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1-Introdução 

Como professora de inglês numa escola pública para alunos da oitava 
série do Ensino Fundamental, realizei uma abordagem feita no início do 
ano letivo com o objetivo de conhecer o nível de compreensão dos alunos. 
Para minha surpresa, constatei que boa parte tinha muita dificuldade em 
ler e compreender os textos em inglês porque não estavam totalmente 
familiarizados com a língua, apesar de estarem no último ano do Ensino 
Fundamental. Eles relataram que os textos utilizados nas séries anteriores 
eram, em grande parte, desinteressantes e as aulas se resumiam à 
tradução desses textos. Isso os levou a não gostar do inglês, pois ora 
ficavam frustrados quando não conseguiam realizar uma tarefa proposta 
pela professora, ora não demonstravam interesse porque, muitas vezes, 
as aulas eram centralizadas no professor e não havia espaço para co-
construção do conhecimento (Pontecorvo, 20005).1 

Tive a oportunidade de ter contato com o inglês instrumental e, como 
ação imediata, optei por utilizar essa abordagem para obter um resultado 
significativo na competência que mais o aluno utiliza em seu contexto 
social: compreensão de leitura. Não estou afirmando que outras 
habilidades (a produção escrita, a produção e compreensão oral) não 
sejam importantes. Pelo contrário, fazem parte do processo de ensino-
aprendizagem de língua estrangeira. Todavia, de acordo com a 
necessidade do aluno, utilizará a habilidade de leitura em testes adotados 
pelas escolas e, como estão no último ano do Ensino Fundamental e a 
unidade escolar não possui Ensino Médio, muitos alunos fazem testes 
semelhantes para concessão de bolsas de estudo em outras escolas (rede 
privada, municipal ou estadual). 

Durante a leitura, o leitor consegue construir o sentido do texto 
mediante a interação de diversos níveis de conhecimento: lingüístico, 
textual, conhecimento prévio e estratégico. Porém, para que essa 
interação ocorra, é necessário que o aluno conheça a natureza da tarefa e 
deva estar plenamente convencido de sua importância e relevância 
(Kleiman, 2004). As estratégias facilitam a leitura, auxiliam na 
compreensão dos textos e podem promover a autonomia e a criticidade do 
aluno. E ainda, acredito que essas estratégias são vistas de forma 
consciente pelos alunos na abordagem instrumental de leitura. 

No que diz respeito ao professor, seu papel é muito importante no 
processo de ensino-aprendizagem pois ele é o mediador. Principalmente, 
quando o aluno está no estágio inicial de leitura, o professor o ajuda a 
prever e predizer as palavras-chave contidas no texto, faz mediação para 

                                                 
1 A co-construção do conhecimento é, segundo Pontecorvo (2005), pensar em conjunto, ou seja, os alunos 
compartilham socialmente do pensar e do raciocinar para juntos chegarem ao conhecimento.    



que ele ative seu conhecimento prévio, fazendo inferências necessárias 
para relacionar diferentes partes discretas do texto num todo coerente. 

A proposta deste estudo em andamento é investigar se a abordagem 
instrumental de leitura contribui para melhorar a relação do aluno com o 
processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa. Como metodologia, 
utilizarei o pensar alto em grupo para verificar se contribui para a 
construção da criticidade do aluno. Paralelamente à investigação com os 
alunos, examinarei com atenção se a minha função enquanto professora 
mediadora está ocorrendo no processo de ensino-aprendizagem.  

 
2- Leitura Instrumental: ruptura de um ensino tradicional de leitura 

 
               No que diz respeito às pesquisas sobre leitura no Brasil, 
encontrei uma árdua afirmação de Silva (2005). Segundo o autor, essas 
pesquisas deixam muito a desejar tanto no que se referem à quantidade e à 
qualidade por não haver muitas pesquisas no assunto e, por outro lado, as 
que existem, com raras exceções, mostram levantamentos superficiais e já 
constatados: existem poucos leitores nesse país.   
 Diante dessa problemática eu me pergunto como os 
professores vêem a importância do ato de ler. Num posicionamento 
intuitivo, acredito que a grande maioria posiciona-se a favor da leitura, ou 
melhor, acreditam que o ato de ler é de extrema importância para a 
formação do leitor maduro. O que me preocupa, enquanto pesquisadora, é 
como esse ensino de leitura ocorre nas escolas, ou seja, se está inserido 
numa concepção tradicional da leitura ou não. 
 De acordo com Kleiman (2004), a atividade prazerosa de 
leitura se tornou ‘uma atividade árida e tortuosa de decifração de palavra’ 
(2004:16). Além disso, a autora salienta que o texto serve como pretexto 
para o ensino de elementos gramaticais, repositório de mensagens e 
informações, decodificação e avaliação. 
 Segundo essa concepção tradicional de leitura, o aluno não 
tem voz ativa e, muito menos, é dada a oportunidade para que ele possa se 
expressar.  Portanto, há apenas uma leitura no momento que se afirma que 
o autor coloca suas idéias num texto e que podemos entendê-lo tal qual o 
autor. Seguindo essa concepção, continuaremos tendo leitores passivos 
contribuindo, assim, para o aumento de pesquisas citadas acima. 
 Além disso, é necessário considerar que o texto não possui 
apenas uma voz, pelo contrário, proporciona múltiplas leituras e que o 
professor precisa ter claro qual é o seu papel no ensino de leitura: serve de 
mediador entre o aluno e o autor do texto. Segundo Kleiman (2004),‘nessa 
mediação, ele pode fornecer modelos para a atividade global, como pode, 
dependendo dos objetivos de aula, fornecer modelos de estratégias 
específicas de leitura, fazendo predições, perguntas, 
comentários’(2004:27). 
 Em relação às estratégias de leitura, Parry (1993) afirma que 
elas não são apenas cognitivas mas também sociais, ou seja, as 



estratégias são construídas socialmente. Grupos constroem diferentes tipos 
de estratégias em diferentes contextos sociais.  
 No que diz respeito às predições, são estratégias cognitivas 
feitas a partir da indicação do título, do subtítulo, das representações 
pictóricas e são baseadas no conhecimento prévio que o aluno possui. O 
aluno quando formula hipóteses de leitura ele se engaja num jogo de 
adivinhação e, à medida que vai lendo o texto, deve testar essas hipóteses.   
 Essa estratégia é de suma importância na abordagem 
instrumental pois ela facilita a compreensão dos textos. Entretanto, como 
dito acima, o aluno sempre deve confirmá-la. Além disso, a meu ver, ela 
deixa de ser uma estratégia cognitiva nessa abordagem e passa a ser 
metacognitiva uma vez que o aluno tem um objetivo em mente 
(compreender o texto) e tem o controle consciente da mesma (confirmar ou 
não confirmar).  

Em relação à criticidade, a abordagem instrumental de leitura 
deixa de ser meramente funcional, para se tornar, de acordo com Kleiman 
(1995), “um instrumento crítico que poderia levar à transformação do 
discurso” (1995:54). Essa transformação se dá quando para o professor 
fica claro que o texto não é apenas extração de informações mas quando 
fica claro para ele que é preciso levar em conta quem é o interlocutor do 
texto, o contexto cultural representado no texto e qual é a relação social 
que o responsável pelo texto estabelece. 

Além da predição do texto, outras estratégias têm por objetivo 
facilitar a leitura do aluno. É o exemplo dos cognatos, pois muitas palavras 
do vocabulário da língua inglesa têm origem no latim, assim como o 
português. Pedir para os alunos que partam para o reconhecimento dos 
cognatos e dos vocábulos que eles conhecem porque fazem parte do seu 
contexto social (shopping center, por exemplo) já é um passo para a leitura 
dos textos. 

As estratégias skimming e scanning são tradicionais no que se 
refere à abordagem instrumental. A técnica scanning consiste em localizar 
a informação desejada, ignorando outros detalhes do texto. Já a estratégia 
skimming é quando queremos detectar o assunto geral do texto e consiste 
na leitura do título, cognatos, bem como a leitura pictórica.   
     
3- Metodologia 
3.1 – Descrição do contexto 
A coleta foi realizada no ano de 2006 com dez alunos de três 8ªs séries de 
uma escola pública. Os encontros aconteciam fora do horário de aula. 
 
3.2- Pesquisa ação-crítica 

Kincheloe (1991) afirma que tal pesquisa é social e que, além de unir 
a teoria à prática, visa uma ação ou resolução de um problema coletivo e no qual 
os pesquisadores e os participantes estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo e é crítica porque desperta a consciência do professor. 

Neste trabalho procuro pesquisar como estou exercendo o meu 
papel como professora mediadora, ou seja, mostrar que a pesquisa ação é um 



processo de reflexão sob a minha ação e a cada recorte, que será analisado, 
definirá ações distintas.    
 
3.3- Instrumento 
 

 Pensar alto em grupo 
 O pensar alto em grupo é o que podemos chamar de técnica do 
“think-aloud”, ou seja, é um método que investiga os eventos mentais no 
processo ensino-aprendizagem, tornando-se assim, um importante 
instrumento de pesquisa para análise do processo cognitivo; Cavalcanti & 
Zanotto (1994: 148) afirmam que pensar alto em grupo:  
 

“... are usually defined as verbal reports of the informants’ 
conscious thought processes... they refer to the informant thinking aloud 
while tackling a task, be it reading a text, constructing meaning on a 
linguistic...” (1994: 148).2 

 
O pensar alto em grupo ocorre, de acordo com Cohen & 

Hosenfeld (1981), enquanto a informação ainda está na memória a curto 
prazo, isto é, introspectivamente; ou depois de um evento, isto é, 
retrospectivamente (depois de mais ou menos vinte segundos). A 
retrospecção pode ser imediata (dentro de mais ou menos uma hora do 
evento) ou protelada para algumas horas, dias ou até semanas depois. O 
protocolo verbal pode acontecer individualmente ou em grupo através de 
tarefas, de situação-problema “maths problem-solving” ou através de 
qualquer outro evento de aprendizagem. Quanto ao cenário de coleta, pode 
ser realizado na escola ou em outros lugares. 

Esta pesquisa se insere nesta metodologia por acreditar que 
poderei, como pesquisadora, observar os processos de leitura dos alunos 
durante a atividade de compreensão do texto.  
  
4. Análise dos dados 
 Durante a análise dos dados foi necessário recorrer a alguns 
autores que estudam a questão das perguntas. Entretanto, devido à 
extensão dos trabalhos pesquisados os mesmos não poderiam ser 
resumidos neste artigo, mas algumas noções aparecem na análise a título 
de exemplificação.   
 
Recorte 1 
 
01 Professora:  Nós temos aqui três textos: A, B e C. Olhando o 

título do texto A (INNOVATIONS), o que vocês acham que vai ser 
falado no texto? Qual o título do texto A? 

                                                 
2 “... são normalmente definidos como protocolo verbal dos processos de pensamento dos informantes... eles 
se referem às informações do pensar alto enquanto realizam uma tarefa, enquanto lêem um texto, constroem 
significados lingüísticos...”   [tradução feita por mim]    



02     Caio:   Inovação. 
03  Professora: Inovação. Será que é inovação do que? O que 

vocês acham? 
04      Ana:  Alguma coisa genética??? 
05      Professora:  Sim. Alguma coisa genética. 
06      Caio:  Biotecnologia. 
07      Professora:  Está falando basicamente sobre (...) medicina. 
 
 Neste primeiro recorte, observei que no turno 1 as perguntas 
iniciadas pelo pronome interrogativo são, de acordo Ricardo (2002) e Doff 
(1988), para obter informação, checar conhecimento. Entretanto, apesar da 
estrutura que essas perguntas apresentam, a meu ver, elas são mais do 
que simplesmente checar o conhecimento, estimula o aluno a fazer 
predição, ou seja, a partir do que ele está lendo no título do texto faz com 
que ele pense e faça uma previsão de qual assunto será tratado. Além 
disso, acredito que utilizando a predição, pois é um caminho para o fazer 
pensar, já podemos considerar que é um início para a formação do leitor 
crítico. Outro ponto relevante para a discussão é que, segundo as autoras 
Ricardo (2002) e Doff (1988), afirmam que tais perguntas não permitem que 
os alunos produzam nova linguagem. Todavia, uma vez que os alunos 
fazem predições e seus conhecimentos prévios são valorizados, há 
possibilidade de mais de uma resposta já que ele está utilizando, de forma 
inconsciente, o processamento top-down de leitura. Nesse caso, eles estão 
produzindo novas linguagens a partir do recurso lingüístico que o texto 
permite. 
 No turno 3, utilizei o espelhamento (Orsolini, 2005) pois repeti 
e reformulei a resposta do aluno no turno anterior. Já que a repetição e a 
reformulação encorajam o aluno a prosseguir o discurso, podemos 
perceber que no turno 6 o aluno Caio esclarece e completa seu 
pensamento em relação à leitura do texto. Além disso, mais perguntas de 
predição são feitas para que ele avance a partir da minha pergunta 
“Inovação do quê?” 
 Já no turno 7, apesar de não estar explicitamente em forma de 
pergunta, relaciono esse turno ao que Coracini (2002) chama de pergunta 
de animação, ou seja, quando o professor pergunta e logo em seguida dá a 
resposta. Porém, há uma pausa que é relevante nesse contexto, pois foi 
dado um tempo, embora pequeno, para que os alunos respondessem. 
Como não obtive a resposta esperada, adiantei-me e completei o meu 
discurso. Aqui, considero que poderia ter pensado em conjunto com os 
alunos e, além disso, poderia ter incluído acréscimos e elaboração para 
que, juntamente, chegássemos  a construir o significado. 
 Contrariamente, nos turnos 4, 5 e 6 ocorre uma contribuição 
notável para o aluno do turno 6, pois seu pensamento se completa à 
medida que a aluna do turno 4 verbaliza seu pensamento. Além disso, no 
turno 5, com a repetição do turno anterior, legitimei a voz do aluno 
mostrando que sua opinião é muito importante para mim.   
 



Recorte 3   
  
45 Professora: Você acha que as pessoas têm consciência de 
como está caminhando o nosso meio-ambiente? 
46 Carla: Eu acho que não, porque se tivesse não estaria 
assim. 
47 Teo: Eu acho que têm consciência, mas... 
48 Carla: O que falta é agir mesmo. 
49 Teo: É, vai empurrando com a barriga. 
50 Ana: Ou então finge que não sabe. 
51 Professora: Finge que não sabe? Como assim, Ana? 
52 Ana: Vê o que está acontecendo, mas finge que não 
sabe para o próprio bem. 
53 Wilson: Tem gente que dá aquela desculpa: “Lá na 
Amazônia cortam não sei quantas árvores”, mas quando vai ver, ao lado de 
sua casa contém não sei quantas árvores de um parque. Igual ao Parque 
Guapituba. 
54 Ana: Para fazer coisas para o próprio bem. 
55 Wilson: É aquela desculpa: “onde está fazendo isso?” 
Quando vai ver, está do seu próprio lado e você não está nem aí. 
 

O recorte acima se refere ao último encontro e, por ser diferente dos 
primeiros, percebe-se que as perguntas feitas não permitem que a aula 
fique centralizada em mim e, como conseqüência, os alunos se mostram 
participativos e críticos. 

A pergunta que inicia o recorte, acredito que não se encaixa na 
classificação das perguntas mencionadas nos outros turnos. É uma 
pergunta que, apesar de ser didática (Coracini) pois está relacionada ao 
assunto aula, o aluno não encontrará a resposta dentro do texto porque se 
trata de uma pergunta que faz com que o aluno opine e reflita sobre sua 
prática (Méndez, 2002). Outra pergunta que não se encaixa na 
classificação dos autores (Coracini, Ricardo, Doff) é a pergunta no turno 51 
porque é uma pergunta de natureza desafiadora (Faundez & Freire) e faz 
com que o aluno avive o pensamento e provoque o risco reflexivo de 
buscar respostas não previstas (Méndez, 2002:125). 

Além das perguntas que medeiam esse turno, é relevante falar das 
contribuições que os alunos fizeram. Eles compartilharam socialmente o 
pensar e o raciocinar. No turno 48, a aluna Carla precisou do turno anterior 
para poder construir um pensamento completo, pensamento esse que se 
diferencia do turno 46. É nesse momento que entendo que a ZDP, definida 
como espaço em que ocorre a negociação dos significados, ocorre 
(Pontecorvo). A aluna responde a minha pergunta afirmando que as 
pessoas não têm consciência sobre o nosso meio-ambiente e, 
posteriormente, com o acréscimo do turno 47,  construído no plano 
interpsicológico ocorre uma mudança no plano intrapsicológico, ou seja, 
quando a aluna responde “O que falta é agir mesmo” mostra aí uma 



mudança relacionada ao seu turno anterior, uma vez que entendo que a 
pessoa só vai agir a partir do momento em que tiver consciência. 

Em termos de criticidade, podemos observar nos turnos 53 e 55 que 
o aluno Wilson não possui uma visão alienada. Ele vê a sua realidade e, 
principalmente, critica a visão daqueles que, segundo o aluno, não 
enxergam o problema que está ao lado. 

 
4. Conclusão  
Até o presente momento, gostaria de concluir que a abordagem 

instrumental facilita a leitura de textos em inglês uma vez que são 
ensinadas estratégias aos alunos que, por sua vez, se sentem mais 
confiantes diante da leitura. 

Além disso, gostaria de destacar que durante a metodologia do 
pensar alto em grupo ocorrem perguntas mediacionais (Gomes, 2002) 
caracterizando a formação do leitor crítico. 

Enfim, utilizando as perguntas como uma ação reflexiva e crítica, temos 
então, uma ação reflexiva compartilhada, o professor compartilha com o aluno 
que, por sua vez, compartilha com seu professor. Isto é, nessa relação dialética, 
todos acabam aprendendo 
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