige 

a prática, melhora a prática, aumenta a nossa eficiência. O trabalho de avaliar a prática 

jamais deixa de acompanhá-la. 

 

Contando com a possibilidade de erros, imprecisões, antes que se escolha uma prática, 

é relevante que o docente reconheça que há possibilidade de ela não ser completamente 

adequada e a importância de repensá-la e replanejá-la, para que não se sinta desmotivado 

diante de uma dificuldade que possa enfrentar ao aplicá-la. 
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Para aplicar uma atividade, o planejamento tem papel valoroso, pois o professor pode 

analisar conteúdo, turma, metodologia, todos os elementos implicados para a efetivação do 

trabalho. Sobre essa ação, Freire (2011, p.99) afirma que:  

 

planejar a prática significa ter uma ideia clara dos objetivos que queremos alcançar 

com ela. Significa ter um conhecimento das condições em que vamos atuar, dos 

instrumentos e dos meios de que dispomos. Planejar a prática significa também saber 

com quem contamos para executá-la. Planejar significa prever os prazos, os diferentes 

momentos da ação que deve estar sempre sendo avaliada. 

 

Portanto, planejar e replanejar são atividades inerentes à profissão professor. Ele deve 

constantemente conferir se o objetivo desejado acerca do conteúdo ou do método ou do prazo 

ou de qualquer outro elemento foi alcançado; e reprogramar esses elementos em vista da 

melhor versão para sua prática. 

Pensando na importância do planeamento, inclusive na busca por uma prática eficaz 

para a promoção do desenvolvimento da autonomia leitora, elaboramos, a partir da 

observação dos elementos fundamentais desse trabalho, nosso Guia de leitura. 

Nossa proposta, que será apresentada ao final desta dissertação, foi planejada a partir 

das considerações teóricas aqui presentes e elaborada para a aplicação a turmas de 9º Ano do 

Ensino Fundamental II. As atividades sugeridas no Guia, porém, não são universais, 

inalteráveis, podendo, portanto, ser repensadas, readequadas e adaptadas à realidade do 

docente que desejar aplicá-las; “já que, por definição, o método é flexível, pode ser mudado 

segundo as circunstâncias” (KLEIMAN, 2011, p.35). 

Assim são desenvolvidas práticas eficientes, moldadas de acordo com cada realidade, 

cada turma, região, cultura; posto que a prática pedagógica dialoga com a social, devendo, por 

isso mesmo, observá-la para otimizar sua aplicação.  

Considerando a peculiaridade que um trabalho com leitura apresenta, uma atividade 

complexa, em que “o engajamento de muitos fatores (percepção, atenção, memória) é 

essencial, se queremos fazer sentido do texto” (KLEIMAN, 2011, p.13), o planejamento 

assume características específicas. 

No trabalho com leitura, considerando a perspectiva interacionista, conforme Kleiman 

(2011, p.37), deve-se ponderar que “a compreensão dependerá das relações que o leitor 

estabelece com o autor durante a leitura do texto”; assim, a variedade de respostas nesse 
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trabalho é uma de suas peculiaridades, desde que se considere uma prática em que a leitura do 

professor não seja imposta. 

Ocorre que essa imposição às vezes acontece por conta de o professor optar por seguir 

rigorosamente as instruções do Livro Didático do Professor, acolhendo sua linha de 

pensamento e suas respostas como únicas possíveis; seja pela praticidade de que necessita 

para aproveitar o tempo que deve ser destinado também a trabalhar conteúdos gramaticais; 

por autoritarismo inerente a esse professor; ou qualquer outra questão. A atitude do docente é 

determinante no trabalho com leitura e, por isso, deve ser refletida. 

A esse respeito, a autora afirma que “no contexto escolar, o professor, um dos fatores 

da ação do contexto imediato no leitor, é também constitutivo do processo” (KLEIMAN, 

2011, p. 39). Durante a leitura, assumindo o papel de mediador num lugar de poder em sala de 

aula, a ação do professor, os objetivos que propõe à leitura, sua relação com o texto e com os 

educandos, são elementos que interferem na leitura do aluno; portanto o docente deve avaliar 

e selecionar sua ação, uma vez que sua postura é parte desse processo.  

No que essa relação professor-texto-aluno se refere à leitura, propriamente, Solé 

(1998, p.63) considera que “assim como os professores e professoras mostram como misturar 

as tintas para obter uma cor determinada [...], deveriam poder mostrar o que eles fazem 

quando leem e escrevem”; assim se ofereceria ao aluno uma amostra de como agir enquanto 

lê. Observando o uso das estratégias realizado pelo docente, o estudante se apropriaria delas, 

empregando-as com autonomia em suas próprias leituras. 

Outro quesito importante nessa relação aluno-professor é a “emoção”. Conforme 

Brasileiro (2014, p.294), alguns elementos ausentes nos cursos de docências, são 

“constitutivos da sala de aula e, por isso mesmo, merecedores da atenção dos professores de 

todos os níveis de ensino”, dentre eles, a autora destaca as emoções, as quais, por muito 

tempo, foram apresentadas como contrárias e dissociadas da razão. 

A autora afirma que, “mais recentemente, diversos campos científicos, questionando o 

estudo mecanicista [...], romperam com essa visão dualista” (idem, p.295). Esse rompimento 

permite a disseminação da ideia de que mente e corpo são indissociáveis, que a ação de um é 

motivada e motivadora da ação do outro, numa atividade mútua. 

Levando essa concepção para o campo da linguagem, a autora atenta para o fato de 

que a análise nessa área, “ao focalizar a interação, tem investido esforços nos estudos das 

emoções, tornando-as como constitutivas das relações de troca, numa abordagem discursiva” 
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(idem). Sendo assim, em sala de aula, na relação professor-aluno-objeto de ensino, deve-se 

reconhecer o envolvimento emocional como elemento integrante da leitura nesse contexto. 

Considerando essa visão, a autora declara que a presença da emoção na aula pode ser 

evidenciada em situações em que um mesmo planejamento apresenta resultados diferentes em 

turmas variadas, ou quando analisa o envolvimento do aluno na aula e a afetividade do 

docente com o texto. Segundo Brasileiro (2014), essa reflexão sugere que o professor 

dispense atenção especial ao fator emocional em sala de aula. 

Esse fator, ao ser estudado, “converge conhecimentos advindos da Psicologia, da 

Biologia, da Educação e da Linguística [...], envolvendo concepções e princípios 

complementares a respeito da emoção, interação, agir comunicativo, pistas contextuais, 

expectativas, lugares e papéis dos sujeitos na aula” (BRASILEIRO, 2014, p. 296). A emoção 

exerce influência sobre os sujeitos em todas as atitudes envolvidas na dinâmica de sala; “as 

emoções podem ser automaticamente acionadas e usam o corpo como teatro” (idem, p.298). 

As ações são, portanto, expressões ativas e visíveis da emoção. Consentir com isso é 

compreender que não há ação sem intenção (ainda que esta não conte com a consciência do 

agente). 

Emoção, intenção e ação são determinadas por questões sociais, culturalmente 

construídas, pois uma mesma circunstância pode gerar diferentes emoções e maneiras de lidar 

em comunidades diversas. Ao agir, portanto, o ser expressa um posicionamento diante dos 

saberes e valores sociais. Na ação de ler, não é diferente; a vivência social do leitor influencia 

sua percepção acerca do texto, o qual, por sua vez, é expressão da percepção socialmente 

motivada do autor, sujeito social. Por isso é importante que, no diálogo entre os sujeitos leitor 

e autor, seja considerado o contexto social de cada um. 

Contemplando a interação professor-aluno-texto, compreende-se que há muitas 

emoções envolvidas; isso exige um professor vigilante das próprias expressões emocionais e 

das dos seus discentes, que identifique, analise e direcione as emoções envolvidas para a 

compreensão do texto e suas interpretações possíveis. 

As ações e o andamento da aula estariam relacionadas às posturas emocionais. Por 

isso, o professor, enquanto mediador, deve exercitar atitudes que provoquem e aproveitem as 

emoções positivas para o envolvimento do aluno. A esse respeito, Brasileiro (2014, p.298) 
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afirma, ao abordar o estudo de Humberto Maturana
3
, que “as interações baseadas no amor 

estabilizam a convivência e as recorrentes na agressão rompem tal convívio”. 

Considerando o objetivo desta dissertação, não nos alongaremos em conceituações 

emocionais; porém, vale ressaltar que, ao mencionar o “amor” – não numa perspectiva 

romântica, mas na de um sentimento que motiva ações que promovam algo positivo ao outro 

–, supõe-se uma relação de respeito, inclusive à interpretação do aluno; e, ao apontar 

“agressividade”, compreende-se não apenas sua expressão física, mas a que se refere a ferir o 

direito do aluno de interpretar e expressar sua opinião com segurança. Quando essa 

interpretação não está de acordo com o contexto do que se lê, é com o respeito envolvido no 

“amor” que se deve auxiliar o aluno numa reconstrução de sua opinião acerca do texto. 

A partir de observações de aulas, Brasileiro (2014, p.311) constatou que “quadros 

interacionais baseados em emoções negativas prejudicam o andamento e a produtividade dos 

alunos. Por outro lado, quando são constituídos por emoções positivas, estimulam o 

engajamento e a produtividade”. Com atenção voltada às emoções dos alunos, o professor – 

que deve ser cuidador também da sua própria condição emocional – pode utilizá-las para 

promover um ambiente positivo e produtivo. 

Atentar para a importância da emoção no momento da leitura e nas participações dos 

alunos a respeito do texto pode ser um instrumento de trabalho do professor para alcançar o 

estudante-leitor visando a facilitar seu processo de autonomia leitora. 

Um dos elementos que promovem clara expressão de emoção é o humor, facilmente 

identificável pelo riso. Compreendido aqui como jocosidade, graça, comicidade (conforme 

indicado em BUENO, 1976), acreditamos que esse efeito possa promover bem estar (se 

construído consoante ao respeito esperado nas interações humanas), constituindo-se num 

auxílio para a promoção de uma atmosfera de emoções saudáveis, servindo como motivador 

externo para a participação do aluno nas atividades de leitura. 

Julgamos, então, que o humor seja uma ferramenta para atrair o discente à leitura. Por 

essa razão, o escolhemos como elemento essencial na sequência das atividades sugeridas na 

proposta de intervenção (Guia de leitura), facilitando a interação docente-texto-discente no 

momento em que se lê. 

                                                           
3 Humberto Maturana é um neurobiólogo chileno.  Ada Magaly Matias Brasileiro cita, em seu texto, a 
seguinte obra do autor: 
MATURANA, H. Emoções e linguagem na educação e na política. 
Tradução de José Fernando Campos. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2005. 
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Além do instante da leitura, outro momento solicita reflexão acerca da ação do 

professor: o momento de avaliar. Sabe-se que, na escola, a atividade é voltada para processos 

de avaliação e, atendendo a essa demanda, as práticas de expressão da voz do leitor também 

são avaliáveis.  

Lerner (2002, p.93) considera que “para cumprir esse objetivo, é necessário que a 

avaliação deixe de ser uma função privativa do professor, porque formar leitores autônomos 

significa, entre outras coisas, capacitar os alunos para decidir quando sua interpretação é 

correta e quando não o é”. A autonomia que se pretende, que seja útil a leituras extraescola, 

requer que a leitura na escola permita ao aluno desenvolver autoavaliação da sua compreensão 

acerca do conteúdo, reconhecendo válidas ou não suas interpretações.  

Sendo assim, a autora sugere que o docente deve ouvir as interpretações e reflexões 

dos alunos por um tempo que considere proveitoso, antes de expor sua interpretação. Depois 

de decorridos o tempo e as reflexões que o professor considere suficientes, este intervém com 

as considerações que julgar pertinentes a partir das participações dos alunos e apresenta sua 

própria atividade de leitura – ação importante para que o aluno perceba como o leitor 

proficiente lida com o texto – e sua interpretação acerca da obra trabalhada. 

A avaliação da leitura se dá, portanto, em momentos de leitura, conforme afirma Solé 

(1998, p.170): “não se trata tanto de buscar situações específicas de avaliação, mas de tentar 

fazer com que as situações de ensino/aprendizagem possam proporcionar a informação 

necessária para avaliar”. O docente pode avaliar o estudante observando suas falhas e 

sucessos, e a sua própria ação, adaptando sua prática, para otimizá-la a partir das necessidades 

que identifica no aluno-leitor; ao passo que o discente se avalia, tornando-se consciente de 

suas necessidades, para saná-las de forma mais eficaz. 

Assim, o professor permite que o aluno desenvolva sua autonomia, refletindo acerca 

da coerência da sua interpretação, não deixando de ser avaliador e de cumprir tal função, 

inerente ao seu exercício na escola. 

Agir dessa forma, permitindo que o próprio aluno trabalhe por sua aprendizagem, 

desenvolvendo sua autonomia, pode gerar, segundo Lerner (2002, p.112), incerteza no 

professor. Essa incerteza ocorre porque “situar o aluno como produtor de conhecimentos 

significa conceder-lhe uma margem de liberdade intelectual muito maior do que é habitual na 

escola”. O professor precisa se compreender nesse contexto em que o aluno constrói sua 
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própria aprendizagem, assumindo seu papel de protagonista; contexto no qual, o docente é 

parte complementar, não principal, como costuma ser no ensino tradicional. 

Dialogando com essa percepção do professor como parte complementar do processo 

de construção de aprendizagem, Kleiman (2011, p.40) considera que o papel do professor 

pode ser “o de fornecedor de condições para que se estabeleça a interlocução” do leitor para o 

autor (texto). Assim, agindo para promover a interação, não será imposta sua leitura, mas sim 

solicitada a leitura do estudante. De modo que a leitura do aluno não se torne passiva, 

aceitando o professor como mediador entre o aluno-leitor e o autor, de quem o docente seria 

intérprete, mas conscientizando o discente “de que é possível fazer leituras múltiplas de um 

mesmo texto” (idem, p.41). 

O estudante deve ser conscientizado de que, no percurso dessas leituras, alguns 

aspectos do texto podem ser utilizados para que atinja sua compreensão. A respeito da 

observação desses aspectos, Kleiman (2011) discorre sobre proposta apresentada por Garcia 

et alii, mencionando aspectos que podem ser apresentados pelo professor aos alunos, para 

que, identificando-os no texto, alcancem êxito em suas leituras. 

Três aspectos são relacionados à voz do autor na interação: primeiramente, é 

considerada a importância de conscientização de uma coerência global do texto “com o 

objetivo de permitir ao aluno uma leitura do texto que leve em consideração a proposta do 

autor quanto à relevância dos elementos textuais por ele selecionados” (KLEIMAN, 2011, 

p.43); o segundo aspecto é a conexão entre os tópicos do texto, para que o leitor vença a 

“dificuldade de compreender o objetivo do texto, por não perceber o encaixamento das 

estruturas lógicas na argumentação concatenada” (idem), o que acarretaria a impossibilidade 

de perceber o texto como unidade que tem, em sua coerência, seu sentido inteiro. O último 

elemento formal relacionado à voz do autor é “o ensino do papel dos marcadores das 

conexões no texto” (idem), objetivando a competência na compreensão diante de usos de 

elementos coesivos e à adequação das inferências acerca do que lê. 

Observados os aspectos que atentam à voz do autor no texto, Kleiman (2011, p.45) 

aponta para outros dois elementos arrolados por Garcia et alii para o estudo de leitura; esses 

dois, relativos aos “recursos que podem ser utilizados pelo autor para direcionar o leitor a 

percorrer o seu caminho e não outro”. São a modalidade e a polifonia. 

Por sua função, esses aspectos são fundamentais no diálogo entre o autor e o leitor, 

pois o autor assume sua parte na “responsabilidade mútua” – reconhecida por Kleiman (2011, 
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p.33) – de manter “pontos de contato” entre ele e o leitor, indicando limites à interpretação do 

texto, de acordo com seu objetivo na comunicação. 

Considerada a voz do autor, busca-se também a voz do leitor. Alcançar o aluno-leitor é 

um desafio na escola. O Livro Didático frequentemente está aquém das expectativas do aluno, 

porque este tem acesso a conteúdos selecionados a partir de suas próprias preferências, em 

mídias diversas, inclusive a audiovisual, que se apresentam mais fáceis para a compreensão.  

Na internet, por exemplo, é possível encontrar textos que se aproveitam dessas 

facilitações, utilizando-se do que Chartier (1999, p.134) apresenta: “no mesmo suporte, o 

texto, a imagem e o som podem ser conservados e transmitidos”. Assim, o aluno pode ter 

acesso a vídeos, os quais apresentam diversos textos que mesclam oralidade e (pouca) escrita, 

em que, pela edição, expressão corporal, símbolos e links relacionados, facilitam a 

comunicação entre o autor e seu leitor. 

O jovem aluno que hoje frequenta o Ensino Fundamental II tem se acostumado a 

acessar essa mídia quando busca algum conhecimento, o que, pela observação que fazemos do 

cotidiano, não é tão frequente quanto o uso da internet para redes sociais, as quais também 

apresentam textos, voltados para expressão pessoal, comunicação com outros indivíduos. 

Esses textos também podem ser utilizados em sala de aula. Certamente, pela 

familiaridade, os alunos apresentarão maior interesse e participação. Porém esses, quando 

abordados, não são os únicos textos trabalhados na escola. Então, ao sair do ambiente de 

conforto do aluno, o professor diversas vezes identifica a resistência dos discentes para a 

leitura. Uma leitura que alguns estudantes consideram maçante, pois, além de, muitas vezes, 

não fazer parte do cotidiano do educando, trata de um texto com muita escrita e pouca 

imagem, nenhum movimento, não conta com a explosão de símbolos, links e efeitos especiais 

sonoros ou de imagem. 

Nesse ponto, o professor esbarra no desafio que Lerner (2002, p.28) aponta como o de 

“formar pessoas desejosas de embrenhar-se em outros mundos possíveis que a literatura nos 

oferece [...] e capazes de apreciar a qualidade literária”. Como superar esse desafio? Segundo 

a autora, dando sentido à leitura, apresentando-a não como uma “obrigação escolar”, 

atribuindo a ela imprescindibilidade dentro de um projeto maior que esteja em andamento, e 

utilizando-a em sua forma mais verdadeira, real, condizente à vivência do aluno.  

Lerner (2002) aponta também para a necessidade de dar função prática à pós-leitura, à 

produção a partir do que se lê. O que se volta à própria leitura, pois é nesse momento que o 



54 

 

diálogo autor – leitor acontece e a produção da voz do leitor começa a transcorrer. A partir 

daí, podem ser direcionadas práticas de expressão da voz do leitor, seja pela oralidade ou 

escrita. Uma prática significativa, que leve o leitor a assumir seu papel de interlocutor e co-

produtor de sentido do texto. 

Assumindo esse protagonismo, o discente reconhece em sua produção (de sentido e de 

elaboração de texto) a função comunicativa que a leitura e a escrita exercem na sociedade; 

compreende que a leitura não é apenas decodificação de palavras grafadas sem intenção ou 

aceitação inquestionável das ideias apresentadas no texto, mas um meio de dialogar, 

questionar, autoconhecer, repensar o mundo.  

Ao conceber a utilidade social da leitura, o aluno a exercita para além da alfabetização 

pura (de decodificar palavras), desenvolvendo autonomia na construção do seu letramento. 

Em vez de apenas alfabetizado, ele se torna um leitor “alfabeletrado”, que lê e compreende a 

importância de seu exercício para o convívio em sociedade.  

Na próxima seção, trataremos desse “alfabeletrismo” e de suas implicações para o 

ensino de leitura que visa à autonomia. 

 

2.2 “Alfabeletrar”: alfabetização letrada para uma leitura efetiva 

 

Conforme mencionado no capítulo anterior, de acordo com Cagliari (2004), o conceito 

de alfabetização está, de forma básica, relacionado à aquisição da habilidade de escrever e ler; 

esse conceito, segundo Solé (1998, p.50), “pode ser fruto de uma interpretação errônea, 

segundo a qual esta (a alfabetização) requer instrução formal, enquanto a linguagem oral se 

desenvolve de forma natural”. Assim, por ser sistematizada institucionalmente, a 

alfabetização é limitada ao desenvolvimento da habilidade de escrever e de decodificar o 

código escrito. Porém, esse conceito não encerra a discussão acerca do seu objeto.  

O próprio Cagliari (2004, p.08/09) indica a extensão dessa discussão, sugerindo que 

outros conceitos se relacionam com o de alfabetização, quando, tratando da leitura, classifica 

a qualidade do desenvolvimento desta atividade por uma ou outra pessoa, afirmando que:  

 

o fato de a escola, em geral, não fazer de seus alunos ‘bons leitores’, traz 

consequências graves para o futuro destes, que terão dificuldades enormes em 
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continuar na escola, onde a leitura se faz necessária a todo instante, e serão fortes 

candidatos à evasão escolar. 

 

Constatando que existe a classificação como “bons leitores”, considera-se um 

nivelamento na desenvoltura da atividade leitora. Assim, acreditando que a escola busca 

propiciar o nível mais alto possível de desenvolvimento do seu aluno, compreende-se que da 

alfabetização se requer mais do que saber decodificar o texto; não se pode “reduzir a 

alfabetização ao ensino puro da palavra, das sílabas ou das letras. Ensino em cujo processo o 

alfabetizador fosse ‘enchendo’ com suas palavras as cabeças supostamente ‘vazias’ dos 

alfabetizandos”. (FREIRE, 2011, p.28) 

Freire atenta para a existência de um sujeito que passa por seu processo de 

alfabetização, de aquisição de conhecimento da língua, visando a promover a possibilidade de 

sua expressão e comunicação através da escrita; um sujeito que não deve ser alfabetizado sem 

que seja considerado seu conhecimento, afinal, seja uma criança ao entrar na escola, seja um 

estudante que tem acesso à alfabetização em outra fase da vida, todos os alfabetizandos 

trazem, em suas mentes, conhecimentos que dialogam com o que lhes é apresentado no 

processo educativo em questão. 

“Quando na escola a criança se depara com a linguagem escrita, em muitos casos se 

encontra diante de algo conhecido, sobre o que já aprendeu várias coisas” (SOLÉ, 1998, 

p.54). A educação formal oferece acesso sistematizado ao que o alfabetizando (seja criança ou 

em outra fase da vida) conhece de forma prática, sem a representação através do código das 

letras.  

Nessa sistematização, a autora reconhece que “o escrito transmite uma mensagem, 

uma informação, e que a leitura capacita para ter acesso a essa linguagem” (idem). Tal acesso 

poderá suscitar sentidos diversos entre os diferentes leitores, a depender de sua experiência 

anterior com o tema de que a leitura trata. 

A partir dessa experiência, fruto da vivência nos variados âmbitos sociais, promove-se, 

no momento da leitura, o diálogo com o escrito e a significação do texto pelo leitor. 

Em acordo com essa concepção, Freire (2011, p.29) admite que “a alfabetização é a 

criação ou montagem da expressão escrita da expressão oral. Essa montagem não pode ser 

feita pelo educador para ou sobre o alfabetizando. Aí tem ele um momento de sua tarefa 

criadora”. Esse conceito de alfabetização exige um sujeito agente no papel do alfabetizando, 

posto que este assume “a sua criatividade e sua reponsabilidade na construção de sua 
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linguagem escrita e na leitura dessa linguagem” (idem, p.28), desenvolvendo, a partir de sua 

vivência social, a habilidade de compreender,  expressar-se, comunicar, dialogar, utilizando a 

palavra escrita. 

É preciso, então, considerar a inserção social do educando, para que ele compreenda e 

saiba usar a palavra como meio de comunicação efetiva, compreensão do mundo e do texto, 

em situações sociais que o solicitem.  

Relacionam-se, então, aspectos biológicos (como abordamos no capítulo anterior), 

linguísticos e sociais no momento em que se lê. Todos os elementos envolvidos nessa 

atividade, desde a identificação do código – letras, palavras – passando pela compreensão dele 

até a reflexão sobre ele, são fundamentais para que se alcance o nível ótimo da leitura, dentro 

dos padrões conhecidos até então.  

A esse respeito, Cagliari (2004, p.150) afirma que “a leitura sem decifração não 

funciona adequadamente, assim como sem decodificação e demais componentes referentes à 

interpretação, se torna estéril e sem grande interesse”.  

Portanto, educar para a leitura não trata apenas de ensinar decodificação, mas de letrar 

o educando, propiciando seu desenvolvimento para uma relação consciente com o texto 

dentro de um contexto social.   

Desdobrando essa noção para o âmbito escolar, no prefácio de Lerner (2002, p.10), 

Emilia Ferreiro afirma que: 

 

se a escola assume plenamente sua função social de formar leitores e produtores de 

texto, as práticas sociais vinculadas com os usos da língua escrita não podem ser 

periféricas, mas sim centrais ao programa escolar. 

 

Assim, na escola, ao trabalhar leitura, a relação social deve ser considerada como 

elemento principal na pretensão de que a função comunicativa dessa atividade assuma sua 

relevância. Dessa maneira, a consciência do envolvimento entre língua e sociedade pode ser 

levada ao aluno através das atividades que visam à educação leitora, desenvolvidas na 

instituição de ensino. 

No processo da educação leitora, ao ingressar no Ensino Fundamental, espera-se que o 

aluno já tenha dominado as habilidades de decodificar e compreender os sentidos das palavras 

e de suas combinações em um texto. 
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Porém, como já mencionamos, a leitura que se pretende não é apenas a possibilitada 

pela alfabetização pura, mas a que se considera fruto do letramento, cujo conceito perpassa 

aptidões e conhecimentos pessoais, convívio social e valores ideológicos. 

Portanto, desde a alfabetização, esse objetivo da leitura deve ser considerado e 

abarcado, visando a superar a “separação entre ‘alfabetização em sentido estrito’ e 

‘alfabetização em sentido amplo’ ou, para dizê-lo com nossas palavras, entre ‘apropriação do 

sistema de escrita’ e ‘desenvolvimento da leitura e da escrita’” (LERNER, 2002, p.41). A aula 

de Gramática, relacionada à alfabetização no sentido estrito, e a de Leitura e Produção textual, 

referente ao letramento, não são excludentes uma da outra; ao contrário, são complementares. 

A escola deve não apenas alfabetizar, mas “alfabeletrar”. 

A leitura é compreendida, então, não somente como a atividade de decodificação de 

palavras (saber ler), mas também de análise e compreensão das diversas formas de expressão 

(ser letrado); exigindo não somente uma correlação “entre as formas e os significados da 

língua, [...] [mas a compreensão de que] o uso da mesma é governado por regras que se 

constituem no espaço intersubjetivo das relações inter-humanas” (ZANDWAIS, 1990, 

p.09/10).  

Esse espaço é sugerido por Kleiman (2011, p.39) na conceituação da pragmática sobre 

interação, ao afirmar que no processo de leitura “são cruciais a relação do locutor com o 

interlocutor através do texto e a determinação de ambos pelo contexto, num processo que se 

institui na leitura”. Portanto, o locutor utiliza o texto para se expressar e representar 

socialmente e o leitor deve compreender essa escrita a partir dos códigos de comunicação 

aceitos pela sociedade em que estão inseridos. No momento da leitura, constitui-se uma 

tríade, concretizada na relação entre leitor, texto (e seu autor) e contexto.  

Nessa relação, o uso da linguagem é intencional e analisar essa utilização legitimada 

no contexto social é proporcionar o desenvolvimento do letramento: “resultado da ação de 

ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita” (SOARES, 1998, p.39).  

Considerando o grande número de variantes possíveis ao ponderar os âmbitos do 

letramento, alguns estudiosos julgam mais adequado entendê-lo como “letramentos”, 

englobando, assim várias situações individuais, sociais e ideológicas. Porém, existem os que 

buscam sistematizar o conceito de letramento. 

Conforme Soares (1998), existem duas principais dimensões de letramento: a 

individual e a social. 
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O letramento em leitura, na dimensão individual, estende-se “da habilidade de 

decodificar palavras escritas à capacidade de integrar informações provenientes de diferentes 

textos” (SOARES, 1998, p.68). É a competência para ler e compreender o sentido do texto e 

eventuais relações entre obras escritas. 

Já na dimensão “social”, o letramento é “o que as pessoas fazem com as habilidades de 

leitura e escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades se relacionam com as 

necessidades, valores e práticas sociais”. (idem, p.72) Essa dimensão é subdividida em 

“liberal” e “revolucionária”. 

Na perspectiva “liberal”, o letramento abarca a capacidade que o leitor apresenta de 

utilizar sua competência leitora à compreensão do que é posto e exigido em práticas sociais, 

lidar com normas pré-estabelecidas e já utilizadas; atender ao que é importante para a 

compreensão e manutenção da ordem. É chamado de “letramento ou alfabetização 

funcional”, pois está voltado ao “funcionamento” do indivíduo num grupo social. 

Na ótica “revolucionária”, o letramento inclui um conjunto de práticas sociais que 

envolvem a leitura e são “responsáveis por reforçar ou questionar valores, tradições e formas 

de distribuição de poder presentes nos contextos sociais” (SOARES, 1998, p.75). Está 

relacionada ao conceito de leitura reflexiva, crítica, a qual, segundo Freire, “implica a 

percepção das relações entre o texto e o contexto” (FREIRE, 2011, p.20). 

A leitura crítica implica uma leitura “certa”, conceito de Freire (1996, p.27), o qual 

assevera que: 

 

Ao ler não me acho no puro encalço da inteligência de seu autor ou de sua autora. Esta 

forma viciada de ler não tem nada que ver, por isso mesmo, com o pensar certo e com 

o ensinar certo. 

 

A concepção de Freire a respeito de leitura sugere um diálogo entre o leitor e o texto; 

esse diálogo não deve ser ingênuo, aceitando a opinião do autor como verdade, mas 

questionando-a a partir do próprio conhecimento de mundo. Aplicando-se à leitura, o “pensar 

certo” e “ensinar certo”, de Freire, se converteria em “ler certo”, empreender uma leitura 

crítica, da qual se busca alcançar uma compreensão de texto que considera as relações entre o 

texto e o contexto. Ao afirmar a existência da percepção dessa relação, o autor demonstra que 

todos trazem consigo conhecimento que colabora para a construção do sentido do texto, no 

diálogo que executa durante a leitura. 
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A esse respeito, comparando a visão ingênua (não questionadora) e a crítica (tida 

como “certa”), Freire afirma que “o caráter mágico emprestado à palavra escrita vista ou 

concebida quase como uma palavra salvadora” (FREIRE, 2011, p.40) é utilizado para tratar o 

analfabeto como um “homem perdido”, que não tem conhecimento. 

Essa concepção é defendida pelo linguista Cagliari (2004, p.150), ao afirmar que “as 

pessoas que não leem são pessoas vazias ou subnutridas de conhecimento. [...] Algumas 

pessoas analfabetas conseguem, às vezes, se sair bem economicamente, mas nem por isso 

deixam de ser pessoas vazias”. Tal posicionamento pode ser compreendido diante da 

percepção de que o autor se refere apenas ao que ele chama de “leitura linguística”, baseada e 

estagnada na escrita. 

Porém, considerando o objetivo comunicativo da leitura, voltamos ao conceito de 

Freire (1996, p.41) que declara que a definição de sujeito vazio referente ao analfabeto 

permite a perpetuação da ingenuidade, ao proporcionar que “o papel do analfabeto não seja o 

de sujeito de sua própria alfabetização, mas o de paciente que se submete docilmente a um 

processo em que não tem ingerência”, sendo, portanto, necessário, “salvá-lo e sua salvação 

está em passivamente receber a palavra – uma espécie de amuleto – que a ‘parte melhor’ do 

mundo lhe oferece benevolamente” (idem). 

Na contramão dessa visão ingênua, que diminui o valor do analfabeto e a 

responsabilidade libertadora do alfabetizando, está a visão crítica sobre este, posto que, para 

ela, o alfabetizando “se insere num processo criador, de que ele é também sujeito” (FREIRE, 

2011, p. 41). Portanto, deixa de ser visto como um ser vazio que deve aceitar passivamente a 

palavra do alfabetizador (e das instituições que ele porventura represente) para um que, a 

partir de seu conhecimento de mundo, aja sobre seu processo de alfabetização. 

A alfabetização que visa – e se faz concomitante – ao letramento não pode agir 

fundamentada na visão ingênua do sujeito, mas considerando a responsabilidade e o 

engajamento necessários para que o processo educativo ocorra; deve despertar no aluno uma 

“atitude de sujeito curioso e crítico que é o ponto de partida fundamental a começar na 

alfabetização” (FREIRE, 2011, p.58). 

Desde a alfabetização, devem ser incentivadas a curiosidade e a crítica, a reflexão 

acerca da palavra em relação ao mundo que rodeia o alfabetizando; e, durante todo o processo 

escolar, deve-se provocar o estudante a assumir “a posição de quem se indaga constantemente 
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em torno da prática, em torno da razão de ser dos fatos em que se encaixa envolvido” 

(FREIRE, 2011, p.58). 

Sendo esse ser questionador, o aluno, enquanto encaixado num contexto social, poderá 

se preparar para enfrentar situações da forma como se posiciona diante da leitura e do estudo, 

considerando que, adotando uma conduta crítica, concebe-se que “estudar é assumir uma 

atitude séria e curiosa diante de um problema” (FREIRE, 2011, p.73). 

Sendo assim, o trabalho com leitura, desde a alfabetização com vistas ao letramento 

objetiva a compreensão e reflexão, ações que solicitam curiosidade e seriedade, acerca do 

texto, o qual se apresenta como meio de expressão de uma realidade social.  

Para expressar-se, o sujeito deve se apropriar do código que utiliza, empregando-o 

com a habilidade necessária para comunicar sua mensagem. A esse respeito, Soares (1998, 

p.39) atenta para o fato de que “aprender a ler e escrever significa adquirir uma tecnologia, a 

de codificar em língua escrita e de decodificar a língua escrita; apropriar-se da escrita é tornar 

a escrita ‘própria’, ou seja, é assumi-la como sua ‘propriedade’”. Assim, para compreender a 

mensagem expressa, é necessário conhecer a língua – processo relacionado à alfabetização – e 

refletir acerca da maneira como ela é empregada por quem escreve – etapa referente ao 

letramento –, o que pode evidenciar nuances de ideologia, representações, intenções que 

refletem o contexto social. 

Compreender o papel da leitura na sociedade deve levar o educando à consciência da 

própria responsabilidade no seu processo de formação enquanto leitor. Reconhecendo que ele 

próprio, de forma autônoma deve trabalhar em prol desse processo. Conforme afirma Freire 

(2011, p.102), “ninguém se forma realmente se não assume responsabilidades no ato de 

formar-se”.  

Embora seja papel do estudante agir com autonomia e responsabilidade no processo de 

sua formação leitora, o professor se apresenta como mediador no caminho que o leva a essa 

consciência e atitude. Considerando o papel do docente nesse percurso, algumas questões são 

suscitadas: 

Que práticas podem levar ao alcance da autonomia na leitura? Que contribuições o 

professor pode dar para que ela aconteça? Buscaremos responder a essas interrogativas no 

próximo capítulo. 
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2.3 Leitura e autonomia: o papel mediador do professor no desenvolvimento da 

autonomia leitora do discente 

 

Compreendendo a diferença entre uma leitura mecânica – que envolve apenas 

decodificação – e uma letrada – que implica a consciência do uso social da escrita e da leitura 

– questiona-se que trabalho o professor pode desenvolver com leitura para auxiliar o aluno no 

desenvolvimento da autonomia que se espera de um leitor ativo, o qual, segundo Solé (1998, 

p.18), “processa o texto e lhe proporciona seus conhecimentos, experiências e esquemas 

prévios”, interagindo com a obra, para a construção do seu sentido. 

Um leitor ativo não apenas compreende o texto – o que se pode apreender das palavras 

do autor – mas interpreta, dialoga com ele, na significação do escrito.  

Em todo o percurso, desde a decodificação, passando pela compreensão, até a 

interpretação, o docente se apresenta como mediador, auxiliando o aluno na construção do seu 

conhecimento, através de instruções que contribuam para que, em cada etapa, o discente 

avance rumo à sua formação leitora. 

No tocante à compreensão do texto, o leitor pode apelar para as estratégias de leitura 

(explanadas no item 2.1.4), associando seu conhecimento prévio ao que é apresentado no 

texto, buscando expressões que refletem as intenções comunicativas para as quais ele foi 

elaborado. Ao considerar essas intenções, o leitor dialoga com o autor – ambos sujeitos 

sociais – e atribui sentido ao texto, de acordo com suas vivências e objetivos diante do que lê 

e as indicações do autor acerca de sua intenção comunicativa. É o que se afirma através da 

perspectiva interacionista, em que autor e leitor têm responsabilidade sobre o sentido 

assimilado do texto. 

A construção desse sentido, portanto, não envolve apenas questões da gramática da 

língua, mas a reflexão sobre a função do texto e o papel de cada sujeito socialmente 

envolvido. Essa construção solicita uma abordagem crítica da obra. 

A leitura crítica, conforme Freire (2011, p.20), “implica a percepção das relações entre 

o texto e o contexto”; portanto, contextualizar o que se lê é uma solicitação que o trabalho 

com leitura faz ao professor. Na diligência por essa contextualização, o docente deve 

considerar que lida com diferentes realidades, logo, contextos diversos. 
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Para lidar com essas possibilidades, o docente deve estar aberto às diversas leituras, 

pois o aluno traz consigo sua própria compreensão, a qual envolve desde seu conhecimento 

prévio até seu contato e lida com o texto proposto, o que promove um encontro que não deve 

ser passivo, aceitando apenas o que seu/sua autor/a apresenta, mas reflexivo, questionador, 

dialógico.  

Uma vez que cada aluno está inserido socialmente de modo diverso, as percepções a 

respeito do texto podem variar. A disposição do docente a considerar outras interpretações 

pressupõe o respeito. Este deve ser o cerne de todas as reflexões e discussões. Todos os 

envolvidos devem estar voltados ao respeito sem discriminação, sem qualquer tipo de 

violência, o que figura como elemento facilitador para que a atividade de leitura seja uma 

semente em campo fértil e possa promover a criticidade. 

Essa leitura crítica relaciona-se ao conceito de “pensar certo” de Freire (2011, p.102), 

que é um pensar reflexivo, crítico, o qual envolve análise da realidade; praticar uma leitura 

que envolve reflexão, criticidade, seria “ler certo”; ler o texto num diálogo em que o leitor 

questiona o que lê, refletindo acerca do contexto. Através do exercício dessa leitura, é 

possível que diferentes compreensões sejam expressas a respeito de um mesmo texto. 

O professor deve estar aberto a respeitar diferentes interpretações de um texto – 

apresentadas por um aluno, fruto de sua experiência individual com o mundo – e até repensar 

os seus próprios conceitos, exercitando, assim, o “ler certo”. Professor e estudantes praticam 

simultaneamente a leitura crítica e, no ambiente de sala de aula, isso implica ponderar, 

inclusive, interpretações diversas das que cada um compreende adequada. 

Se o professor não está disposto a considerar compreensões diferenciadas, não pode 

ensinar a fazê-lo. Mas o docente que estiver disposto a praticar e suscitar uma leitura 

reflexiva, viverá um processo constante de aprendizagem, pois que terá acesso a novas 

leituras que podem auxiliar na (re)formulação de seus próprios conceitos, como afirma Freire 

(1996, p.23): “quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma 

ao ser formado”. Formar e re-formar são experiências vividas pelo professor e pelo aluno ao 

exercitarem a leitura crítica. 

O educador aberto e disposto, nesse exercício, buscando estar livre de qualquer 

discriminação, estará cumprindo sua tarefa de não só trabalhar conteúdos, como também 

ensinar a “pensar certo”, enquanto ele próprio exercita sua habilidade de assim pensar em suas 

práticas de leitura. Dessa forma, executará a tarefa coerente do educador que pensa certo, que 
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é: “exercendo como ser humano a irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com 

quem se comunica e a quem comunica, produzir sua compreensão do que vem sendo 

comunicado” (FREIRE, 1996, p.38). 

Cabe ao professor essa prática desafiante, de uma leitura que leva à reflexão do texto 

no contexto em que ele se apresenta, de acordo com a visão individual do leitor, pois, de 

acordo com Freire (1996, p.14), “quem observa o faz de um certo ponto de vista, o que não 

situa o observador em erro. O erro, na verdade, não é ter um certo ponto de vista, mas 

absolutizá-lo”, o que enfatiza a importância de uma leitura tão ampla de possibilidades de 

sentidos quanto consciente das associações plausíveis dessas diversas interpretações ao 

contexto do que se lê. 

Ao ler, o leitor se depara com maneiras mais amplas ou até contraditórias de pensar o 

que ele já conhecia (seu conhecimento prévio, que permite o diálogo com o autor, na leitura). 

Esse contato que adiciona ou se opõe ao conhecimento até então desenvolvido pelo leitor 

promove uma “revisão desse conhecimento, para que a nova e/ou contraditória informação 

possa se integrar a ele” (SOLÉ, 1998, p.45).  

A partir desse contato com a informação que o autor apresenta em seu texto, a revisão 

à qual Solé (1998, p.45) se refere pode promover, segundo ela, ampliação do conhecimento 

prévio, sua modificação ou o acréscimo de novos conhecimentos relacionados a outros 

conceitos. Seja qual for o resultado desse contato, o “conhecimento anterior sofreu uma 

reorganização, tornou-se mais completo e mais complexo”, adquiriu sentido para o leitor e, 

por isso, afirma Solé, pode-se dizer que ele aprendeu. 

Aprender, conforme a autora, é “formar uma representação, um modelo próprio, 

daquilo que se apresenta como objeto de aprendizagem” (SOLÉ, 1998, p.45). Portanto, ao ler  

(compreender o texto), aprende-se através do contato entre o conhecimento prévio e o que o 

texto apresenta; a partir disso se dá a elaboração de novos conhecimentos acessados durante a 

leitura.  

Na elaboração desses novos conhecimentos, ler promove um encontro cultural, pois, 

para o leitor, “à medida que sua leitura o informa, permite que se aproxime do mundo de 

significados de um autor e lhe oferece novas perspectivas e opiniões sobre determinados 

aspectos” (SOLÉ, 1998, p.46) e, a partir dessa aproximação, é possível revisar seu 

conhecimento prévio, ampliando-o, aperfeiçoando-o. 
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Essa revisão pode acontecer não apenas nas leituras escolares, mas em diversos 

ambientes e contextos em que o aluno esteja inserido. Por isso, aprender a aprender através da 

leitura – lendo para compreender o texto utilizando estratégias, no diálogo que estabelece 

enquanto lê – será útil para o aluno-leitor, pois permitirá “que ele possa aprender de forma 

autônoma em uma multiplicidade de situações” (SOLÉ, 1998, p.47). 

Assim, formação e re-formação de conhecimento através da leitura, são resultados que 

perpassam a autonomia – sinônimo de independência (BUENO, 1976) –; afinal, o leitor, ao 

ler, assume o posto de “significador” do texto,  atribuindo a este um sentido de acordo com a 

sua interpretação.  

Compreendemos, então, que o leitor autônomo deve ser um sujeito que, utilizando 

estratégias que colaborem para a compreensão e respeitando o procedente da obra, considere 

o contexto da relação autor-texto-leitor, e seja capaz de dialogar com o escrito de forma 

independente, questionando as informações que acessa através da leitura a partir de sua 

vivência. 

O discente, no qual se objetiva promover o desenvolvimento de tal autonomia, deve 

estar ciente da importância de observar o texto de forma crítica e curiosa, em atividades de 

leitura. A esse respeito, Freire afirma que:  

 

um texto para ser lido é um texto para ser estudado. Um texto para ser estudado é um 

texto para ser interpretado. Não podemos interpretar um texto se o lemos sem atenção, 

sem curiosidade. (FREIRE, 2011, p. 73) 

 

Estudar o texto é refletir sobre ele, olhar para seu conteúdo de forma investigativa, 

buscando compreender seus sentidos e a relação destes com a vivência do leitor. Ler um texto 

com autonomia, de forma independente, não é negar o que está escrito, mas ser curioso 

quanto à sua veracidade e questionador em relação aos seus sentidos e possíveis 

interpretações. É dialogar com o texto, interagir com suas informações. 

Portanto, a autonomia se apresenta na capacidade que o leitor desenvolve para 

compreender o texto e refletir acerca dele, gerando um diálogo entre seus conceitos internos e 

os apresentados pela obra, promovendo o exercício do julgamento e de tomada de decisão 

adequada ao contexto em que ambos (o leitor e o texto) estão envolvidos. Esse diálogo é 

suscitado pela curiosidade que o leitor tem (e deve ser instruído a exercitar) de analisar para 

ratificar ou refutar suas opiniões anteriores através do que apreende do que lê.  
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Esse interesse motivará o leitor a manter o diálogo com o texto, na procura por 

respostas. Considerando a importância dessa curiosidade, o professor a estimula no aluno, 

buscando sua promoção de curiosidade ingênua (relacionada ao senso comum) a crítica 

(identificada no repensar do senso comum e dos conhecimentos novos), conforme Freire 

(1996, p.29).  

Para que essa promoção possa ocorrer, o professor deve buscar tornar o ambiente de 

aula propício à ativação da curiosidade dos alunos. Volta ao foco, então, o respeito, com o 

qual não perduram autoritarismo, arrogância e insegurança, mas autoridade, humildade e 

confiança na lida com a liberdade do educando. Um ambiente propício à curiosidade é um 

ambiente propício à leitura e à expressão autônomas. 

Nesse ambiente, devem ser considerados todos os personagens que o compõem: em 

sala de aula, alunos e professor. Ambos devem se motivar à construção e consolidação da 

própria autonomia. 

Em sua construção enquanto profissional, além de facilitar o desenvolvimento da 

autonomia do aluno, o professor também deve estar atento à sua autonomia, liberdade, 

respeito; considerando que exerce uma função sob a observação constante de seus educandos, 

os quais o analisam, comparam suas palavras às suas práticas, julgam a partir de sua vivência 

com eles.  

Atento a isso, o professor compreende que o aluno, no processo de construção de sua 

autonomia, elabora seus critérios de compreensão a partir de sua interpretação (isso vale para 

a relação interpessoal e para a relação com o texto, em momentos de leitura) e o docente passa 

a ser objeto de contemplação, investigação do discente (como o texto o é); sua prática é texto 

que os alunos leem. O que não deve consumi-lo numa busca de agradar, convencer os alunos 

acerca de sua autonomia – pois, como em toda leitura, parte do conhecimento é traduzida pelo 

texto, outra parte, pelo leitor – e sim levá-lo a um estado de consciência de sua liberdade, que 

implica responsabilidade.  

Dentre as responsabilidades incutidas nessa liberdade consciente, num processo que se 

faça democrático de formação, está a competência de “escutar”. Uma vez despertada a 

curiosidade, surge um aluno que quer descobrir e falar sobre suas descobertas. Solicita-se, 

então, um professor que escute; sem discriminação, desvalorização da fala do estudante. 

Esse respeito à fala do educando relaciona-se ao que Freire (2011, p.37) considera ao 

declarar que “cada um de nós é um ser no mundo com o mundo e com os outros”; um ser-
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leitor que lida com seu próprio contexto e com a realidade do outro, e que interpreta o texto e 

o mundo a partir de sua visão, construída nesse enredo. Reconhecer esse fato permite ao 

docente autenticar uma relação respeitosa com seus alunos, assegurando “o direito deles de 

falar o que corresponde ao nosso dever (do professor) de escutá-los” (idem). Nessa relação, 

diante de leituras diversas, exercita-se o ouvir. 

Ouvir, nessa circunstância, não se refere apenas à função fisiológica, mas à prática de 

dialogar com suas ideias, conforme Freire (2011, p.38) atenta: escutar os alunos “é,  no fundo 

falar com eles, enquanto simplesmente falar a eles seria uma forma de não ouvi-los” . O 

professor que ouve seu aluno, presta atenção à sua interpretação, considera seu ponto de vista 

e dialoga com ele para a identificação de interpretações coerentes, objetivando legitimá-las, 

ou incoerentes, para promover revisão acerca destas. 

Nesse processo de legitimação ou revisão, deve-se atentar para a existência de um 

“contrato didático”, abordado por Lerner (2002, p.37), o qual, ainda que implicitamente 

seguido, determina a relação entre aluno e professores em sala e assegura “que o direito de 

decidir sobre a validade da interpretação é privativo do professor [...] e que os alunos [...] têm 

a obrigação de renunciar a suas próprias interpretações em favor da do professor”.  

É um contrato socialmente concebido e assimilado, que merece ser revisado e 

reformulado pela sociedade, pois obstaculiza o desenvolvimento da autonomia, uma vez que a 

escolha do texto, o momento e objetivo da leitura e a interpretação possível da obra ficam a 

cargo apenas do professor. Seguindo esse contrato, o aluno não é incentivado a pensar o texto 

criticamente nem a desenvolver o diálogo com ele, construindo e expressando sua opinião. 

No caminho que busca superar o obstáculo que esse contrato representa, o professor 

disposto a ouvir o aluno que apresenta diferentes interpretações, sem preconceitos, e dialogar 

com ele ajuda na manutenção do ambiente propício ao educando no processo de 

autonomização, de construção e desenvolvimento da sua autonomia. 

Ao ouvir com respeito, o docente, cumprindo sua função mediadora, pode auxiliar o 

aluno que apresenta em sua fala um conceito fruto de sua curiosidade ingênua a superá-lo por 

um mais crítico. Para tanto, o docente deve considerar a visão de mundo apreciada pelo 

educando e a trajetória do seu raciocínio durante a leitura, para depois assessorá-lo em sua 

superação. 
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Converter um conceito ingênuo em crítico é um propósito no transcurso da formação 

da autonomia do educando. Para alcançar essa conversão, alguns instrumentos podem ser 

solicitados; um deles é a leitura. 

Não uma leitura apenas decodificadora, mas letrada; considerando que “não basta 

apenas saber ler e escrever, é preciso também saber fazer uso do ler e do escrever, saber 

responder às exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente”, conforme 

Soares (1998, p.20). 

Uma prática que possibilite o aprimoramento de elementos fundamentais para a 

construção da autonomia pessoal e leitora – utilização de estratégias de leitura adequadas para 

a compreensão do texto, curiosidade, reflexões críticas pessoais e sociais, respeito – é uma 

ferramenta que pode ser utilizada em leituras que apreciem conceitos e promovam discussão, 

discernimento, formação e expressão de opinião. 

Na busca por respostas às questões finais da seção anterior, compreendemos que a 

leitura não se limita à decodificação de palavras, mas solicita estratégias para a compreensão 

do texto e um leitor ativo que reflita acerca dessa compreensão, formulando, de maneira 

coerente, um sentido individual ao que lê.  

Para que a atitude consciente do aluno-leitor se desenvolva, o professor deve agir 

como mediador, trabalhando pela conscientização do estudante a respeito do seu 

protagonismo em relação à sua aprendizagem, através da aplicação de atividades de leitura 

que ensinem o aluno a ler com autonomia, utilizando as estratégias para uma leitura eficiente. 

Enquanto exercita essa leitura, em sala de aula, auxiliado e esclarecido pelo docente, o 

aluno deve manter a atenção (para a compreensão e a interpretação individual) e curiosidade, 

que motivarão a voz do leitor no diálogo com o texto. 

Esse diálogo consciente, para o qual o aluno opera deliberadamente estratégias de 

leitura, atento ao contexto que envolve leitor e autor, para a construção do sentido, deve ter 

como produto um leitor que tratará o texto extraescola da mesma forma que o investiga no 

ambiente escolar: com autonomia. 

Visando ao estudo teórico, reflexão e produção para a prática, consoantes à formação 

desse leitor, é que esta dissertação foi pensada e desenvolvida conforme exposto no capítulo a 

seguir, em que apresentamos a metodologia empregada neste trabalho. 
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3 METODOLOGIA 

 

Nossa pesquisa ocorreu em duas etapas:  

1. Bibliográfica 

Nesse momento da pesquisa (e também no decorrer da segunda etapa), buscamos 

teóricos que tratam de assuntos relativos a leitura, letramento e autonomia; para conhecer e 

pensar teoricamente o conteúdo, visando à elaboração de uma proposta de intervenção 

embasada nesse conhecimento. 

2. Elaboração de proposta de intervenção  

Na segunda etapa, por meio da identificação do problema – a dificuldade identificada, 

em alguns alunos do Ensino Fundamental II, em relação à autonomia leitora –, observado no 

cotidiano escolar, e dos estudos teóricos acerca de conhecimentos envolvidos nele, e 

acreditando na hipótese de que esses estudos podem contribuir para a elaboração de uma 

prática eficaz para o desenvolvimento dessa autonomia, elaboramos a intervenção descrita no 

Guia de leitura, buscando oferecer opções de atividades que visam ao desenvolvimento da 

autonomia leitora ao professor de Língua Portuguesa que leciona na etapa escolar 

mencionada. 

A elaboração do Guia de leitura foi motivada pela compreensão de que a constante 

reflexão sobre a prática e a inovação teoricamente embasada são importantes para o educador, 

na busca do seu objetivo enquanto profissional que se dedica à formação do aluno, elaborando 

uma prática cada vez mais eficaz, considerando que é um mediador dessa formação. 
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Tendo elaborado a Proposta com a intenção de propiciar a esse profissional o contato 

com as estratégias de leitura em exercícios variados, bem como de suscitar reflexão em 

relação ao ensino dessa atividade, teremos alcançado um objetivo ao se constatar a 

importância das estratégias de leitura para o trabalho na escola e se reconhecer o exercício do 

docente como mediador no desenvolvimento da autonomia do discente, recorrendo a uma 

prática efetiva de leitura, considerando o contexto de sua aplicação.  

Para a elaboração do Guia, trabalhamos a “leitura com objetivo” – em que se 

compreende e delimita um (ou mais) objetivo(s) ao ler um texto – apontada por Solé (1998, 

p.22) como a que permite atribuição de sentido à atividade, ao afirmar que “a leitura é um 

processo de interação entre o leitor e o texto” em que se busca “satisfazer os objetivos que 

guiam a leitura”. Considerando isso, utilizamos os objetivos como elementos motivacionais 

para o envolvimento do aluno com as atividades, as quais serão executadas em conformidade 

com as estratégias de leitura, apresentadas pela autora e abordadas no item 2.1.4 desta 

dissertação. 

Considerando tais estratégias, desenvolvemos cinco módulos com o texto, as 

estratégias e as ações sugeridas para a prática da leitura, cada um com uma atividade que 

solicitará diferentes estratégias, as quais podem coincidir entre uma e outra atividade, 

buscando, porém, exercitá-las de forma variada. Para cada módulo é sugerido um gênero 

diferente, visando ao desenvolvimento da autonomia leitora do aluno no contato com gêneros 

diversos. 

Esse contato com os textos, na escola, deve ser mediado pelo discente, considerando 

que “não é suficiente explicá-las (as estratégias), é preciso colocá-las em prática, 

compreendendo sua utilidade” (SOLÉ, 1998, p.120). Por isso, no decorrer da descrição das 

atividades, são sugeridos diálogos entre docente e discentes, para que essa interação ofereça a 

estes a visualização da prática que devem desenvolver para suas posteriores leituras 

individuais. 

Contribuindo para esse diálogo docente-discente, escolhemos como elemento 

essencial para a sequência das oficinas propostas no Guia de leitura, o humor (conforme 

mencionamos no item 2.1.5 desta dissertação) – sobre o qual propomos reflexões, análises e 

criações –, considerando sua presença cada vez mais constante na cultura nacional – no 

incentivo e utilização desse efeito na produção de críticas sócio-políticas, na superação de 

circunstâncias adversas – e seu potencial como motivador externo para o envolvimento do 

discente com o texto, uma vez que o riso e seus efeitos são geralmente atraentes. 
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Ao final deste trabalho, compreendemos que o professor pode aplicar intervenções, 

atuando como mediador no processo do desenvolvimento da autonomia leitora do aluno, do 

qual se requer uma postura protagonista frente à constante construção de sua aprendizagem 

autônoma. 

Dentre as intervenções que o docente pode aplicar, estão as atividades propostas no 

Guia de leitura, o qual será apresentado na próxima seção. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na rotina em sala de aula, constantemente nos deparamos com alunos que apresentam 

dificuldade para ler, interpretar e compreender textos. Por isso o trabalho com leitura é um 

desafio constante na vida escolar, e deve ser repensado, replanejado e repaginado com certa 

constância, razão que nos motivou a elaborarmos esse estudo. 

A partir da identificação do desafiante problema encontrado entre alunos, com leitura, 

questionamo-nos sobre a existência de práticas pedagógicas favoráveis à formação do leitor 

autônomo. Então, docentes que somos, voltamos nosso olhar à teoria e à prática de leitura em 

sala de aula, visando à maior compreensão dessa atividade e à busca de práticas eficientes 

para seu desenvolvimento. 

Esse exercício docente, de reflexão, deve ser realizado considerando o protagonismo 

do estudante em sua formação para uma interação social, o qual solicita autonomia do aluno 

diante das diversas vivências, inclusive diante de textos, para que o educando, tendo passado 

por experiências pedagógicas significativas, aprenda a aprender e alcance melhor nível de 

leitura em textos de gêneros variados. 

O ótimo da leitura, que é o objetivo do trabalho discente (e deste estudo), é que ela 

seja feita de forma autônoma e eficiente em relação a sua função comunicativa. Para que essa 

eficiência em leitura dentro e fora da escola seja desenvolvida, é necessário, 

fundamentalmente, um aluno ativo, disposto à aprendizagem; e é importante um professor que 

intervenha de forma produtiva nesse processo de formação. 

Para contribuir com essa intervenção, consideramos desejoso que o profissional 

busque pautar suas ações não apenas na intuição e experiência, mas também na constante 
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atualização teórica, para uma prática desenvolvida a partir de reflexões que associem o 

conhecimento teórico ao cotidiano em sala.  

Por isso julgamos relevante a busca pelo conhecimento teórico realizada através deste 

estudo, bem como o desenvolvimento da proposta de intervenção – Guia de leitura – 

desenvolvido a partir da reflexão e relação entre a teoria e a prática que observamos em sala 

de aula.  

Durante a pesquisa e reflexões sobre o ato de ler, compreendemos que conhecer acerca 

do funcionamento biológico da leitura pode ser útil para a criação de um ambiente saudável e 

compreensível em relação às condições biológicas individuais e para a identificação de 

possíveis dificuldades determinadas por tais aspectos, levando à adequação da leitura para seu 

maior proveito. 

A exploração desse maior proveito é também otimizada pelos conceitos teóricos 

apresentados neste texto, como os de leitura e letramento – que direcionam a decodificação 

para o objetivo de compreensão e utilidade da leitura num contexto social –; o de um leitor 

ativo, com atitude curiosa e crítica diante do lido; o de autonomia – para que esse leitor seja 

competente para ler, compreender e interpretar sem necessidade de auxílio externo, uma vez 

que aprendeu estratégias que o possibilitam uma leitura individual suficiente; e o das 

estratégias de leitura, às quais nos apoiamos para a construção da proposta de intervenção 

pedagógica em leitura. 

Dessa forma consideramos ter alcançado o objetivo de compreender elementos 

envolvidos na leitura e em seu ensino e de sua utilização para o desenvolvimento da 

autonomia a partir de estudos teóricos, utilizados como base para a produção da proposta de 

intervenção. 

Nossa proposta, em forma de Guia de leitura, embora não aplicada, apresenta-se como 

opção para auxiliar o docente em sua prática desafiadora de desenvolver um trabalho com 

leitura, em que seja proporcionada ao aluno a oportunidade de aprender a aprender, 

conscientizando-o do processo de aprendizagem, através da relação entre a prática e a teoria 

de leitura (ciente do uso de estratégias de leitura) apresentadas a ele durante as atividades 

propostas, o que gera o desenvolvimento da autonomia do estudante, uma vez que poderá 

retomar a teoria, com lucidez, em leituras diversas. 
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Considerando essa diversidade, desenvolvemos atividades que exploram gêneros 

variados, e ainda sugerimos liberdade de alterações que facilitam sua utilização em diferentes 

contextos.  

Compreendemos, assim, que, confirmando nossa hipótese, é possível desenvolver 

atividades que aliem teoria e prática para o desenvolvimento da autonomia leitora do 

estudante; e é possível ainda disponibilizá-las a colegas professores. 

Diversas vezes o docente não dispõe de material que relacione a teoria sobre leitura a 

atividades práticas que permitam ao aluno conhecer essa teoria e desenvolver autonomia para 

próximas leituras. Na produção do Guia de leitura, desenvolvemos um material teoricamente 

embasado e conectado à prática em sala de aula. 

A relação entre teoria e prática pedagógica é um recurso que promove reflexão acerca 

do ensino e de seu objetivo: a efetiva aprendizagem. Tal reflexão é fundamental para o 

planejamento e desenvolvimento de uma prática cada vez mais eficaz na busca por essa 

finalidade. 

Por isso julgamos importante a pesquisa teórica realizada e sua utilização para a 

produção do Guia de leitura, vislumbrando as possibilidades nelas contidas e sua repercussão 

a partir de novas reflexões acerca do conteúdo apresentado. Afinal, um texto não encerra um 

assunto, mas reverbera em novas considerações. 
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ANEXO 

 

 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO – GUIA DE LEITURA 

 

A partir do conhecimento teórico desenvolvido durante a pesquisa, assumimos 

determinados conceitos e ideias para elaborar exercícios que contribuam para a atividade de 

leitura. Para tal elaboração, planejamos sua execução em forma de oficina, para alunos do 9º 

ano do Ensino Fundamental II.  

Adotamos o modelo de Perspectivas Interacionistas, apresentadas por Kleiman (2011) 

como o que pressupõe a responsabilidade mútua entre leitor e autor, enquanto sujeitos sociais, 

para a compreensão do texto. Nessa concepção, considera-se a importância dos aspectos 

linguísticos e psicológicos, atuando conjuntamente, num diálogo entre o autor (através do 

texto) e o leitor. Nesse diálogo se elabora a compreensão e a interpretação do texto. 

Essa elaboração é passível de ser orientada em sala de aula, através do ensino de 

estratégias de leitura como “ativar o conhecimento prévio relevante, estabelecer objetivos de 

leitura, esclarecer dúvidas, prever, estabelecer inferências, autoquestionar, resumir, sintetizar 

etc.” (SOLÉ, 1998, p.36). 

A partir da metodologia de objetivos – em que Solé (1998, p.22) os apresenta como 

motivação para ler, uma vez que é uma ação realizada para “satisfazer os objetivos que guiam 

a leitura”– elaboramos atividades que, solicitando as estratégias, sejam instrumento de ensino 
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para o desenvolvimento da autonomia leitora. Por causa do papel orientador dos objetivos, as 

atividades do Guia serão apresentadas a partir da determinação de cada um deles.  

É importante salientar que tanto os objetivos como os demais procedimentos que 

envolvem as estratégias devem ser esclarecidos aos alunos, para que eles se tornem 

conscientes do trabalho que devem exercitar para o desenvolvimento da leitura, a partir das 

atividades propostas, e assim compreendam a relação entre as solicitações das atividades e a 

efetivação da leitura, aprendendo a ler de forma competente e autônoma. 

Para a aplicação dessas atividades, planejamos oficinas de leitura que, contando com 

um professor mediador desse processo, exige, acima de tudo, um aluno-leitor disposto a 

assumir seu protagonismo durante a prática das atividades.  

Essa relação professor mediador – aluno protagonista é exercitada especialmente pela 

leitura colaborativa, “uma atividade de leitura cuja finalidade é estudar um determinado texto 

em colaboração com outros leitores e com a mediação do professor” (BRÄKLING, 199-?). 

Em nosso Guia, a leitura colaborativa é evidenciada pela pausa protocolada, estratégia 

didática que sugere pausas durante a leitura, durante as quais o professor faz questionamentos 

relevantes à compreensão do texto, buscando não apenas identificar o nível dessa 

compreensão nos alunos, como ainda servindo de exemplo para o próprio discente aprender as 

estratégias indicadas por Solé (1998, p.36), mencionadas acima.  

Fica evidente que a leitura colaborativa e sua expressão através da pausa protocolada 

exigem um aprendiz ativo, protagonista de seu processo de aprendizagem. 

Esse protagonismo faz parte do desenvolvimento da autonomia do aluno, não apenas a 

leitora, mas também a pessoal. Reconhecer sua responsabilidade diante da aprendizagem, da 

vida social e da leitura é reflexo desse protagonismo, que é solicitado, dentre outros 

momentos, em situações de comunicação em sociedade. 

Essa comunicação remete ao letramento, fundamental para o desenvolvimento da 

autonomia leitora do estudante, considerando que a linguagem é “um fenômeno social e 

histórico, ligada às atividades sociais e decisiva para a construção social da pessoa e de sua 

capacidade de agir” (BRASILEIRO, 2014, p.298), e, como duas das expressões da linguagem, 

a escrita e a leitura devem ser apreciadas como resultados desse fenômeno. 

Nota-se a relevância da leitura, do letramento e da autonomia leitora para que se 

trabalhe pelo “pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
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cidadania” (LDB, Título II, Art. 2º), finalidades da educação escolar, conforme a LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases da educação nacional). 

A partir das considerações apresentadas, seguimos à elaboração do Guia de leitura, 

assumindo nosso papel de pesquisadoras e atribuindo a ele maior sentido, ao utilizarmos a 

pesquisa como instrumento de formação do aluno, enquanto sujeito que interage socialmente. 

 

4.1 A respeito da estrutura  

 

O Guia de Leitura é apresentado em forma de atividades que exploram diferentes 

gêneros textuais. Em cada atividade, são apresentados o “objetivo”, que norteará o exercício; 

o “tipo de texto” e seu “gênero”, para que se atente às peculiaridades da obra a ser analisada; e 

informações “sobre o texto”, como título, autor e suporte. No decorrer das descrições das 

atividades, são apresentadas sugestões de ações aos professores, a respeito das quais tratamos 

na “metodologia específica” de cada atividade. No item “palavras-chave”, são apresentados 

termos que devem ser previamente conhecidos pelo(a) professor(a), considerando sua 

importância para o conteúdo do texto a ser analisado. 

Na descrição dos momentos antes, durante e depois da leitura, são apresentadas em 

negrito sugestões de questionamentos ao(à) professor(a); e, em negrito-itálico, possíveis 

respostas esperadas dos discentes. 
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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO – GUIA DE LEITURA 

TEMA: HUMOR 

 

 

 

ATIVIDADE 1 

 

 

TEMA: Humor e respeito 

OBJETIVO: Reflexão acerca das piadas fundamentadas em estereótipos 

TIPO DE TEXTO: Expositivo-argumentativo 

GÊNERO: Texto de opinião 

SOBRE O TEXTO:  Título – Os limites do humor 

   Autora – Gabriella Beira 

            Disponível em: http://www.revistacapitolina.com.br/o-uso-do-

humor-contra-a-opressao-quadrinhos-tirinhas-documentario-o-riso-dos-outros-

questao-do-politicamente-correto-ou-vc-nao-tem-senso-de-humor/  

          >> acesso em: 23/02/2018  

METODOLOGIA ESPECÍFICA: Para o segundo momento desta atividade, deve-se 

recorrer à pausa protocolada, interrompendo a leitura do texto a cada trecho, para um diálogo 

entre professor(a) e estudantes. Essas interferências estão indicadas em negrito, com a 

apresentação de sugestão de perguntas e respostas que podem ser apresentadas pelos discentes 

(separadas por “–”). 

PALAVRAS-CHAVE: piada, estereótipo, bullying 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

 

1º momento: ANTES DA LEITURA:  

 

O(A) professor(a) apresenta algumas informações aos alunos, para deixá-lo a par das 

ideias gerais sobre o texto e  motivá-los à leitura, conscientizando-os de que o assunto do 

texto é conhecido deles, o que permite inferir facilidade à leitura: 

a) Leremos um texto que trata sobre piadas, essas histórias normalmente 

engraçadas, que costumamos ouvir. Vocês conhecem, não é? ----- Sim. 
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Segue à determinação do objetivo da leitura, ao passo que estabelece previsões acerca 

do texto: 

b) Mas esse texto não trata a piada como uma história da qual sempre devemos 

rir. Observe o título da obra. Qual é? ----- Os limites do humor.  

c) Se ela considera que haja limites para o humor, ela acha que toda piada é 

aceitável? ----- Não. 

d) Então existe algo errado com o humor de certas piadas. Vamos ler o texto para 

compreender por que a autora considera que existem limites para essas 

histórias. 

 

O(A) professor(a) passa para a estratégia de revisão e atualização do conhecimento 

prévio, questionando os alunos acerca de assuntos relevantes para a compreensão do texto, 

além de suscitar previsões acerca do conteúdo do texto.  

Seguem sugestões de perguntas e possíveis respostas - estas últimas dependem às 

vezes das opiniões dos alunos, devendo ser respeitadas e servir até para novas elaborações. 

 

e) O que é humor? ----- Comicidade, graça, motivação para o riso 

f) Para que um texto humorístico é produzido? ----- Para divertir o leitor 

g) Por que se limitaria um texto com tal função? ----- Por causa do seu conteúdo 

inapropriado; porque leva as pessoas a rirem de elementos dos quais não se deve 

rir; porque é uma forma de praticar bullying.  

h) Essas razões são argumentos que justificam o fato de um texto humorístico 

dever ter limites. Vamos ver se a autora justifica da mesma forma que 

pensamos ou se há outras razões para limitar o texto. 

i) Por falar na autora, vocês a conhecem? ----- PESSOAL (Ela é formada em 

Relações Internacionais e escreve a respeito de assuntos diversos, para a revista 

Capitolina, na qual o texto analisado foi publicado) 

j) Então vamos ver o que ela tem a compartilhar sobre os limites do humor. 

 

 

2º momento: DURANTE A LEITURA 

 

O texto abaixo é fragmentado em relação ao original, que será exposto no anexo do 

Guia de leitura.   
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Utilizando as estratégias de resumo, formulação de perguntas sobre o que foi lido e de 

previsões sobre o texto a ser lido, a cada parágrafo, atendendo à metodologia de pausa 

protocolada, são sugeridos, em negrito, questionamentos e possíveis respostas para orientarem 

o aluno na busca por uma leitura reflexiva, crítica, eficiente e autônoma. 

 

TEXTO FRAGMENTADO
4
: 

 

Os limites do humor 

Gabriella Beira 

 

Vamos brincar de adivinhação! Pense em uma piada que você conhece. Pode ser a 

mais simples, mesmo, a primeira que vier em sua mente. Aquela que seus amigos costumam 

contar em uma roda de conversa, ou aquela que seu tio solta em toda oportunidade que tem. 

Pensou? Ok. Então agora vamos tentar adivinhar sobre o que ela é. A “graça” dessa piada 

está no fato de ela ser sobre mulheres… burras? Ah, não? Então é sobre alguém que fala 

errado, um pobre, um chinês? Se não, aposto que é sobre gays! Acertei? 

a) O que a autora denuncia nesse parágrafo? ----- Que as piadas mais comuns 

usam pessoas como personagens das quais vamos rir. 

b) De que forma essas piadas estão relacionadas à prática do bullying? ----- O 

bullying visa à ridicularização das pessoas, assim como essas piadas. 

Na verdade, não é preciso ter uma habilidade sobrenatural para adivinhar em que se 

baseia a maioria das piadas que contamos. Isso acontece porque elas geralmente recorrem à 

ridicularização de setores da sociedade que, não por acaso, também são os mais 

marginalizados. Por exemplo, grande parte das piadas fala sobre como mulheres são burras, 

como são incapazes de entender uma instrução de embalagem de shampoo, por exemplo. (...) 

O mesmo acontece com a “graça” que se tira do fato de pessoas falarem errado. O 

personagem pode ser desde um caipira até um imigrante que não sabe falar o português 

corretamente. Outra centena de piadas se baseia no quão “engraçada” é a homossexualidade 

(...).Também são comuns piadas que logo relacionam pessoas negras à criminalidade. Você 

deve conhecer pelo menos uma dessas, não é? 

c) O que significa dizer que as personagens das piadas são ridicularizadas? ----- 

                                                           
4 O texto original está disponível nos anexos deste Guia de leitura. 
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Que elas aparecem na piada como pessoas ridículas, que devem se envergonhar 

por serem quem são. 

d) Que “setores da sociedade” a autora aponta como sendo ridicularizados na 

maioria das piadas? ----- mulheres, pessoas que não falam de acordo com as 

regras padrões da língua portuguesa, homossexuais e negros. 

e) O que significa dizer que as pessoas que fazem parte dessa seleção de 

ridicularizados são marginalizadas? ----- Que elas vivem à margem, 

menosprezadas em relação ao que a sociedade considera honroso, valorizado: a 

mulher, em relação ao homem; as pessoas que falam diferente da norma padrão, 

em relação às que a empregam; o homossexual em relação ao heterossexual; o 

negro em relação ao “branco”. 

f) Qual é o nome que se dá quando generalizam, dizendo que todas as pessoas 

que têm tal característica agem de uma mesma forma? ----- Estereotipar, criar 

estereótipo. 

De maneira geral, as piadas se utilizam de estereótipos para produzir o riso, 

recorrendo à humilhação de pessoas em nome de uma “brincadeira”. O problema é que esse 

tipo de brincadeira acaba reforçando preconceitos e contribui para a manutenção dos 

estereótipos negativos que atingem, não só no campo das palavras, as pessoas menos 

favorecidas de nossa sociedade. Mulheres “burras”, negros “criminosos”, homossexuais 

“efeminados”, pobres sem instrução…Todas essas características, por serem naturalizadas, 

acabam se tornando combustível para mais e mais preconceitos. A verdade é que esses 

estereótipos podem ser engraçados para quem não vive a exclusão na pele, mas são motivos 

reais de muito sofrimento para esses grupos. 

g) O que é uma “brincadeira”? ----- É quando todos os envolvidos se divertem com 

algumas ações que desenvolvem para esse propósito 

h) Por que as piadas que disseminam estereótipos não são “brincadeiras”? ----- 

Porque ofendem as pessoas que são ridicularizadas, ao serem motivo de riso por 

serem quem são. 

i) Qual a denúncia que a autora apresenta sobre a realidade social das pessoas 

estereotipadas nessas piadas? ----- Que elas são excluídas e sofrem.  

Nos últimos anos, vimos se intensificar os debates sobre os limites do humor. Até 

onde ele pode ir com essas piadinhas que agridem outras pessoas? Muitos grupos deram 

um basta nessas brincadeiras, porque os motivos de nossa dor não podem se tornar temas de 
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piadas para os outros… É por isso que, incomodados com o fato de não poderem mais zoar 

mulheres, negros, gays, pobres, apenas por serem quem são, os “humoristas de plantão” 

reclamam do que seria a “ditadura do politicamente correto”, um mundo em que, vejam só, 

não se pode mais ridicularizar pessoas! Onde já se viu, né? Como agora vamos ser 

engraçados??? 

j) Qual é a relação que esse parágrafo tem com o título do texto? ----- Nele a 

autora explica a que limite ela se refere: a inadequação do uso de estereótipos 

como motivo de riso. 

k) Qual é o argumento que a autora apresenta para limitar esse tipo de piada? --

--- Ela diz que “os motivos da nossa dor não podem se tornar temas de piadas 

para os outros”. 

l) O que é a “ditadura do politicamente correto”, da qual alguns humoristas 

reclamam? ----- A consciência e a ação de tratar as pessoas com respeito, não as 

ridicularizando. 

m) Pelo que você vê no seu dia-a-dia, ou na televisão, é mais agradável, desejado 

e positivo viver com ou sem respeito? ----- Com respeito. 

n) A palavra “ditadura” tem sentido positivo ou negativo? Justifique. ----- 

Negativo, pois se refere a algo imposto, obrigatório. 

o) Por que os “humoristas de plantão” tratam o respeito como uma ditadura, 

nesse caso? ----- Por que eles estão acostumados a contar piadas que não 

respeitam as pessoas e agora estão sendo impedidos de fazer isso. 

Quem não se lembra de já ter sido ofendida com alguma dessas piadas e ouvir de 

volta um “mas eu só estava brincando! Você não tem senso de humor, não? O politicamente 

correto é muito chato…”, como se o humor só pudesse se basear em algo agressivo para 

outras pessoas. 

p) Segundo a autora, quem pode estar cobrando o “politicamente correto” desse 

humorista? ----- A pessoa que ouve a piada e não concorda com a 

ridicularização que ela dissemina. 

Na verdade, quem insiste em fazer esse tipo de piada ou em reclamar do 

“politicamente correto” é que não deve ter senso de humor nem criatividade. Quer dizer, o 

universo é tão grande que a gente nem sabe o quanto, só no nosso planeta vivem uns 7 

bilhões de pessoas e ainda tem gente que não consegue fazer piada sem ridicularizar outras 

pessoas! Oi??? Assunto é o que não falta, né, mas mesmo assim há quem cisme que não 
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devemos reclamar das “piadas” preconceituosas, e ainda vão dizer que somos chatos por nos 

sentirmos ofendidos com isso. 

q) Você já viveu alguma situação em que, por alguma característica sua, fosse 

alvo desse tipo de piada? Se não, já viu ou ouviu algum caso que falasse sobre 

isso? ----- PESSOAL 

r) Como você agiria se passasse por uma situação dessas? Explique. ----- 

PESSOAL 

O exercício que propomos é que, quando for fazer ou ouvir uma piada, pare antes e 

pense: “Por que mesmo ela é engraçada?”. Se a resposta for algo semelhante a “Porque ela 

usa estereótipos ou zomba de grupos marginalizados”, melhor repensar se é com este tipo de 

humor que queremos colaborar.  

s) De que maneira podemos contribuir para o respeito às pessoas, no que se 

refere às piadas mencionadas no texto? ----- Refletindo sobre o assunto da 

piada, não rindo ou repassando a história, falando com o contador da piada 

sobre a inadequação do assunto a um texto que se destina ao riso. 

 

3º momento: DEPOIS DA LEITURA 

 

Sugerimos que sejam aplicadas por escrito e discutidas questões que trabalhem com as 

estratégias de identificação da(s) ideia(s) central(is) do texto e que comprovem a compreensão 

sobre ele. Em busca disso, propomos perguntas e possíveis respostas (separadas por “–”).  

 

a) Explique, em uma frase, a ideia principal do texto. ----- As piadas que 

ridicularizam as pessoas não devem ser contadas nem incentivadas, pois estas 

podem se sentir ofendidas, o que seria um desrespeito. 

 

b) De que maneira a crítica apesentada no texto se relaciona ao bullying? ----- 

Bullying é ridicularizar as pessoas e essas piadas cometem esse desrespeito. 

 

c) Considerando a relação que identificamos entre os estereótipos utilizados 

nessas piadas e o bullying, marque a frase abaixo que é apropriada para 

expressar essa relação. 

 

(         ) Bullying não combina com estereótipos! 
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(    x   ) Bulying não é piada! 

(         ) Bullying só tem graça na piada! 

 

d) Assinale as afirmativas que estão de acordo com as ideias que a autora 

apresentou no texto: 

(  x  ) Os leitores desse texto conhecem piadas que se utilizam de estereótipos 

para produzir humor. 

(       ) Alguns estereótipos são aceitáveis, pois nem todas as pessoas se sentem 

ofendidas. 

(    ) Em geral, a graça das piadas que se utilizam de estereótipos está em 

ridicularizar as pessoas que a sociedade mais valoriza. 

(    )  A marginalização de alguns grupos de pessoas é criticada quando essas 

piadas são contadas, o que as torna “politicamente incorretas”. 

(  x  ) Ridicularizar as pessoas é o único assunto que os “humoristas de 

plantão” consideram para causar humor. 

 

e) Por que o “politicamente correto” é considerado chato para as pessoas que 

contam piadas com o assunto criticado no texto? ----- Porque elas estão 

acostumadas a causar riso com essas piadas e, diante da consciência de que não 

devem agir assim, se sentem limitadas. 

 

f) Por que a autora considera “sem criatividade” as pessoas que não concordam 

com o “politicamente correto”? ----- Porque elas apresentam dificuldade para 

criar piadas com outros assuntos. 

 

g) Segundo a autora, por que devemos nos perguntar, ao ouvir uma piada, “por 

que mesmo ela é engraçada”? ----- Porque, reconhecendo o que causa humor, 

poderemos identificar se se trata de um estereótipo, de uma piada inadequada; e 

compreenderemos a inadequação do assunto para a produção de humor da 

piada, podendo alertar o contador a esse respeito.  

 

Ao final do texto original, no anexo deste Guia de leitura, a autora apresenta alguns 

documentários e páginas como sugestões para o leitor acessar. O/A professor(a) pode utilizá-

los para ampliar o debate acerca do tema com os alunos.  
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4º momento: PRODUÇÃO DA OFICINA  

 

Cada aluno (ou grupo de alunos) criará um pequeno texto (uma frase ou parágrafo) 

para compor cartazes com o tema: “Bullying não é piada”, aconselhando seus leitores (outros 

colegas da escola) a não disseminarem as piadas que utilizem os estereótipos para provocar 

humor. 

A depender da estrutura da escola, pode ser montado um painel ou cada produção 

poderá constituir um cartaz; o painel ou os cartazes devem ser expostos pelas paredes ou 

mural(is) de destaque na escola.  
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ATIVIDADE 2 

 

 

TEMA: Tá rindo por quê?  

OBJETIVOS: Ler para aprender – leitura de conteúdo científico 

  Ler para aprender a aprender – técnica de estudo (quadro 

sistematizador) 

TIPO DE TEXTO: Dissertativo-expositivo 

GÊNERO: Artigo científico 

SOBRE O TEXTO:  Título – Porque rimos: Um Estudo do Funcionamento do Humor 

na Publicidade 

   Autor – Celso Figueiredo Neto 

          Disponível em: 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2011/resumos/R6-1974-1.pdf  

          >> acesso em: 04/10/2018 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: Para a realização desta atividade, é sugerida a 

pausa protocolada, com intervalos entre os elementos que compõem o texto, com o objetivo 

de preencher um quadro esquematizador, em que os alunos expliquem a função de cada 

elemento do texto 

 

PALAVRA-CHAVE: humor 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

 

1º momento: ANTES DA LEITURA:  

 

Distribuir cópias do texto fragmentado (abaixo) aos discentes. 

 

TEXTO FRAGMENTADO
5
 

 

                                                           
5 O texto original está disponível nos anexos deste Guia de leitura. 

 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2011/resumos/R6-1974-1.pdf
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Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXXIV 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

 

Porque Rimos: Um Estudo do Funcionamento do Humor na Publicidade  

Celso Figueiredo Neto  

Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM – Docente pesquisador  

 

Resumo  

 

O objetivo do presente trabalho é apresentar as principais teorias que explicam a mecânica do 

humor, quais sejam, a teoria da superioridade, na qual o humor é um mecanismo de 

afirmação social de um individuo sobre outro, ou de um grupo sobre outro; a teoria do humor 

por alívio que explica o humor como uma espécie de válvula de escape para a tensão das 

relações humanas; a teoria da incongruência, na qual o humor surge de uma dissonância 

cognitiva resultado de uma incongruência entre o esperado e o efetivo e a teoria conceitual na 

qual o humor nasce da solução, ou não de um paradoxo. Neste estudo, iremos verificar de 

que maneira as teorias do humor se correlacionam com as práticas da criação publicitária 

para verificar que existe um tipo preferencial de um humor utilizado no contexto da 

comunicação publicitária.  

 

Palavras-chave  

 

Humor; criação publicitária; alívio; superioridade; incongruência. 

 

Introdução – Por que estudar o Humor  

 

O riso, o sorriso, a gargalhada e o esgar de sobrancelhas resultado da troça, do gracejo, da 

sátira, da paródia, da repetição e das diversas outras formas de humor que habitam nosso 

cotidiano são temas tão comuns quão pouco estudados. Fato curioso, já que o humor habita 

nosso cotidiano de uma maneira total. Ele não se restringe à piada ou ao programa 

humorístico na TV.  

O humor está presente nos mínimos comentários satíricos ou irônicos do chefe, do colega do 

trabalho ou mesmo do subordinado. Sim, porque o humor tem também sua função de reação 
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ao poder. Por essa mesma razão o humor está presente na crítica ao Estado e aos mandantes 

da nação. Não existe tema, assunto, pessoa pública por mais querida que seja que não tenha 

sido objeto de piada, imitação, paródia, caricatura...  

O humor perpassa nosso dia a dia de maneira tão natural que, por vezes, nos esquecemos de 

sua presença, ou nos acostumamos a ela, ou ainda, o consideramos tão natural que não 

pensamos nele como objeto sério de investigação científica. [...] 

Por esse motivo, o presente artigo propõe-se a investigar as raízes do humor, compreender as 

razões por que rimos e correlacioná-las com a prática da produção publicitária nacional e 

internacional para verificar, em que medida, nossos publicitários se utilizam do humor em 

toda sua amplitude. [...] 

 

Fundamentação Teórica – As quatro grandes teorias  

 

Como todo assunto adrede estudado, muitos autores já propuseram variadas teorias, com 

propostas diversas de explicação sobre o funcionamento do humor. Berger (1993) fez um 

amplo estudo das diferentes propostas e consolidou-as em quatro grandes teorias que 

passaram então a ser adotadas pela maior parte dos pesquisadores ligados à comunicação de 

massa, literatura e psicologia do consumidor desde então. [...] 

São quatro as teorias mais aceitas para explicar o humor: teoria da Superioridade, teoria 

do Alívio, teoria da Incongruência e teoria Conceitual. Depois de dedicar boas horas ao 

estudo de cada uma em separado e do conjunto chegamos à conclusão de que elas são 

variações de ponto de vista, de ataques ao assunto. Que todas podem, a seu modo, com certo 

esforço, dar conta do tema, mas que, numa visão plural e interdisciplinar, poderíamos 

trabalhar com as quatro juntas entendendo-as não como caminhos exclusivos, mas como 

diferentes temperos que se dão a um prato. Assim podemos ter uma comida que seja 

predominantemente salgada, ainda que leve açúcar, limão e pimenta, outra 

predominantemente doce ainda que, também contenha todos os outros ingredientes em 

diferentes proporções. Pensando dessa maneira, considerando as teorias como ingredientes 

analíticos desse delicioso prato chamado humor, adentremos pois à degustação começando 

por cada um de seus sabores, digo, teorias. 

Iniciaremos pela Teoria da Superioridade porque é aquela em que se pode encontrar raízes 

mais antigas. [...] 330 a.C. Platão e Aristóteles já abordaram o tema do humor. Platão teria 

dito que achamos ridículo aquele que não tem auto conhecimento (Ferguson e Ford 2004). 
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Daí derivam-se diversões a partir de tais infortúnios ou absurdos. Da mesma maneira, em sua 

alusão ao humor na Poética, Aristóteles sugeria que as pessoas derivam diversões dos pontos 

fracos ou desgraças alheias, enquanto eles não são muito dolorosos ou destrutivos. [...]  

Desde os fundadores do pensamento ocidental, portanto, temos a expressão da superioridade 

de uns sobre outros externada de maneira humorada, para que possa ser socialmente aceita, 

diminuindo o potencial de empáfia e prepotência daquele que verbaliza sua condição 

superior. A expressão da própria superioridade costuma ser mal recebida pelos outros. O 

humor mascara o mal estar dessa afirmação e a torna socialmente aceitável. 

A segunda teoria amplamente aceita é a chamada Teoria do Alívio. É baseada nos escritos 

de Freud (1995), que tratam a questão do humor por um viés distinto. Segundo o pai da 

psicanálise, todas as relações humanas envolvem certo nível de tensão, pois não há apenas a 

troca de informações, mas também uma competição, uma concorrência, uma espécie de 

duelo expresso em cada diálogo. Nesse sentido, a piada ou as outras formas de humor 

funcionariam como uma espécie de válvula de escape para a tensão que se forma entre os 

interlocutores. Humor seria então alívio da tensão. Tanto do diálogo, quanto das narrativas. 

Piadas são construídas na base da tensão crescente que será desfeita por um desfecho 

inesperado. O riso será proporcional à tensão gerada e ao inesperado da solução. 

A terceira linha teórica que explica a existência do humor é a da teoria da Incongruência, 

por alguns chamada Cognitiva. Nessa, talvez a mais ampla das teorias, no sentido de abarcar 

quase todas as situações humorísticas, o sistema humorístico pode ser descrito como o 

resultado de uma dissonância cognitiva, isto é, o humor surgirá da quebra de expectativa. 

A derradeira linha teórica, a chamada Conceitual, não é unanimidade entre os estudiosos da 

área. Muitos deles restringem aos três eixos acima os caminhos de pensamento sobre o 

humor.[...] 

Nesse sentido, então, uma piada seria o percorrer de um eixo sintagmático até que, de 

repente, há um salto paradigmático. Esse salto, com mudança de sentido, é o paradoxo a ser 

analisado. 

 

Conclusão  

 

[...] Esperamos ter dado conta de estabelecer uma visão aprofundada o suficiente para 

conceituar com consistência esse tema tão divertido quanto é o humor e também trabalhado 

nesse tema o início da aproximação entre a teoria e a prática. Há ainda muito a ser explorado, 
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desde os métodos do fazer rir até o nível de aceitação dos tipos de humor por parte do 

consumidor. Esses e outros temas correlatos ficam como instigantes questionamentos para 

futuros trabalhos na área. 

 

Referências Bibliográficas 
 
ARONSON, Elliot. The Theory of Cognitive Dissonance: A current Perspective 
Academic Press, New York, 1969. 
 
ARISTÓTELES. Arte Retórica e Arte Poética. 15a ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002. 
ATKINSON, Camille. Three Philosophers Walk Into a Bar. Wilson Quarterly [serial online]. 
Summer2007 2007;31(3):76. Available from: Humanities International Complete, Ipswich, 
MA. Accessed June 27, 2011 
 
BERGER, Arthur A. An Anathomy of Humor. Transactional Publishers, New Brunswick, 1ª 
ed. New Jersey, 1993. 
 
BERGSON, Henry. Laughter. An Essay on the Meanning of The Comic. Dover 
Publications. 1ª Ed. Dover. 2005. 
 
ECO, Umberto. O Nome da Rosa. Ed. Record 2ª Ed. São Paulo 2009. 
 
FORD, Thomas E. and FERGUSON, Mark A. Social Consequences of Disparagement 
Humor: A Prejudiced Norm Theory Pers Soc Psychol Rev February 2004 8: 79-94 
 
FREUD, Sigmund. Os Chistes e sua Relação com o Inconsciente. 2ª ed. Imago, Rio de 
Janeiro,1995. 
 
HOBBES, Thomas. Leviathan. Ed. Cambridge 1ª ed. Cambridge 1996. 
 
TRIFONAS, Peter Pericles. The aesthetics of textual production: reading and writing 
with Umberto Eco. Studies in Philosophy & Education; May2007, Vol. 26 Issue 3, p267-
277, 11p 
 
WOLFF, H. A., C. E. Smith, and H. A. Murray 1934 The psychology of humor: A study of 
responses to race-disparagement jokes. Journal of Abnormal and Social Psychology 28, 
341– 365. 

 

 

Expor um esquema de “partes do texto”, num quadro sistematizador, em projeção (apenas o 

docente fará a digitação do quadro), para sistematizar os elementos que compõem um artigo 

científico, conforme sugerido a seguir. 

 

GÊNERO: 

 

ELEMENTOS QUE O COMPÕEM: 
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Anunciar o gênero a ser trabalhado (artigo científico). 

Questionar a respeito do que os alunos consideram que seja esse gênero.  

Chegar a um conceito adequado. 

Digitá-lo para projeção. 

No “antes da leitura”, elaborar, com os discentes, o conceito do gênero e relacionar os 

elementos, conforme demonstrado no quadro abaixo: 

 

GÊNERO: 

Artigo científico – Texto elaborado a partir de um estudo teórico, para informar os leitores 

acerca do assunto pesquisado. 

 

ELEMENOS QUE O COMPÕEM: 

Cabeçalho 

Título 

Autor 

Instituição 

Resumo 

Palavras-chave 

Introdução 

Fundamentação teórica 

Conclusão 

Referências bibliográficas 

 

 

2º momento: DURANTE A LEITURA 

 

A cada trecho lido, deve-se completar a parte do esquema referente a ele, sintetizando o que 

os alunos reparam na composição de um artigo científico. O quadro sistematizador final do 

“durante a leitura” está demonstrado ao término da descrição deste momento. 

 

Cabeçalho, Título, Autor e Instituição 
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Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXXIV 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

 

Porque Rimos: Um Estudo do Funcionamento do Humor na Publicidade  

Celso Figueiredo Neto  

Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM – Docente pesquisador  

 

Ler e questionar sobre a informação presente em cada elemento, completando o quadro 

sistematizador. 

Dialogar também: 

a) Quem é o autor do texto? ----- Celso Figueiredo Neto 

b) Qual sua função, profissão que o possibilitou produzir esse artigo? ----- Ele é 

docente pesquisador 

c) Essa informação contribui ou prejudica a confiança do leitor em relação ao 

conteúdo do texto? ----- Contribui, pois o leitor pode acreditar mais em alguém 

que escreve sobre um assunto que está estudando do que em alguém que expõe 

apenas sua opinião, sem embasamento teórico. 

d) Qual é a relação entre o assunto do artigo e o evento em que ele foi 

apresentado? ----- A publicidade (abordada no texto) é um elemento de estudo 

das Ciências da Comunicação. 

 

Resumo 

 

Ler e questionar sobre a informação presente em cada elemento, completando o quadro 

sistematizador. 

Dialogar também: 

e) O que o pesquisador exporá em relação ao humor, no texto? ----- “As principais 

teorias que explicam a mecânica do humor”. 

f) Por que ele vai investigar a relação dessa mecânica com a publicidade? ----- 

Para verificar se o humor interfere na maneira como os profissionais fazem 

propaganda. 

g) De que forma essas teorias podem se relacionar ao ambiente da publicidade? --

--- Saber sobre a mecânica do humor pode contribuir para a produção de uma 
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publicidade mais eficiente, par alcançar o consumidor fazendo o humor 

adequado ao público. 

 

Palavras-chave 

Ler e questionar sobre a informação presente em cada elemento, completando o quadro 

sistematizador. 

 

Introdução 

Ler e questionar sobre a informação presente em cada elemento, completando o quadro 

sistematizador. 

Dialogar também: 

h) Que comparação apresentada no primeiro parágrafo demonstra a necessidade 

de estudar sobre o humor? ----- As expressões de humor são tão comuns quanto 

são pouco estudadas. 

i) O que é ser “objeto de piada”? ----- Ser personagem ou inspiração para uma 

crítica feita com humor. 

 

 

Ao final da leitura, o quadro sistematizador deve apresentar as seguintes informações 

(respeitando a linguagem dos alunos em atividade). 

 

GÊNERO:  

Artigo científico 

 

ELEMENTOS QUE O COMPÕEM: 

Cabeçalho 

          Nome do evento, lugar e data de publicação 

Título 

          Nome do artigo 

Autor 

         Nome de quem escreveu o texto 

Instituição 

          Nome do lugar onde o pesquisador age 
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Resumo 

          Breve indicação do que o leitor encontrará no texto 

Palavras-chave 

          Palavras importantes para a compreensão do texto 

Introdução  

          Justificativas e objetivos para a realização da pesquisa     

Fundamentação teórica 

         Apresentação da teoria pesquisada 

Conclusão 

          Considerações acerca do que foi pesquisado, para encerrar a exposição das ideias 

Referências bibliográficas 

          Relação e especificações das obras estudadas para a elaboração do artigo 

 

 

3º momento: DEPOIS DA LEITURA 

 

Após conhecer todo o conteúdo do texto, vamos resumir esse conteúdo dentro dos elementos 

da sistematização. 

Passa-se, então, ao resumo do conteúdo dos elementos “Resumo”, “Introdução”, 

“Fundamentação teórica” e “Conclusão”, completando os elementos, sem, contudo, detalhar 

as teorias, uma vez que essa atividade fará parte da “produção da oficina”. 

 

 

GÊNERO:  

Artigo científico 

 

ELEMENTOS QUE O COMPÕEM: 

Cabeçalho 

          Nome do evento, lugar e data de publicação 

Título 

          Nome do artigo 

Autor 

         Nome de quem escreveu o texto 
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Instituição 

          Nome do lugar onde o pesquisador age 

Resumo 

          Breve indicação do que o leitor encontrará no texto     

              Conteúdo no artigo lido: 

               Indica que no texto são expostas as teorias do humor, as quais são relacionadas 

às escolhas publicitárias 

 

Palavras-chave 

          Palavras importantes para a compreensão do texto 

Introdução  

          Justificativas e expectativas para a realização da pesquisa 

              

              Conteúdo no artigo lido: 

                Justificativa para a pesquisa: O humor está presente no nosso cotidiano, porém 

não é conhecido teoricamente. 

                Objetivos da pesquisa: investigar as raízes do humor, compreender as razões por 

que rimos, correlacionar as teorias do humor às criações publicitárias e verificar a 

utilização do humor na publicidade. 

 

Fundamentação teórica 

         Apresentação da teoria pesquisada 

                

              Conteúdo no artigo lido: 

                Explica as quatro grandes teorias do humor, mencionando a existência de 

algumas outras, não abordadas. 

 

Conclusão 

          Considerações acerca do que foi pesquisado, para encerrar a exposição das ideias 

                

               Conteúdo no artigo lido: 

                Expressa o desejo de ter feito uma apresentação importante a respeito do tema; 

indicando, porém, a necessidade ainda presente de mais estudos acerca do assunto, a qual 
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é apresentada como um desafio para pesquisas futuras na área. 

 

Referências bibliográficas 

          Especificações das obras estudadas para a elaboração do artigo 

 

4º momento: PRODUÇÃO DA OFICINA  

 

O produto desta oficina completa a elaboração do esquema. 

Divididos em quatro grupos, os alunos devem: 

Se houver acesso à internet: 

pesquisar na internet sobre a teoria destinada ao seu grupo; 

 elaborar uma frase-resumo (ou um resumo curto) sobre a teoria. 

Se não houver acesso à internet: 

elaborar uma frase-resumo (ou um resumo curto) sobre a teoria, a partir do que 

é informado no próprio texto. 

Os resumos serão inseridos no quadro sistematizador do gênero (no elemento 

“Fundamentação teórica”)  o qual será impresso/xerocado e entregue aos alunos, como 

produto final, elaborado por eles. 

Deve-se salientar que essa sistematização é uma técnica que pode ser utilizada para qualquer 

leitura ou estudo. 

a) Você considera que o esquema que vocês produziram apresenta as informações 

fundamentais sobre o conteúdo do texto? ----- Sim. 

b) Se quiserem relembrar o que lemos, seria possível fazer isso olhando apenas o 

esquema? ----- Sim. 

c) Portanto, essa técnica pode ser utilizada e qualquer leitura, para estudar e 

depois revisar o que aprenderam. 
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ATIVIDADE 3 

 

 

TEMA: Humor
2 

(Humor ao quadrado) 

OBJETIVO: Ler para compreender 

TIPO DE TEXTO: Narrativo 

GÊNERO: História em quadrinhos – Tirinha 

SOBRE O TEXTO:  

 

PARTE 1  Autor – Alexandre Beck 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 (tirinha do Armandinho)  

Disponível em: >> https://oglobo.globo.com/cultura/megazine/contestador-armandinho-ganha-fama-no-

facebook-8027174 >. Acesso em: 27/09/2018 

 

 

PARTE 2  Autor – Caetano Cury 

 

 

 

 

 

 

 

https://oglobo.globo.com/cultura/megazine/contestador-armandinho-ganha-fama-no-facebook-8027174
https://oglobo.globo.com/cultura/megazine/contestador-armandinho-ganha-fama-no-facebook-8027174
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Figura 3 (tirinha do Clube do Pança) 

Disponível em: < https://iaetiu.wordpress.com/ >. Acesso em: 27/09/2018 

 

 

PARTE 3: Autor – Maurício de Souza 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 (tirinha da Turma da Mônica
1
) 

Disponível em: < https://wordsofleisure.com/2015/05/02/tirinha-do-dia-turma-da-monica-economizando-agua/ > 

. Acesso em: 27/09/2018 

 

 

  Autor – Maurício de Souza 

 

Figura 5 (tirinha da Turma da Mônica
2
) 

Disponível em: < http://gustavoinfol.blogspot.com/2015/08/quadrinhos-turma-da-monica-perigo.html  >. Acesso 

em: 27/09/2018 

 

 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA:  

Informar previamente o aluno acerca da Proposta de produção da Oficina, para que, 

durante o processo de leitura, ele direcione sua motivação e criatividade ao objetivo final. 

Expor, utilizando televisão ou Datashow, cada quadro analisado separadamente, até 

chegar à completude da tira. 

https://iaetiu.wordpress.com/
https://wordsofleisure.com/2015/05/02/tirinha-do-dia-turma-da-monica-economizando-agua/
http://gustavoinfol.blogspot.com/2015/08/quadrinhos-turma-da-monica-perigo.html
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Na “PARTE 3”, entregar os seis quadros (total das duas tiras) separados, impressos em 

papel, para que os alunos, em grupos, reconheçam a sequência lógica de cada tira, montando-

as.  

 

PALAVRAS-CHAVE: humor, histórias em quadrinhos (HQ), tirinha, personagens 

apresentados (Armandinho, Pança, Turma da Mônica – especialmente Cascão e Cebolinha) 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

 

1º momento: ANTES DA LEITURA:  

 

Apresentar o gênero aos alunos, questionando: 

a) Vocês sabem o que são histórias em quadrinhos? ----- Narrativas contadas em 

quadros. 

b) Que gêneros de histórias em quadrinhos vocês conhecem? ----- HQ, tirinha, 

charge. 

c) Qual é a diferença entre eles? ----- As HQs são formadas por mais quadros; as 

tirinhas, por três ou quatro; e as charges, por um quadro apenas. 

d) Quais são os elementos que fazem parte dessas histórias? ----- Narração, falas 

dos personagens, desenhos. 

e) Como é possível perceber a passagem da história? ----- Com o passar dos 

quadros, através de sua sequência lógica. 

f) Que personagens de HQ vocês conhecem? ----- PESSOAL 

g) Vamos conhecer e/ou rever alguns desses personagens em quatro tirinhas. A 

primeira é a de Armandinho, numa conversa com seu pai. 

 

2º momento: DURANTE A LEITURA 

 

Cada tira deve ser apresentada quadro a quadro (conforme sugerido), seguindo-se a cada 

projeção (televisão, Datashow) perguntas relativas ao quadro exposto. 

 

PARTE1 

Informar que a tira apresenta o menino Armandinho conversando com seu pai. 

Autor: Alexandre Beck, de Santa Catarina-BR. 
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Cópia da Figura 2 

 

 

Quadro 1 

a) O que Armandinho está lendo? ----- Um jornal (é possível saber pelo formato do 

material e pelos “recortes” coloridos nele). 

b) O que se pretende encontrar na seção “previsão do tempo”? ----- As condições 

meteorológicas em um lugar, em determinado momento. 

 

Quadros 1 e 2 

c) Como é possível saber quem está pronunciando cada fala? ----- Através de 

traços ligando as falas às personagens. 

d) Se Armandinho não pretende conhecer as condições meteorológicas (“se vai 

dar sol ou chuva”), qual será sua intenção nessa seção do jornal? ----- 

PESSOAL (considerar as previsões, julgando a coerência de cada uma, com os 

estudantes) 

 

Tira completa 

e) Observar se o desfecho atende a alguma previsão. 

f) Por que o final dessa tira é surpreendente? ----- Porque a informação procurada 

por Armandinho não é encontrada em jornais. 

g) Onde Armandinho deveria procurar a informação que procura? ----- Ele 

deveria perguntar ao próprio pai. 

h) Por que você acredita que ele buscou essa informação no jornal? ----- 

PESSOAL (considerar respostas variadas, analisando a coerência) 
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Possibilidades: Porque o menino acredita que, assim como o pai sabe de coisas 

através da leitura de jornal, ele pode achar sua resposta no material que o pai lê. 

Porque o pai fica muito tempo ocupado e não fala diretamente com o menino 

com frequência, então ele não tem o costume de falar diretamente com o pai. 

PARTE 2 

Autor: Caetano Cury, de Minas Gerais-BR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cópia da Figura 3 

 

 

Quadros 1, 2 e 3 

a) Observando a expressão do rosto e do corpo de Pança, o que ele está sentindo? 

----- Chateação, raiva, revolta, mau humor. 

b) Considerando suas palavras, podemos julgá-lo pacífico ou violento? ----- 

Violento. 

 

Tira completa 

c) A violência de Pança se confirma no último quadro? ----- Não. 

d) Que relação essa contradição tem com o uso de um saco de papel na cabeça do 

personagem? ----- Ele esconde sua verdadeira identidade, pois não a assume, 

não se posiciona de forma honesta, mas hipócrita, por isso esconde seu rosto. 

e) Que sensação a expressão facial e corporal dele indica no último quadro? ----- 

Tranquilidade, alegria, bom humor. 

f) O que torna o desfecho dessa tira surpreendente? ----- O fato de o personagem 

dizer que quer um país melhor, incentivando, porém, atitudes de violência. 

g) Além da expressão física, de que forma as letras indicam essa mudança de 

humor? ----- No momento em que ele está exaltado, chateado, as letras são 
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maiores, indicando grito. No último quadro, mais calmo, as letras ficam menores, 

indicando que ele está falando em tom mais suave. 

 

 

PARTE 3 

 

Para esta “Parte”, sugerimos que os seis quadros (das duas tiras) sejam entregues, 

separadamente, embaralhados, para que os alunos, em pequenos grupos, formem as duas tiras, 

observando a sequência lógica das tiras. Depois de formadas, seguem-se as perguntas 

relativas a cada produção. 

Autor: Maurício de Souza, de São Paulo-BR. 

 

TIRA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cópia da Figura 4 

 

 

a) Para compreender o sentido dessa tira, é fundamental saber a característica 

marcante do Cascão. Que característica é essa? ----- Ele não gosta de tomar 

banho. 

b) Considerando isso, por que ele diz que “ganhou”? ----- Porque o banho dele é o 

mais curto dos três, ou até mesmo, nem toma banho, economizando mais água do 

que os outros persoangens (Marcelinho e Cebolinha). 

c) Por que as letras do balão de Cascão estão maiores do que a dos personagens 

anteriores? ----- Porque ele está se destacando, comemorando sua vitória, 

falando mais alto. 
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d) No segundo quadro há duas palavras destacadas. Por que isso acontece? ----- 

Porque estão escritas em desacordo com as normas, indicando que Cebolinha 

troca o “r” pelo “l”. 

 

 

TIRA 2 

 

 

Cópia da Figura 5 

 

e) O que os traços sobre as cabeças de Mônica e Cebolinha, no segundo quadro, 

indicam? ----- Que eles ficaram surpresos, animados, com a decisão de Magali. 

f) O que significa ser “vegetariana”? ----- Significa não comer carne. 

g) O que significa “ZUM”, no último quadrinho? ----- O som de um movimento 

brusco; no caso, a saída rápida de Cebolinha do ambiente. 

h) Você lembra o nome desse recurso: de representar sons na escrita? ----- 

Onomatopeia (Caso os discentes não se recordem, informar o que é 

onomatopeia) 

i) Por que Cebolinha saiu dessa forma? ----- Porque ele é uma “cebola” e pode 

virar alvo da fome de Magali. 

j) O que os traços sobre as cabeças de Mônica e Magali indicam? ----- Que elas 

não entenderam a atitude de Cebolinha, ficaram surpresas com a saída repentina 

dele. 

k) Considerando essa análise, que fato provoca o humor na tira? ----- O fato de 

Cebolinha acreditar que Magali o comeria, por causa do nome dele. 

 

3º momento: DEPOIS DA LEITURA 
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a) Como podemos ver, na produção de uma tira, o ilustrador se utiliza de alguns 

recursos para indicar as sensações dos personagens. Quais foram utilizados 

nessas tiras? ----- O tamanho das letras, traços próximos aos personagens. 

b) E os movimentos, como foram representados? ----- Por traços próximos aos 

personagens, por meio de onomatopeia. 

c) Além disso, também podemos utilizar as formas diferentes de balões para 

indicar diferentes reações.  

 

Entregar folha impressa com a seguinte atividade: 

Relacione as formas dos balões às diferentes expressões. 

 

                                Grito                            Choro                     Pensamento 

                                   Sussurro                      Fala                       Susto 

 

 

 

 

 

____________________________                    

_____________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________________                    _____________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________________                    _____________________________ 

 

4º momento: PRODUÇÃO DA OFICINA  
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Atividade individual. 

Atentos a esses recursos, vamos preencher os balões de algumas tiras, criando diálogos 

(histórias). Lembrem-se de fazer um humor respeitoso. 

A seguir, apresentamos algumas sugestões de tiras.  

Podem ser entregue tiras em preto e branco, para os estudantes colorirem ou coloridas, para 

que eles apenas as preencham. As imagens a seguir resultam de alterações das originais, 

disponíveis nos endereços indicados. 

 

 

 

Figura 6 (tirinha da Turma da Mônica, de Maurício de Souza, para preenchimento) 

Disponível em: < https://atividadespedagogicas.net/2014/12/historia-em-quadrinhos-para-producao-de-

texto.html >. Acesso em 04/10/2018 

 

 

 

Figura 7 (tirinha da Garfield, de Jim Davis, para preenchimento) 

Disponível em: < http://www.ufrgs.br/revistabemlegal/edicoes-anteriores/no2-2014/tirinhas-como-uma-

ferramenta-de-aproximacao-entre-os-alunos-e-a-lingua-inglesa >. Acesso em 04/10/2018 

 

https://atividadespedagogicas.net/2014/12/historia-em-quadrinhos-para-producao-de-texto.html
https://atividadespedagogicas.net/2014/12/historia-em-quadrinhos-para-producao-de-texto.html
http://www.ufrgs.br/revistabemlegal/edicoes-anteriores/no2-2014/tirinhas-como-uma-ferramenta-de-aproximacao-entre-os-alunos-e-a-lingua-inglesa
http://www.ufrgs.br/revistabemlegal/edicoes-anteriores/no2-2014/tirinhas-como-uma-ferramenta-de-aproximacao-entre-os-alunos-e-a-lingua-inglesa
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Figura 8 (tirinha da Mafalda, de Quino, para preenchimento) 

Disponível em: < https://clubedamafalda.blogspot.com/2014/07/tirinha-750.html#.W7Y_ZntKjIU  >. Acesso em 

04/10/2018 

 

 

 

 

Figura 9 (tirinha de O Menino Maluquinho, de Ziraldo, para preenchimento) 

Disponível em: < http://atividadesemacanosiniciais.blogspot.com/2014/08/tirinhas-do-menino-maluquinho.html 

>. Acesso em 04/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

https://clubedamafalda.blogspot.com/2014/07/tirinha-750.html#.W7Y_ZntKjIU
http://atividadesemacanosiniciais.blogspot.com/2014/08/tirinhas-do-menino-maluquinho.html
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ATIVIDADE 4 

 

 

 

TEMA: Respeito em cena 

OBJETIVO: Ler para seguir instruções (Produção de vídeo em Power Point) 

TIPO DE TEXTO: Instrucional 

GÊNERO: Tutorial 

SOBRE O TEXTO:  Título – Como fazer um vídeo incrível com o PowerPoint 

   Autor – Professor Valdinei 

          Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wo69-

S1o908 

          >> acesso em: 04/09/2018 

METODOLOGIA ESPECÍFICA:  

Informar previamente aos alunos acerca da Proposta de produção da Oficina, para que, 

durante o processo de leitura, ele direcione sua motivação e criatividade ao objetivo final. 

Preenchimento de formulário para análise do vídeo 

 

PALAVRAS-CHAVE: turorial, power point 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

 

1º momento: ANTES DA LEITURA:  

 

1. Para relacionar esta à atividade 1 e trazer o conhecimento prévio à tona, sugerimos 

o seguinte diálogo com os alunos:  

a) Numa atividade anterior, lemos o texto “Os limites do humor” e refletimos 

sobre um humor responsável, respeitoso. Ao final, produzimos frases para a 
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confecção do nosso cartaz (mural). Porém, além dessa exposição, há outras 

maneiras de nos expressarmos, como através de um vídeo. Mas nem todos 

sabem como fazer um vídeo. E quando não sabemos como fazer algo, o que 

podemos fazer para aprender? ----- Perguntar a alguém que saiba, pesquisar 

em algum livro.  

Exatamente! E podemos também ver um tutorial. (Se os alunos mencionarem 

tutorial na resposta anterior, utilizar a resposta como deixa para a próxima pergunta). 

b) Vocês sabem o que é um tutorial? Caso a resposta seja positiva: Que temas vocês 

já conhecem de tutoriais? 

Caso a resposta seja negativa: Vocês já viram algum vídeo em que alguém ensina a 

preparar alguma comida, produzir material artístico, utilizar maquiagem, ou a jogar? 

Isso é um tutorial: um vídeo em que um tutor, alguém que ensina, instrui quem está 

assistindo a realizar alguma tarefa.  

c) Apesar de ser em formato de vídeo, o tutorial também é um texto, pois tem 

função de comunicar algo às pessoas, utilizando palavras, dentro de uma 

estrutura que deve ser observada para que se entenda o que se pretende 

comunicar. 

d) O que vocês acham que é preciso ter em um vídeo para ele ser um tutorial e 

alcançar seu objetivo? ----- Um tutor, algo que ele saiba fazer e queira ensinar, 

material para demonstrar como se faz o que ele pretende ensinar, material para 

fazer o vídeo (câmera, microfone, aplicativo), instruções de ações para o 

desenvolvimento da tarefa que ele ensina. 

Exatamente! Já que vocês já entendem do que trata um tutorial e o que esperar 

dele, vamos assistir a um, observando o que o tutor pretende nos ensinar. 

 

2. Nesse momento, o professor distribui aos alunos e lê com eles um formulário de 

análise do vídeo (o qual será preenchido durante a leitura) para o qual sugerimos as seguintes 

questões (apresentamos também possíveis respostas, esperadas dos alunos): 

 

 

1. Na primeira participação oral do tutor, ele apresenta: 

(      ) O assunto do tutorial 

(      ) Um resumo das ações necessárias  
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(  x  ) Um cumprimento ao leitor 

 

2. Quem é o tutor? ----- Professor Valdinei 

 

3. O que ele ensina? ----- A produzir um vídeo em PowerPoint 

 

4. Que material ele apresenta para demonstrar o que pretende ensinar? ----- A tela do 

PowerPoint 

 

5. Cite ao menos quatro instruções que o tutor apresenta para o leitor reproduzir o que ele 

ensina: -----  

a) inserir forma;  

b) tirar contorno da forma;  

c) preencher forma com imagem;  

d) inserir animação na imagem; 

e) inserir caixa de texto sobre a imagem; 

f) formatar a letra (fonte, tamanho, cor); 

g) inserir animação às palavras; 

h) visualizar as animações, acessando o “painel de animações”; 

i) continuar inserindo e formatando imagens, repetindo o mesmo efeito da anterior; 

j) inserir áudio; 

k) formatar áudio para iniciar automaticamente; 

l) colocar em tela cheia para testar como ficou o vídeo; 

m) inserir outra forma; 

n) inserir imagem  

o) formatar imagem para “após anterior”; 

p) conferir como ficou o final do vídeo. 

 

 

2º momento: DURANTE A LEITURA 

 

1. Enquanto o vídeo é projetado, os alunos respondem ao questionário.  

Após a primeira projeção, o(a) docente prossegue ao levantamento de respostas. 
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2. Então passa à segunda projeção, a qual seguirá ao objetivo de aprender a produzir o 

vídeo. 

Agora vamos assistir ao vídeo novamente, para aprendermos a produzir nosso 

próprio vídeo em PowerPoint. Para isso, vou pausando para anotarmos cada instrução. 

O(A) docente projeta o vídeo, pausando a cada dica, conforme lista de sugestão de 

resposta à questão 5 do formulário. 

 

3º momento: DEPOIS DA LEITURA 

 

Solicitar dos alunos resumo das informações referentes a diferentes elementos do 

tutorial, para confirmar a compreensão das instruções, a partir do seguinte diálogo: 

a) Que ações devem ser realizadas antes de começar a inserir imagens? ----- 

“Inserir  > forma” e ampliá-la ao tamanho total da tela do PowerPoint.  

b) Como as imagens podem ser inseridas? ----- Clicando, primeiramente, em 

“preenchimento de forma > com imagem” e, nas seguintes, em  “inserir > 

imagem”.  

c) Como podemos acrescentar textos ao vídeo? ----- Clicando em “inserir > caixa 

de texto” 

d) Como inserir áudio ao vídeo? ----- Clicando em “inserir > áudio”. 

e) Você considera esse tutorial eficiente? Por quê? ----- Sim, pois instrui o ouvinte 

a fazer um vídeo, comunicando as ações com clareza. 

 

Agora que vocês já conhecem as instruções para produzir um vídeo, vamos 

elaborar nossa própria produção.  

 

4º momento: PRODUÇÃO DA OFICINA  

 

Para esta produção, devem ser disponibilizados computadores para que os alunos 

trabalhem individualmente ou em equipe. 

Na máquina diante de vocês há uma pasta chamada “Produção de vídeo” 

(sugestão). Cliquem nela. Aí vocês encontram imagens, áudio e o documento de 

PowerPoint com o tema do vídeo que vocês irão desenvolver.  
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Seguindo as instruções do nosso tutor, vamos elaborar nosso próprio vídeo. Para 

não termos vídeos repetitivos em suas animações, vamos assistir a um último tutorial e 

conhecer mais sobre as variações para imagens e palavras. 

 

Apresenta o vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pv6pSrf8Aww 

>. Acesso em 04/09/2018 

Apenas para que os alunos conheçam outras possibilidades de formatação de 

animação.  

 

Se houver tempo e interesse dos alunos para conhecer animações, pode-se apresentar 

ainda o seguinte vídeo: < https://www.youtube.com/watch?v=2SHrtyodZ68 >. Acesso em 

04/09/2018 

 Depois, segue à produção. 

 

1. O(A) docente pode selecionar previamente algumas imagens e uma música  em uma 

pasta com a qual os alunos poderão trabalhar; além das imagens e música, o vídeo tutorial 

pode compor a pasta, para que os alunos tirem dúvidas a qualquer momento durante a 

produção, podendo utilizar fones de ouvido, disponibilizados aos discentes, ou ouvir em baixo 

tom, para não atrapalhar as outras equipes. 

Caso haja acesso à internet, permitir que os alunos selecionem outras imagens 

relacionadas ao tema. 

 

2. Indicar o tema do vídeo (relacionado às imagens disponíveis). 

Visando a tornar a oficina mais interessante aos alunos, sugerimos temas divertidos, a 

partir dos quais eles possam construir vídeos bem-humorados, utilizando a criatividade. Pode-

se solicitar vídeo sobre “’causos’ regionais”, histórias reais do cotidiano dos discentes, piadas 

etc. 

Considerando a relação entre as oficinas propostas neste Guia de Leitura, julgamos 

importante o acompanhamento e análise das produções, para que haja cuidado em relação a 

temas abordados em reflexões anteriores, como: respeito, cultura de não-violência, combate 

ao bullying, humor responsável,  reconhecimento da importância social da mulher, combate à 

discriminação etc.; 

 

3. Incentivar variedade de “animações” das imagens e palavras do vídeo; 

https://www.youtube.com/watch?v=pv6pSrf8Aww
https://www.youtube.com/watch?v=2SHrtyodZ68
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4. Socializar as produções entre os colegas. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 5 

 

 

TEMA: O som do respeito 

OBJETIVOS: Reconhecer peculiaridades da linguagem literária e sua utilidade para a 

construção de sentido 

TIPO DE TEXTO: Narrativo, descritivo, argumentativo 

GÊNERO: Letra de canção / Paródia 

SOBRE O TEXTO:   

  Obra originária 

Título – Era uma vez 

   Autora – Kell Smith 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=xJNKT9HAXRc 

>. Acesso em: 04/10/2018 

 

 

Paródia 

Título – Era uma vez – Um abestado na política 

Autor – Tirullipa 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=BAOaesTFGE4 

>. Acesso em: 04/10/2018 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: Nesta atividade, avaliaremos dois textos (letras de 

canção), como incentivo para a diversidade de produção. Cada análise (da letra da canção 

original e da paródia) deve ser introduzida pela execução do vídeo da obra a ser analisada. 

Recorre-se à pausa protocolada, para alcançar uma análise específica para elementos 

relevantes para a proposta da oficina, enquanto abrange a extensão toda da canção. 

https://www.youtube.com/watch?v=xJNKT9HAXRc
https://www.youtube.com/watch?v=BAOaesTFGE4
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Informar previamente aos alunos acerca da Proposta de produção da Oficina, para que, 

durante o processo de leitura, ele direcione sua motivação e criatividade ao objetivo final. 

 

PALAVRAS-CHAVE: figuras de linguagem, eu lírico 

 

OBRA ORIGINÁRIA 

 

Era uma vez 

O dia em que todo dia era bom; 

Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. 

Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. 

E acabava tudo em lanche, 

Um banho quente e talvez um arranhão. 

Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. 

Milhões de mundos, e universos tão reais quanto a nossa imaginação. 

Bastava um colo, um carinho 

E o remédio era beijo e proteção. 

Tudo voltava a ser novo no outro dia, 

Sem muita preocupação. 

É que a gente quer crescer 

E quando cresce quer voltar do início, 

Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido.      (esta estrofe 2x) 

Dá pra viver, 

Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. 

É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal; 

Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real 

E entender que ela mora no caminho e não no final. 

É que a gente quer crescer 

E quando cresce quer voltar do início, 

Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. (esta estrofe 2x) 

Era uma vez. 

 

ANÁLISE DA LETRA DA CANÇÃO ORIGINÁRIA 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  
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1º momento: ANTES DA LEITURA:  

 

 Antes de entregar a cópia da letra da canção: 

a) Hoje vamos ouvir canções. Quando ouvimos uma canção, queremos saber 

quem a canta, quem a compôs. Qual nome é dado a uma pessoa que canta uma 

canção? ----- Intérprete. 

b) E qual nome se dá a quem a compôs? ----- Compositor. 

c) Mas às vezes quem compõe a canção não é o mesmo personagem representado 

na canção, o compositor não é o “narrador” da letra. Como se chama esse 

personagem que se apresenta como narrador da canção? ----- Eu lírico. 

d) O eu lírico, o intérprete e o compositor estão ligados pela canção, seja porque a 

escreve, narra ou leva ao público. E não fazem isso sem alguma intenção. As 

canções são escritas e interpretadas por alguma razão, têm alguma serventia. 

e) Para que servem as canções? ----- Para expressar opiniões ou falar de temas 

diversos de maneira lúdica, mais leve, por causa da musicalidade; para o eu 

lírico se expressar, comunicar mensagens; para o ouvinte se distrair; para criar 

um determinado clima no ambiente: romântico, animado, triste etc. 

f) Para que será que serve a primeira canção que ouviremos? O nome dela é “Era 

uma vez”. Vocês conhecem essa canção? Sobre o que ela trata? Ou, se não a 

conhecerem: Pelo título, sobre o que vocês acreditam que ela trata?  

Ouvir e interagir com os alunos, a partir de suas respostas. 

Anotar as expectativas na lousa (importante para o momento “Depois da leitura”) 

Enquanto entrega a letra da canção: Vamos ver se essas respostas se confirmam na letra. 

 

2º momento: DURANTE A LEITURA 

 

Executa o vídeo da canção, sem interrupção, apenas permitindo que o aluno a conheça, 

solicitando que eles prestem atenção à letra.  

Embora vá ocorrer uma primeira leitura sem os detalhes que virão na análise, a execução da 

canção visa a atrair a atenção do discente, convidando-o a uma reflexão a respeito dos 

sentidos do texto. 
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Passa-se à análise de trechos da canção. Sugerimos que as perguntas sejam projetadas em 

slides (uma a uma) ou impressas, para que os alunos as visualizem, facilitando a 

compreensão, considerando que há questões de múltipla escolha. 

 

1º trecho a ser analisado – ler a estrofe inteira e prosseguir à análise 

Era uma vez 

O dia em que todo dia era bom; 

Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. 

Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. 

E acabava tudo em lanche, 

Um banho quente e talvez um arranhão. 

Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. 

Milhões de mundos, e universos tão reais quanto a nossa imaginação. 

Bastava um colo, um carinho 

E o remédio era beijo e proteção. 

Tudo voltava a ser novo no outro dia, 

Sem muita preocupação. 

 

a) Nesse trecho, o eu lírico apresenta um momento de que tempo: passado, 

presente ou futuro? ----- Passado. 

b) Relacione os versos às sensações que podem ser inferidas neles: 

(1) “Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão” 

(2) “Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão” 

(3) “Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom” 

(4) “Tudo voltava a ser novo no outro dia” 

 

(       ) liberdade de escolha 

(       ) renovação 

(       ) encantamento 

(       ) pureza 

 

RESPOSTAS: 

(   2   ) liberdade de escolha 

(   4   ) renovação 
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(   1   ) encantamento 

(   3   ) pureza 

c) Considerando as sensações indicadas nos versos analisados, podemos inferir 

que o momento que o eu lírico relata é positivo ou negativo para ele? ----- 

Positivo. 

d) Essa descrição é mais adequada a que momento da vida?  

(   x  ) infância  (       ) adolescência  

(       ) vida adulta  (       ) terceira idade 

e) O eu lírico usa linguagem poética, figurada, misturando elementos reais com 

imaginários. Em que verso abaixo isso não acontece? 

(       ) “O dia em que todo dia era bom”  

(       ) “Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão” 

(   x  ) “Um banho quente e talvez um arranhão” 

(       ) “E o remédio era beijo e proteção” 

 

2º trecho a ser analisado: 

É que a gente quer crescer 

E quando cresce quer voltar do início, 

Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido.       

 

f) Mais uma vez o eu lírico usa linguagem figurada, empregando palavras com 

sentido diferente do que o dicionário atribui. Nesse trecho, o que significa 

“coração partido”? ----- Mágoa, ressentimento. Indica que o eu lírico vivenciou 

algo que o desagradou profundamente. 

g) Qual é a vontade do eu lírico em cada momento retratado? 

Infância: ----- vontade de crescer 

Momento do coração partido: ----- vontade de voltar a ser criança 

 

3º trecho a ser analisado: 

 

Dá pra viver, 

Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. 

É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal; 
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Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real 

E entender que ela mora no caminho e não no final. 

 

h) Que sentimento o eu lírico nutre nesses versos? 

(   ) tristeza (   ) solidão  (   ) euforia  ( x ) esperança 

i) Quais versos apresentam dois conselhos que o eu lírico oferece ao interlocutor, 

para que este se sinta melhor em sua vida “não encantada”, diferente da 

vivenciada na infância? ----- “É só não permitir que a maldade do mundo te 

pareça normal” e “E entender que ela mora no caminho e não no final”. 

 

Comentar os conselhos, a confirmação ou não de sua importância para o desenvolvimento 

pessoal do leitor. 

 

3º momento: DEPOIS DA LEITURA 

 

 Voltando às expectativas anotadas na lousa no momento “Antes da leitura”, questionar 

aos alunos: Quais das expectativas a respeito do conteúdo da canção se confirmaram? 

Quais não se relacionam aos sentidos identificados? 

 

Introdução à segunda leitura: paródia da canção analisada. 

Uma maneira de criar a canção é inventar uma letra e uma música para que os dois 

elementos se encaixem. Mas também é possível utilizar uma música existente e escrever 

uma nova letra para ela. Nesse caso, cria-se uma paródia. 

A paródia que vamos ouvir traz uma nova letra para a canção que analisamos agora – 

Era uma vez – de Kell Smith. Essa paródia foi criada pelo humorista Tirullipa. 

 

PARÓDIA 

Era uma vez – um abestado na política 

Tirullipa 

 

Era uma vez 

No dia em que eu disputei uma eleição. 

Eu prometi que ia descobrir dos deputados 
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Qual que era a função. 

 

Queria ser herói, 

Mas no Congresso quase tudo é vilão. 

E acabava tudo em tapinhas nas costas com segunda intenção. 

 

Dava pra ver 

A pura falsidade no discurso de alguns por lá. 

Bilhões de planos e promessas tão reais  

Quanto uma vaca voar. 

Bastava uma reunião secreta 

Pro voto de muitos mudar. 

Poucos lutando pelo povo 

E a maioria só pensa em ganhar. 

 

É que eles querem se eleger 

E, quando elegem, esquecem o ofício. 

Eu posso até ser palhaço, 

Mas não vou fazer parte desse circo. (essa estrofe 2x) 

 

Mas vou dizer. 

Eu descobri qual é a real função do deputado: 

É só subir em um palanque  

E torcer pra ter o projeto aprovado. 

Mas a maioria não produz é nada e sequer tá preocupado. 

Porque o povo é importante na campanha, mas não no mandato. 

 

É que eles querem se eleger 

E, quando elegem, esquecem o ofício. 

Eu posso até ser palhaço, 

Mas não vou fazer parte desse circo. (essa estrofe 2x) 

 

ANÁLISE DA LETRA DA PARÓDIA 

 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  
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1º momento: ANTES DA LEITURA:  

 

Como vimos no texto “Porque rimos: Um Estudo do Funcionamento do Humor na 

Publicidade”, uma das razões de rirmos é a mudança de um sentido ao qual o leitor já 

está “acostumado” para outro, inesperado. Por sua natureza de cópia de parte de uma 

produção anterior (a música de uma canção), a paródia já quebra o sentido da canção 

originária, alternado seu conteúdo. 

a) O autor dessa paródia é Tirullipa. Vocês o conhecem? (Informar que ele trabalha 

com humor) 

b) Considerando seu autor e título (Era uma vez – um abestado na política), o que 

se pode esperar do conteúdo dessa paródia? (Anotar as expectativas na lousa, 

para atividade “após a leitura”). 

 

Vamos ouvir a paródia e observar seu conteúdo, para ver se as expectativas se 

confirmam. 

 

2º momento: DURANTE A LEITURA 

 

Entrega as cópias da letra da canção  

Executa o vídeo, sem interrupção. 

Prossegue à análise: 

  

1 º trecho a ser analisado: 

Era uma vez 

No dia em que eu disputei uma eleição. 

Eu prometi que ia descobrir dos deputados 

Qual que era a função. 

 

Queria ser herói, 

Mas no Congresso quase tudo é vilão. 

E acabava tudo em tapinhas nas costas com segunda intenção. 
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a) O momento que o eu lírico retrata é o mesmo em que começa a canção 

originária? ----- Não. 

b) Qual é a crítica política apresentada pelo eu lírico nesse trecho? ----- Que os 

políticos são vilões, fazem mal à nação. 

c) Que situação é denunciada no verso “E acabava tudo em tapinhas nas costas 

com segunda intenção”? 

(        ) amizade (   x   ) falsidade (        ) roubo (      ) injustiça 

 

2º trecho a ser analisado: 

Dava pra ver 

A pura falsidade no discurso de alguns por lá. 

Bilhões de planos e promessas tão reais  

Quanto uma vaca voar. 

Bastava uma reunião secreta 

Pro voto de muitos mudar. 

Poucos lutando pelo povo 

E a maioria só pensa em ganhar 

 

d) Nesse trecho, o eu lírico se utiliza de linguagem figurada, comparando 

elementos, fazendo uma crítica com humor. Que versos indicam essa figura de 

linguagem? 

 

(       ) “Dava pra ver 

A pura falsidade no discurso de alguns por lá” 

(   x   ) “Bilhões de planos e promessas tão reais  

Quanto uma vaca voar” 

(       ) “Bastava uma reunião secreta 

Pro voto de muitos mudar” 

(       ) “Poucos lutando pelo povo 

E a maioria só pensa em ganhar” 

 

e) Explique a crítica apresentada nos versos que você identificou. ----- As 

promessas dos políticos não serão cumpridas, são mentiras. 
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3º trecho a ser analisado: 

É que eles querem se eleger 

E, quando elegem, esquecem o ofício. 

Eu posso até ser palhaço, 

Mas não vou fazer parte desse circo. (essa estrofe 2x) 

 

f) Com que verso anterior esse trecho se relaciona, considerando a crítica que ele 

apresenta? 

 

(       ) “No dia em que eu disputei uma eleição” 

(       ) “Eu descobri qual é a real função do deputado” 

(       ) “E torcer pra ter o projeto aprovado” 

(   x   ) “Porque o povo é importante na campanha, mas não no mandato” 

 

g) O eu lírico faz referência à sua profissão. Qual a relação dela (palhaço) com o 

sentido que ele indica para o trecho? ----- Chamar uma pessoa de palhaço é 

uma crítica, a qual expressa que ela não tem consciência, não reflete seriamente 

a respeito das coisas. 

 

 

3º momento: DEPOIS DA LEITURA 

 

Voltando às expectativas iniciais, em relação ao assunto abordado na canção, quais se 

confirmam? O que podemos acrescentar como objetivo da produção dessa paródia, em 

relação ao que era esperado? 

 

4º momento: PRODUÇÃO DA OFICINA  

 

Sugerir a produção de uma paródia abordando os temas já explorados nas atividades desta 

oficina, como: respeito, cultura de não-violência, combate ao bullying, humor responsável,  

reconhecimento da importância social da mulher, combate à discriminação, corrupção, 

convite à luta social, conscientização cidadã, respeito ao povo  etc. 

 

Sobre a canção originária 



121 

 

Convém que o play back dessa canção esteja disponível na internet, para que seja executado 

enquanto a equipe apresenta sua produção; ou que os alunos toquem instrumentos. 

Sugerimos que a escolha da canção originária seja criteriosa, para que a mensagem da paródia 

não seja prejudicada por uma relação negativa com a originária. 

 

Produção de vídeo: 

Ao som de instrumentos ou do play back, os alunos gravarão um vídeo de sua paródia. 

Editar o vídeo com legenda, no Power point, utilizando o que foi aprendido na oficina 

anterior. 

 

Utilidade: 

Para que os alunos acessem as mensagens de conteúdo importante para a conscientização e 

reflexão acerca de valores e temas importantes para sua formação, sugerimos que:  

1. Os vídeos sejam disponibilizados na página de redes sociais da escola; 

2. Seja promovida uma eleição virtual para a escolha do vídeo cuja paródia seja a mais curtida 

por alunos da instituição; 

3. Premiação para a equipe escolhida pelo público. 

 

Em caso de não exposição virtual: 

1. Convidar os alunos de outras turmas (cada turma separadamente) para assistirem aos 

vídeos; 

2. Disponibilizar papéis e urnas para que os alunos votem no vídeo que julgarem melhor; 

3. Expor o resultado final da apuração; 

4. Premiar a equipe escolhida.  
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ANEXO 

Guia de Leitura 

 

 

ATIVIDADE 1 

 

 

TEXTO ORIGINAL: 

 

Os limites do humor 

Gabriella Beira 

 

Vamos brincar de adivinhação! Pense em uma piada que você conhece. Pode ser a 

mais simples, mesmo, a primeira que vier em sua mente. Aquela que seus amigos costumam 

contar em uma roda de conversa, ou aquela que seu tio solta em toda oportunidade que tem. 

Pensou? Ok. Então agora vamos tentar adivinhar sobre o que ela é. A “graça” dessa piada 

está no fato de ela ser sobre mulheres… burras? Ah, não? Então é sobre alguém que fala 

errado, um pobre, um chinês? Se não, aposto que é sobre gays! Acertei? 

Na verdade, não é preciso ter uma habilidade sobrenatural para adivinhar em que se 

baseia a maioria das piadas que contamos. Isso acontece porque elas geralmente recorrem à 

ridicularização de setores da sociedade que, não por acaso, também são os mais 

marginalizados. Por exemplo, grande parte das piadas fala sobre como mulheres são burras, 

como são incapazes de entender uma instrução de embalagem de shampoo, por exemplo. Ou 

como não conseguem realizar atividades básicas como trocar uma lâmpada, porque mulher é 

assim mesmo. Ou que são interesseiras, ou fáceis, ou qualquer outra característica que nos 

coloque para baixo, no mesmo saco. O mesmo acontece com a “graça” que se tira do fato de 
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pessoas falarem errado. O personagem pode ser desde um caipira até um imigrante que não 

sabe falar o português corretamente. Outra centena de piadas se baseia no quão “engraçada” 

é a homossexualidade, principalmente se ela for de um homem, que “gosta de peru” ou 

qualquer frase semelhante. Também são comuns piadas que logo relacionam pessoas negras 

à criminalidade. Você deve conhecer pelo menos uma dessas, não é? 

De maneira geral, as piadas se utilizam de estereótipos para produzir o riso, 

recorrendo à humilhação de pessoas em nome de uma “brincadeira”. O problema é que esse 

tipo de brincadeira acaba reforçando preconceitos e contribui para a manutenção dos 

estereótipos negativos que atingem, não só no campo das palavras, as pessoas menos 

favorecidas de nossa sociedade. Mulheres “burras”, negros “criminosos”, homossexuais 

“efeminados”, pobres sem instrução…Todas essas características, por serem naturalizadas, 

acabam se tornando combustível para mais e mais preconceitos. A verdade é que esses 

estereótipos podem ser engraçados para quem não vive a exclusão na pele, mas são motivos 

reais de muito sofrimento para esses grupos. 

Nos últimos anos, vimos se intensificar os debates sobre os limites do humor. Até 

onde ele pode ir com essas piadinhas que agridem outras pessoas? Muitos grupos deram 

um basta nessas brincadeiras, porque os motivos de nossa dor não podem se tornar temas de 

piadas para os outros… É por isso que, incomodados com o fato de não poderem mais zoar 

mulheres, negros, gays, pobres, apenas por serem quem são, os “humoristas de plantão” 

reclamam do que seria a “ditadura do politicamente correto”, um mundo em que, vejam só, 

não se pode mais ridicularizar pessoas! Onde já se viu, né? Como agora vamos ser 

engraçados??? 

Quem não se lembra de já ter sido ofendida com alguma dessas piadas e ouvir de 

volta um “mas eu só estava brincando! Você não tem senso de humor, não? O politicamente 

correto é muito chato…”, como se o humor só pudesse se basear em algo agressivo para 

outras pessoas. 

Na verdade, quem insiste em fazer esse tipo de piada ou em reclamar do 

“politicamente correto” é que não deve ter senso de humor nem criatividade. Quer dizer, o 

universo é tão grande que a gente nem sabe o quanto, só no nosso planeta vivem uns 7 

bilhões de pessoas e ainda tem gente que não consegue fazer piada sem ridicularizar outras 

pessoas! Oi??? Assunto é o que não falta, né, mas mesmo assim há quem cisme que não 

devemos reclamar das “piadas” preconceituosas, e ainda vão dizer que somos chatos por nos 

sentirmos ofendidos com isso. 
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O exercício que propomos é que, quando for fazer ou ouvir uma piada, pare antes e 

pense: “Por que mesmo ela é engraçada?”. Se a resposta for algo semelhante a “Porque ela 

usa estereótipos ou zomba de grupos marginalizados”, melhor repensar se é com este tipo de 

humor que queremos colaborar. Para mostrar que o humor não precisa ser também 

preconceituoso, deixamos aqui algumas sugestões! 

Documentário “O Riso dos Outros” (2012) – o filme dirigido por Pedro Arantes 

discute os limites do humor em entrevistas com diversos comediantes, cartunistas e ativistas 

que dão seus depoimentos a respeito dos efeitos que uma piada pode causar. Boa dica pra 

quem quer debater sobre esses conceitos de politicamente correto e incorreto. 

Página “Na ponta da língua” – o mote da página da artista Beliza Buzollo é “gostar de 

mulheres é maravilhoso, mas você precisa ficar esperta”. As tirinhas retratam situações 

cotidianas (ou não) de mulheres que se relacionam com outras mulheres, de maneira 

descontraída e bem humorada com um traço lindo e divertido. 

Página “Doodle Time in Portuguese” – Sarah’s Scribbles 

Vlogger “Tia Má” – a divertidíssima baiana Tia Má posta vídeos simples, curtos e 

sem edição em seu canal no YouTube. O tema? Absolutamente QUALQUER coisa. Falando 

desde apropriação cultural a “como lidar quando acaba a manteiga do pote”, Tia Má aborda 

tudo que é assunto de uma maneira super didática e também muito engraçada. Dá vontade de 

chamar ela pra dar um rolé e bater papo. 
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ATIVIDADE 2 

 

 

 

TEXTO ORIGINAL 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro 

de 2011 

 

Porque Rimos: Um Estudo do Funcionamento do Humor na Publicidade
1
 

Celso Figueiredo Neto
2
 

Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM – Docente pesquisador 

 

Resumo 

O objetivo do presente trabalho é apresentar as principais teorias que explicam a mecânica do 

humor, quais sejam, a teoria da superioridade, na qual o humor é um mecanismo de 

afirmação social de um individuo sobre outro, ou de um grupo sobre outro; a teoria do humor 

por alívio que explica o humor como uma espécie de válvula de escape para a tensão das 

relações humanas; a teoria da incongruência, na qual o humor surge de uma dissonância 

cognitiva resultado de uma incongruência entre o esperado e o efetivo e a teoria conceitual na 

qual o humor nasce da solução, ou não de um paradoxo. Neste estudo, iremos verificar de que 

maneira as teorias do humor se correlacionam com as práticas da criação publicitária para 

verificar que existe um tipo preferencial de um humor utilizado no contexto da comunicação 

publicitária. 

 

Palavras-chave 

Humor; criação publicitária; alívio; superioridade; incongruência. 
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Introdução – Por que estudar o Humor 

O riso, o sorriso, a gargalhada e o esgar de sobrancelhas resultado da troça, do gracejo, da 

sátira, da paródia, da repetição e das diversas outras formas de humor que habitam nosso 

cotidiano são temas tão comuns quão pouco estudados. Fato curioso, já que o humor habita 

nosso cotidiano de uma maneira total. Ele não se restringe à piada ou ao programa 

humorístico na TV. 

O humor está presente nos mínimos comentários satíricos ou irônicos do chefe, do colega do 

trabalho ou mesmo do subordinado. Sim, porque o humor tem também sua função de reação 

ao poder. Por essa mesma razão o humor está presente na crítica ao Estado e aos mandantes 

da nação. Não existe tema, assunto, pessoa pública por mais querida que seja que não tenha 

sido objeto de piada, imitação, paródia, caricatura... 

O humor perpassa nosso dia a dia de maneira tão natural que, por vezes, nos esquecemos de 

sua presença, ou nos acostumamos a ela, ou ainda, o consideramos tão  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1
 Trabalho apresentado ao DT 2 Publicidade e Propaganda, GP Publicidade Marcas e 

Estratégia evento componente do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2
 Doutor em comunicação e semiótica, pesquisador em comunicação, autor de diversos livros 

na área de redação e criação publicitária celso.figueiredo@mackenzie.br kekofig@gmail.com 
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natural que não pensamos nele como objeto sério de investigação científica. Assim pensam 

muitos que se associam à posição defendida pela Igreja Católica na Alta Idade Média, tão 

bem representada no clássico romance do grande semioticista italiano Umberto Eco, O Nome 

da Rosa.
3
 Ainda hoje muitos grupos sociais de fundo religioso ou não entendem que o humor, 

o risível, é uma espécie de ‘fraqueza’ do ser humano que deve ser combatida, que a postura 

correta que o ser humano deve adotar deve ser séria, contrita, solene. 

Em nosso ponto de vista o humor é próprio da natureza humana, in facto, é a expressão da 

inteligência que diferencia o homem do animal. A capacidade maravilhosa de tirar a 

realidade do plano do concreto e tratá-la em suas múltiplas leituras, ambigüidades e 

inesperadas diferenças é que constroem o universo do humor e, em última instância, denotam 

a inteligência e a capacidade crítica do ser humano. Essa linha de pensamento, assentada em 

Bergson (2005), e referenciada em grandes pensadores de todos os tempos, das mais variadas 

mailto:kekofig@gmail.com
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correntes filosóficas, entre os quais Aristóteles, Kant e Freud além, naturalmente, de grandes 

autores como Cervantes, Shakespeare, Molière, Swift, Twain e Machado de Assis que foram 

useiros e vezeiros do humor como recurso narrativo em suas obras. Humor é, portanto, em 

nosso entender, matéria da maior importância tanto da alta cultura, quanto da cultura do dia a 

dia, do universo pop, do ambiente de comunicação de massa e do nosso objeto específico, a 

comunicação publicitária. Mas que, naturalmente, não se restringe a ela. Por esse motivo, o 

presente artigo propõe-se a investigar as raízes do humor, compreender as razões por que 

rimos e correlacioná-las com a prática da produção publicitária nacional e internacional para 

verificar, em que medida, nossos publicitários se utilizam do humor em toda sua amplitude. 

Verificar também se haveria um modo ‘preferencial’ de fazer humor em publicidade ou se 

qualquer caminho seria igualmente eficiente para fins publicitários. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3
 O livro mostra que na época, o humor era tratado como uma atividade menor, típica do povo miúdo, indigna de 

elevada consideração acadêmica. A trama do romance se tece em torno da investigação do monge Willian de 

Baskerville (numa citação ao primeiro livro de Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes), em um monastério 

que contém uma das maiores bibliotecas da humanidade, onde está em discussão se a Igreja considerará o humor 

pio. E o mais importante argumento desse debate é o livro sobre comédia que teria sido deixado por Aristóteles 

e que se perdera no tempo. A trama do romance se constrói exatamente acerca da caça por um derradeiro 

volume dessa obra. 
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Fundamentação Teórica – As quatro grandes teorias 

Como todo assunto adrede estudado, muitos autores já propuseram variadas teorias, com 

propostas diversas de explicação sobre o funcionamento do humor. Berger (1993) fez um 

amplo estudo das diferentes propostas e consolidou-as em quatro grandes teorias que 

passaram então a ser adotadas pela maior parte dos pesquisadores ligados à comunicação de 

massa, literatura e psicologia do consumidor desde então. Antes, porém, é necessário 

considerar dois autores que não cativaram Berger com seus pensamentos, mas que são 

referências importantes entre os pensadores brasileiros, sem os quais, uma revisão teórica 

sobre o tema ficaria incompleta: Bergson e Hobbes.  

Henry Bergson (2005) em seu famoso livro O Riso, faz uma aproximação filosófica do tema 

buscando uma explicação, pelas ferramentas da lógica, dos porquês do riso. O autor traz 

algumas proposições que nos interessam, que reproduziremos em seguida, e outras tantas que 
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não são objeto da presente pesquisa, que tratam da mecânica do ‘fazer rir’ bastante 

apropriadas ao trabalho do ator em cena no teatro, tendo em vista a comédia bufa, ou 

slapstick termo que designa o humor ‘torta na cara’, tipo de humor que caiu em desuso, em 

especial quando se trata de publicidade, razão pela qual, não trataremos aprofundadamente do 

tema nesse estudo. 

O filósofo, contudo, faz colocações da maior importância que nos servem bem a uma 

introdução à questão do humor. Ele coloca como características primárias do humor: o fato 

dele ser humano, como mencionado acima; a necessidade de certa ‘ausência de sentimento’; e 

o fato deste ser grupal. (Bergson 2005, p. 3-5). Por ausência de sentimento o autor entende 

que ao fazer o humor, o autor passa a preocupar-se menos com o outro, ou melhor, para 

fazer-se humor, é preciso haver descaso para com o outro, objeto da piada, pois de algum 

modo a piada o irá ‘ferir’. A terceira característica digna de nota é o fato do humor ser grupal. 

Para Bergson, não existe humor individual, ou humor entre duas pessoas, mas humor perante 

um grupo. Ri-se de alguém perante um grupo. O humor tem, nesse caso, uma significação 

social e irá se inserir na teoria do humor de superioridade como veremos adiante. Trata-se de 

uma visão apoiada principalmente no teatro, com a qual tendemos a discordar. A maioria dos 

exemplos 

apresentados pelo filósofo relacionam o humor ao personagem clumsy, atrapalhado, 
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desajeitado e as graças são, então, baseadas nesse personagem que tropeça e cai, se 

esborracha, um tipo de humor categorizado por Berger (1993) como slapstick.
4
  

Bergson construiu sua teoria do humor a partir de uma espécie de palhaço; uma de suas 

máximas é que o humor surgirá da relação tensão X elasticidade e que tão mais engraçado 

será o personagem quanto mais mecânico, repetitivo e exagerado ele parecer. Essa visão do 

humor baseado em um “palhaço mecanizado” pode ser eficiente para apoiar o trabalho de um 

ator circense mas é bastante incompleta quando se observa o cenário do humor 

contemporâneo, mais amplo, rico em referências culturais, mais sutil. 

Outro filósofo de renome, um dos pensadores que fundaram o conceito de Contrato Social, 

Thomas Hobbes, dedicou poucas linhas ao tema mas, ao abordá-lo em um livro fundador da 



129 

 

sociedade moderna, Leviatã, passou a ser frequentemente referido como uma das fontes 

fundamentais no estudo do humor. Em realidade, o que pode ser encontrado na obra do 

pensador político nada mais é que 

Sudden Glory, is the passion which maketh those Grimaces called LAUGHTER; 

and is caused either by some sudden act of their own, that pleaseth them; or by 

the apprehension of some deformed thing in another, by comparison whereof 

they suddenly applaud themselves
5
 (Hobbles 1996 p. 43) 

A interpretação mais aceita dessa passagem remete à idéia de que o autor estaria ligando o 

riso, o humor, ao egoísmo, ao egocentrismo uma vez que o personagem ri do outro porque o 

outro se encontra em situação pior que ele, por uma queda ou por um defeito físico. Mais uma 

vez, poderemos enquadrar a visão de Hobbes acerca do humor no que se convencionou 

chamar Humor de Superioridade, que será tratado adiante. 

Ambos os autores considerados “fundamentais” são, em nosso entender, tangenciais. Não 

obstante o fato de serem grandes pensadores em suas áreas, sua produção no campo do humor 

é limitada e, não raro, preconceituosa. Poderemos notar também que as teorias rapidamente 

aqui expostas poderão ser facilmente enquadradas nos pensamentos sobre humor que 

passamos agora a expor e que, a nosso ver, dão conta do tema de modo mais completo e 

atual. 
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4
 O termo slapstick não encontra similar na língua portuguesa. Em tradução literal, slap seria a onomatopéia que 

remete ao barulho da pancada feita com o stick, o bastão. O “bastão barulhento” é a origem do termo, que 

remete ao teatro popular, um tanto circense, no qual o vilão é surrado em cena para deleite da platéia. Essa surra 

era dada com o slapstick que garantiria mais barulho e a impressão de pancadas mais violentas no personagem. 

Se não temos um termo que o designe, referências para esse tipo de humor é o que não faltam. Desde C. 

Chaplin, Gordo e o Magro, Três Patetas até mais recentemente Os Trapalhões, A Praça é Nossa e mesmo alguns 

quadros de Pânico na TV se utilizam desse tipo de humor “torta na cara” embora, a nosso ver, esse tipo de graça 

pareça ter saído de moda. 
5
 Glória súbita,é a paixão que faz as caretas chamadas riso; e é causada por um ato repentino  de si próprios, que 

agrada a eles, ou a apreensão de alguma coisa deformada em outros, por comparação da qual, de repente, eles 

aplaudem a si mesmos [trad nossa]  
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São quatro as teorias mais aceitas para explicar o humor: teoria da Superioridade, teoria do 

Alívio, teoria da Incongruência e teoria Conceitual. Depois de dedicar boas horas ao 

estudo de cada uma em separado e do conjunto chegamos à conclusão de que elas são 
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variações de ponto de vista, de ataques ao assunto. Que todas podem, a seu modo, com certo 

esforço, dar conta do tema, mas que, numa visão plural e interdisciplinar, poderíamos 

trabalhar com as quatro juntas entendendo-as não como caminhos exclusivos, mas como 

diferentes temperos que se dão a um prato. Assim podemos ter uma comida que seja 

predominantemente salgada, ainda que leve açúcar, limão e pimenta, outra 

predominantemente doce ainda que, também contenha todos os outros ingredientes em 

diferentes proporções. Pensando dessa maneira, considerando as teorias como ingredientes 

analíticos desse delicioso prato chamado humor, adentremos pois à degustação começando 

por cada um de seus sabores, digo, teorias. 

Iniciaremos pela Teoria da Superioridade porque é aquela em que se pode encontrar raízes 

mais antigas. Datam da fundação da civilização ocidental: Atenas circa 330 a.C. Platão e 

Aristóteles já abordaram o tema do humor. Platão teria dito que achamos ridículo aquele que 

não tem auto conhecimento (Ferguson e Ford 2004). Daí deriva-se diversões a partir de tais 

infortúnios ou absurdos. Da mesma maneira, em sua alusão ao humor na Poética, Aristóteles 

sugeria que as pessoas derivam diversões dos pontos fracos ou desgraças alheias, enquanto 

eles não são muito doloroso ou destrutivos
6
. Atkinsons (2007, p. 31) brinca com a ideia de 

que “The Athenians may have had jokes about how many Spartans it takes to light a torch”
7
. 

Desde os fundadores do pensamento ocidental, portanto, temos a expressão da superioridade 

de uns sobre outros externada de maneira humorada, para que possa ser socialmente aceita, 

diminuindo o potencial de empáfia e prepotência daquele que verbaliza sua condição 

superior. A expressão da própria superioridade costuma ser mal recebida pelos outros. O 

humor mascara o mal estar dessa afirmação e a torna socialmente aceitável. 

Aristóteles faz uma curiosa menção sugerindo que a distinção entre comédia e tragédia seria 

que a comédia representa pessoas como piores do que realmente são, enquanto a tragédia 

representa as pessoas como melhores do que realmente são. Portanto, ambos Platão e 

Aristóteles argumentaram que as pessoas baseiam seu humor 
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6
 Considero essa colocação de Aristóteles de uma precisão e capacidade de definição únicas. Em meu entender 

aqui está, exatamente, o ponto de mutação entre comédia e tragédia. 
7 

Os atenienses podem ter tido piadas sobre quantos espartanos são necessários para acender uma tocha [trad 

nossa]. Uma referência clara às piadas comuns de ridicularização de grupos sociais, entre nós, loiras, 

portugueses... 
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nas enfermidades, fraquezas, sofrimentos e desditas alheios e que o riso é uma expressão de 

escárnio dirigida ao menos afortunados. 

A respeito da diferença do trágico para o cômico Berger (1993, p. 10) oferece uma curiosa 

tabela que adaptamos do inglês e apresentamos abaixo que mostra como, por vezes, a 

comédia é oposta da tragédia, outras, no entanto, a linha que as separa é tênue. 

 

O Cômico                                              O Trágico 

Sorte                                                       O Inevitável 

Liberdade                                               Determinismo 

Otimismo                                               Pessimismo 

Sobrevivência                                        Destruição 

O Social                                                 O Pessoal 

Integração                                              Separação 

Baixo Status                                          Alto Status 

Trivial                                                    Sério 

Caráter flexível/reprovável                    Caráter firme/irrepreensível 

Prazer                                                     Dor 

Catexia/libido                                        Catarse 

 

Talvez seja uma ancestral confirmação de superioridade de um animal sobre o outro, 

digamos, de um macho sobre seu oponente, o comportamento de superioridade que pode ser 

observado no mundo animal pela forçada submissão do inferior ao superior na organização 

hierárquica do bando poderia, eventualmente, ser transportada no mundo dos signos e das 

significações complexas da civilização humana para o sistema de humor. Assim, ao invés de 

submeter física e moralmente o inferior do grupo, comportamento que não seria socialmente 

aceitável, o superior busca reforçar sua preeminência sobre o inferior por meio do humor, 

uma forma que seria socialmente aceita. 

Uma variação aceita da teoria da superioridade é a formulada por Wolff ET. AL (1934) que 

envolve a idéia de pertença. Segundo o autor, uma rica fonte de piadas de superioridade seria 

o universo dos grupos sociais, grupos de referência, as chamadas ‘panelinhas’ e seus códigos 

não ditos de pertença e exclusão. Daí as fontes de piadas que enxovalham negros, 

nordestinos, loiras, judeus, portugueses, caipiras e assim por diante. Existem também as 
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‘panelas’ cuja seleção se dá por critérios menos óbvios. São os grupos de ‘populares’ no 

colégio, as turmas de amigos com este ou aquele interesse em comum. Nesses, o humor se 

tornar mais sutil e talvez mais ferino, porque trafega menos pelo dito e mais pelo não dito, ou 

ainda que dito, pela ambiguidade dos termos, 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 

seus duplo-sentidos, as variadas interpretações possíveis deixando a pessoa, objeto da piada 

em situação às vezes, duplamente constrangedora, pois foi gozada e, em alguns casos, nem 

entendeu a piada... 

A questão da superioridade, nesses casos se expressa intelectual ou psiquicamente e diante da 

“piada privada” da qual a pessoa objeto da piada não tem como se defender ou reagir, o 

agressor, o humorista, coloca-se na confortável situação de “atirar das trincheiras” pois pode 

atacar sem correr o risco de ser atacado.  

Piadas com minorias, negros, loiras, portugueses, nordestinos, são clássicos do repertório de 

piadas “de salão”, ou seja, daquelas piadas consideradas inofensivas entre aqueles que, claro, 

não pertencem ao grupo dos gozados. É inclusive comum ver uma mesma piada 

transformada, tendo o grupo a ser agredido modificado para preservar os presentes em uma 

determinada situação social ou para certos fins comerciais como é o caso da publicidade. 

A segunda teoria amplamente aceita é a chamada Teoria do Alívio. É baseada nos escritos de 

Freud (1995), que tratam a questão do humor por um viés distinto. Segundo o pai da 

psicanálise, todas as relações humanas envolvem certo nível de tensão, pois não há apenas a 

troca de informações, mas também uma competição, uma concorrência, uma espécie de duelo 

expresso em cada diálogo. Nesse sentido, a piada ou as outras formas de humor funcionariam 

como uma espécie de válvula de escape para a tensão que se forma entre os interlocutores. 

Humor seria então alívio da tensão. Tanto do diálogo, quanto das narrativas. Piadas são 

construídas na base da tensão crescente que será desfeita por um desfecho inesperado. O riso 

será proporcional à tensão gerada e ao inesperado da solução. 

Mas por que, além de rir, repetimos a piada? Buscamos o riso do outro? Shakespeare nos dá 

um bom indício quando em seu Love´s Labour´s Lost canta: 

A jest´s prosperity lies in the ear 

Of him that hears, never in the tongue 

Of him that makes it...
8
 

Ao estudar o princípio exposto neste verso do bardo, Sigmund Freud buscou entender as 
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relações entre as pessoas que criam, ouvem e repetem as piadas. O psicanalista austríaco 

procura compreender os mecanismos envolvidos na elaboração e na transmissão dos 

chamados chistes. Segundo Freud: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8
 A fortuna de um gracejo reside no ouvido de quem escuta, nunca na língua de quem o faz... 
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 (...) ninguém se contenta em fazer um chiste apenas para si. Um impulso de contar o chiste 

a alguém está inextricavelmente ligado à elaboração do chiste; de fato, o impulso é tão 

forte que freqüentemente se processa a despeito de sérias apreensões. (...) Um chiste (...) 

deve ser contado a alguém mais. O processo psíquico da construção de um chiste não 

parece terminado quando o chiste ocorre a alguém: permanece algo que procura, pela 

comunicação da idéia, levar o desconhecido processo de construção do chiste a uma 

conclusão. (Freud, 1969, p. 138) 

 

 

Entendemos essa necessidade de contar o chiste, para, na risada do outro, aliviar a própria 

tensão, Freud abre caminho para a compreensão do porquê de as pessoas contarem piadas, 

fazerem chistes, na idéia de que afinal o prazer que o chiste produz é mais evidente na 

terceira pessoa que no criador do chiste (Freud, 1969, p. 140). 

Mais que prazer, a mera repetição deve dar ao falante algo do “espírito” do criador original 

do chiste. Como explica Freud: 

 

Embora a elaboração do chiste seja um excelente método de derivar prazer dos processos 

psíquicos, é, não obstante, evidente que nem todas as pessoas sejam capazes de utilizar tal 

método: a elaboração do chiste não está ao dispor de todos e apenas alguns dispõem dela 

consideravelmente; estes últimos são  distinguidos como tendo ‘espírito’ [Witz]. O 

‘espírito’ aparece nessa conexão como uma capacidade especial – mais do que como uma 

das velhas ‘faculdades’ mentais; parece emergir inteiramente independente das outras, tais 

como inteligência, imaginação, memória etc. (Freud, 1969, p. 135) 

 

Talvez por esse motivo a pessoa que não possui esse ‘espírito’ referido pelo autor, busque 

emprestar-lhe a inteligência, imaginação e memória por repetir suas ‘sacadas’, piadas, 

trocadilhos. Pode-se dizer que a segunda linha teórica que alimenta o pensamento sobre 

humor concentra, portanto, dois eixos conceituais: o alívio da tensão próprio do “duelo de 

egos” da conversação e; a piada é vista como um modo de chamar a atenção, tomando 

emprestado o witz alheio, o indivíduo consegue dragar a atenção da audiência para si e, 

mesmo que ele próprio não tenha o ‘espírito’ para criar ‘sacadas’ no momento, fará uso de 

piadas prontas para promover-se em seu grupo social. 

Note-se que também na explicação freudiana para a necessidade de uma terceira pessoa, para 

o completo gozo do humor pode-se justificar, dessa vez psicanaliticamente, as colocações 
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anteriores de Bergson e Hobbes. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A terceira linha teórica que explica a existência do humor é a da teoria da Incongruência, 

por alguns chamada Cognitiva. Nessa, talvez a mais ampla das teorias, no sentido de abarcar 

quase todas as situações humorísticas, o sistema humorístico pode ser descrito como o 

resultado de uma dissonância cognitiva, isto é, o humor surgirá da quebra de expectativa. 

 

Dissonance is a negative drive state which occurs whenever an individual 

 simultaneously holds two cognitions (ideas, beliefs, opinions) which are  psychologically 

inconsistent. Stated differently, two cognitions are dissonant if,  considering these two 

cognitions alone, tho opposite of one follows from the  other. Since the occurrence of 

dissonance is presumed to be unpleasant,  individuals strive to reduce by adding 

“consonant” cognitions or by changing  one or both to make them “fit together”
9
 

(Aronson 1969, p.2) 

 

Nesse sentido, portanto, a dissonância cognitiva funcionará como um anzol mental, causando 

estranhamento, um certo ruído, uma desagradável incompreensão que forçará o consumidor a 

decodificar aquela situação por meio de substituição cognitiva ou adaptação semântica, 

utilizando os outros sentidos dos termos ou imagens empregados, até que aquela 

‘provocação’ faça sentido. 

Incongruência tem uma série de possíveis sentidos, que podem significar, segundo Berguer 

(1993, p.3) “inconsistent, not harmonic, lacking propriety and not conforming, so there are a 

number of possibilities hidden in the term.” Ou seja, escondem-se sob o amplo manto do 

termo ‘incongruência’ uma grande variedade de ‘estranhezas’ que podem instigar o humor. 

Essencialmente, portanto, essa linha teórica está baseada na surpresa, na quebra de 

expectativa; e essa surpresa, em geral visual, é de rápida apreensão, por isso amplamente 

usada no universo da comunicação publicitária como veremos no próximo bloco. 

A derradeira linha teórica, a chamada Conceitual, não é unanimidade entre os estudiosos da 

área. Muitos deles restringem aos três eixos acima os caminhos de pensamento sobre o 

humor. Nossa formação em comunicação e semiótica, contudo, não poderia deixar de 

considerar a teoria Conceitual ou Semiótica. Berger (1993, p. 4) afirma que nessa linha de 

pensamento o humor poderá ser melhor compreendido a partir da análise do paradoxo que se 

estabelece (pela dissonância cognitiva). Nesse sentido, 
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 Dissonância é uma sensação negativa, que ocorre sempre que um indivíduo detém simultaneamente duas 

cognições (idéias,crenças, opiniões), que são psicologicamente inconsistente. Dito de outra forma, duas 

cognições são dissonantes se, considerando-se estas duas cognições sozinhas, o oposto de uma decorra da outra. 

Desde a ocorrência de dissonância, que se presume seja desagradável, as pessoas se esforçam para reduzir essa 

sensação adicionando cognições "consoantes" ou alterando uma ou ambas para fazer com que elas "se 

encaixem". [trad nossa]. 
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então, e uma piada seria o percorrer de um eixo sintagmático até que, de repente, há um salto 

paradigmático. Esse salto, com mudança de sentido, é o paradoxo a ser analisado. 

Entendemos que essa abordagem é útil na medida em que facilita o processo analítico, porém 

não avança quando se enfoca a questão da construção do humor. De certo modo ela é, 

efetivamente, uma maneira de ler uma peça ‘incongruente’. 

 

Da teoria à prática – Humor na propaganda 

 

São tantas as possibilidades teóricas, que cabe questionarmo-nos, será que a publicidade se 

serve de todo o leque de ‘humores’ para criar para seus clientes? Ou estará sempre se 

repetindo nas mesmas formas? Essa questão ensejaria um estudo empírico. No presente 

trabalho nos limitaremos a observar as correspondências entre teoria e prática apontando o 

uso na publicidade do tipo de humor expresso acima. 

A primeira conclusão a que chegamos, a partir de nossos arquivos pessoais, é que o humor de 

superioridade vem sendo abandonado ao longo dos anos. Provavelmente a patrulha 

politicamente correta tenha impedido, ou impelido as agências a evitar esse tipo de caminho 

por receio de provocar reações sociais – por vezes desproporcionais, senão insensatas como 

foi o caso do desodorante Dove que teve de retirar de circulação e desculpar-se pela 

veiculação do anúncio abaixo, criticado como racista. 

 



136 

 

 

 

A interpretação racista estaria no fato de que a negra estaria diante da pele ruim, do ‘antes’ 

enquanto a branca, loira, estaria diante da pele boa, do ‘depois’. Exagero, comportamento 

persecutório, patrulhamento politicamente correto em nosso entender. 
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Questões como essa teriam afastado as agências de criações bem humoradas que foram feitas 

no passado, essas sim, vistas nos dias atuais como terrivelmente ofensivas às mulheres, mas 

que no passado eram socialmente aceitas. 

 

 

O humor de superioridade encontrou seu modo de expressar-se nos dias atuais de duas 

maneiras distintas. 

Primeiro, coisificou, ou animalizou o objeto do sarro. Assim, ao invés de ridicularizar uma 

pessoa ou um grupo social, o que seria objeto de críticas, o criativo ridiculariza coisas ou 

animais preservando a marca anunciante de qualquer potencial polêmica. 
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Nos exemplos acima temos um gato pelado para anunciar um salão de depilação. Seu ridículo 

não fere a suscetibilidade da mulher que irá frequentá-lo do mesmo modo que  
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ao lidar com um tema delicado como o excesso de peso, optou-se por dar vida à gravata do 

obeso que, espremida, avisa: já é hora de enfrentar um regime. Um segundo caminho para 

uso da superioridade na publicidade é pela auto ridicularização. Típico do humor britânico, 

esse sistema humorístico extrai graça do personagem que ri das próprias agruras. 

 

 

 

O gordinho que faz yoga para pentear os cabelos com os pés ou o garoto pouco inteligente 

que ganhou um cubo mágico e passa vinte anos tentando decifrá-lo, ambos ridicularizam o 

próprio usuário no intuito de valorizar as características do produto/serviço. Para que 

funcione, portanto, é necessário que o público alvo seja afeito ao tipo de humor de auto 
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ridicularização. 

A teoria do alívio é, em geral, aplicada à publicidade televisiva, pois para que se gere o alívio, 

é necessário construir antes a tensão. Essa tensão precisa ser construída no exíguo tempo de 

30 segundos. Bons redatores e diretores conseguem produzir comerciais que, nesse tempo 

produzem um crecendo que deságua no punch line o desfecho inesperado que leva ao riso. 

Em geral o sistema utilizado é o mesmo da piada clássica, uma narrativa inconclusa que se 

repete por três vezes. Esse sistema permite que a cada vez que a narrativa seja contada a 

tensão aumente até que, na terceira vez, apresenta-se um desfecho inesperado que provocará 

o riso. 

Enquadram-se nesse grupo também as peças publicitárias de oportunidade, aquelas que se 

aproveitam de um fato ocorrido recentemente para criar um anúncio – bem humorado – 

correlacionando o fato com o produto anunciado. Assim, a mecânica do ‘empréstimo’ 
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do witz, ou seja, do indivíduo tomar emprestada a piada, se perpetuará via meios de  

comunicação de massa, na utilização da piada publicitária para uso cotidiano. 

 

 

Às vésperas do casamento da modelo Carla Bruni com o presidente da França, Nicolas 

Sarkozi, a companhia aérea Ryan Air publicou o anúncio acima, brincando o famoso ‘pão 

durismo” do presidente francês. 
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O famosíssimo caso em que o jogador de futebol Ronaldo envolveu-se com travestis também 

foi tema para anúncios de oportunidade como os acima. A piada toma emprestado o tema do 

momento e o devolve ao consumidor embalado no produto anunciado. Witz mais produto. O 

humor por Incongruência é, certamente o sistema humorístico mais utilizado em publicidade. 

Além de ser de fácil compreensão, por não exigir do leitor uma decodificação complexa, 

baseada em conceitos abstratos ligados aos objetos, o humor de incongruência é também 

facilitado porque serve muito bem às metáforas visuais, muito comuns na publicidade 

globalizada que experimentamos atualmente. Imagens que 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 

 

 

provocam imediata dissonância cognitiva na qual sua decodificação independe da língua, são 

especialmente rentáveis pois, são facilmente adaptáveis nos diferentes países onde opera uma 

empresa. 
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É fato que, na medida em que essas metáforas visuais foram se tornando comuns no ambiente 

publicitário, a busca constante de inovação fez com que os criativos fossem mais e mais a 

fundo na relação entre os objetos e as imagens, ou melhor, entre os signos e suas 

significações, fazendo com que, em alguns casos, a decodificação dessas mensagens visuais 

se tornasses verdadeiros puzzles mentais, restringindo radicalmente a possibilidade de 

compreensão do público final e se tornando um joguinho entre os próprios publicitários. 
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Desconsiderado esse desvio de rota, a grande parte das peças apoiadas na incongruência 

apoia-se em um humor simples, claro, imediato. 
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Finalmente chegamos à quarta linha possível de humor, a conceitual, que exigirá do leitor um 

repertório mais sofisticado para que ele seja capaz de decodificar os significados constantes 

na peça. São peças em cujo humor dificilmente provocará gargalhadas mas sim sorrisos. 

Como a relação humorística é paradigmática o que se pretende é um jogo de inteligência. O 

redator quando cria uma peça dessa espécie na verdade está propondo um enigma, um 

‘advinha’ para o leitor. Esse jogo, essa 
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provocação tem o poder de enriquecer a interlocução pois prende o consumidor na busca pela 

solução do ‘mistério’ proposto. 
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Nos quatro exemplos acima, todos da marca Harley Davidson, temos a pura aplicação do 

conceito de humor conceitual. Nos três primeiros anúncios, de jaquetas de couro, a menção 

típica de compras pela internet “consumidores que compraram este produto também 

compraram” apontando para elementos construtores da imagem de “outsiders” tão cultivadas 

pelos amantes da marca. Elementos ligados a rituais satânicos, brigas de rua, e demais 

atividades fora do padrão são associadas à marca por esse método. É necessária, contudo, a 

habilidade de decodificação do significado de cada um dos elementos associados aos 

produtos Harley Davidson, cada um deles rico em significações. O mesmo processo se dá no 

anúncio da moto que estampa: Arrependimento. Custa muito mais. Toda a construção da 

idéia do valor do arrependimento, esse conceito abstrato, aplicado ao tempo, o tempo vivido, 

passado que não volta, daí todo o valor do não vivido e, portanto, arrependido, é uma 

construção lógica sofisticada que não se pode esperar que seja decupada em uma rápida 

‘batida de 
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olhos’ mas que ao se parar para refletir teremos uma deliciosa “coceira na inteligência” numa 

das mais saborosas definições de humor que conhecemos. 

 

Conclusão 

 

Vemos, portanto, que todos os caminhos do humor podem ser trilhados pela publicidade. 
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Alguns se adaptam melhor a marcas e produtos que já detém um conjunto de conceitos a ela 

associados que permitem um vôo relacional de maior abrangência e que se comunica com 

públicos alvo com amplitude de repertório suficiente para decodificar peças mais conceituais. 

Esses se utilizam do humor conceitual/semiótico. Outros preferem o caminho mais simples 

do humor de incongruência, que não exigem grandes esforços de decodificação e, por isso, 

permitem uma comunicação mais imediata e direta com melhor performance junto ao grande 

público. Nas mídias eletrônicas ganha fôlego o humor de viés psicológico, o humor como 

expressão de alívio, relaxador de tensão, associado ao desfecho de narrativas. Temos 

finalmente o humor de superioridade que deve ser tratado com certo cuidado pois pode 

ensejar reações indesejadas no público alvo ou entre minorias engajadas de todos os tipos. 

Desse modo esperamos ter dado conta de estabelecer uma visão aprofundada o suficiente para 

conceituar com consistência esse tema tão divertido quanto é o humor e também trabalhado 

nesse tema o início da aproximação entre a teoria e a prática. Há ainda muito a ser explorado, 

desde os métodos do fazer rir até o nível de aceitação dos tipos de humor por parte do 

consumidor. Esses e outros temas correlatos ficam como instigantes questionamentos para 

futuros trabalhos na área. 
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