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O PAPEL DO DOCENTE NO DESENVOLVIMENTO DA LEITURA CRÍTICA. 
 

 
Resumo: Este trabalho está inserido na área da Lingüística Aplicada, e pretende 
dentro de uma perspectiva sócio-histórica (Vygotsky, 1984) discutir e compartilhar a 
vivência de uma atividade de leitura baseada na técnica do “pensar alto em grupo” 
(Zanotto, 1995) que é uma prática colaborativa em grupo. A pesquisa inscreve-se na 
metodologia da pesquisa-ação crítica (Kincheloe, 1997) justificada por uma busca de 
resposta para problemas que envolvem a minha prática como professora, 
especialmente com relação ao ensino-aprendizagem de leitura. O objetivo maior desta 
pesquisa será investigar a atuação do professor, de que forma ele faz a mediação e o 
gerenciamento das diferentes vozes na aula de leitura através da metodologia do 
pensar alto. Este trabalho, ainda em desenvolvimento, pretende compartilhar e 
socializar alguns resultados iniciais. 
 
Palavras-chaves: formação de professor, protocolo verbal, mediação e 
gerenciamento, leitura crítica. 

 
 

1. Objetivo 
 

 Este texto tem o objetivo de discutir e analisar resultados parciais de uma 
pesquisa em andamento sobre o papel do docente no gerenciamento e desenvolvimento 
da leitura crítica. Várias pesquisas (Kato, 1985; Kleiman, 2004; Solé, 1998) entre outros, 
analisam criticamente a leitura em sala de aula. Este trabalho, por sua vez, também 
enfocará a leitura como um processo de construção de sentido, como também, analisará 
a prática docente, no sentido de verificar de que forma o professor faz a mediação e o 
gerenciamento da atividade de leitura em busca da formação crítica do aluno.   

Pretendo através da metodologia do pensar alto (Zanotto, 1995), dar um novo 
enfoque a atividade de leitura de poemas inseridos no livro didático. O texto a ser 
analisado é um poema de Elias José “Tempo",  tal texto foi escolhido, pois, é um poema 
que apresenta um conteúdo que pode ser trabalhado por alunos do ensino fundamental.  

 
 
2.  Pressupostos teóricos 
 

A formação do professor em serviço vem sido discutida por pesquisadores 
interessados na transformação do papel do professor como um profissional que toma 
decisões embasadas no contexto sócio-histórico em que atua, em lugar de seguidor de 
técnicas (Schön, 1987; Freire, 2000;  Nóvoa, 1997).  
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O que vemos atualmente é professores que repetem velhas práticas em sala de 
aula por mera tradição, à repetição mecânica de normas e procedimentos que através 
dos tempos tornam-se “naturais” e “obrigatórias”. O mestre atua no papel de simples 
fonte de conhecimento, de livro ou de dicionário de conduta, manual ou demonstrador, 
em suma, atua como um recurso auxiliar e instrumento de educação  Vygotsky 
(1934/2001). 

Diante das transformações radicais na realidade em que estamos situados, 
temos que buscar novas práticas, redimensionar a função do professor, buscando 
superar a velha prática cristalizada no poder e transmissão do saber. O docente tem 
que quebrar os métodos e técnicas que foram cristalizadas historicamente, e dar 
espaço para uma nova prática, um novo agir, que seja reflexivo colaborativo e 
questionador. É preciso que ele deixe inteiramente a condição de “estojo” e desenvolva 
todos os aspectos que espiram dinamismo e vida (Vygotsky, 1934/2001). 

Essa prática da transmissão do saber reflete em poder e autoritarismo do 
professor, e o seu individualismo e alienação dificulta as tentativas de relacionarem as 
metas e resultados de suas ações individuais ao seu próprio agir e ao tipo de alunos 
que essas ações estão contribuindo para formar. Leontiev (1998) faz uma análise do 
processo de alienação e diz que ocorre de duas maneiras: primeiro pela dissociação 
entre o significado e o sentido das ações humanas e segundo, pela impossibilidade 
existente, para a grande maioria dos seres humanos de apropriação das grandes 
riquezas materiais e não materiais já existentes socialmente ( Newton Duarte, 2004). 
Segundo o autor esse é o grande desafio da educação contemporânea, o rompimento 
com a alienação e a recuperação de uma aprendizagem onde os conteúdos possuam 
sentidos para os alunos. 

O processo de transmissão de conhecimento é assinalado por Reddy (1979) a 
idéia de comunicar consiste especificamente a transmitir e, dentro disso, a linguagem é 
um canal ou um conduto “The conduit metaphor”, para o envio de idéia, pensamento e 
sentimento. Essa metáfora pode construir práticas discursivas no cotidiano escolar que 
operam com a crença a suposição de que ensinar consiste basicamente em pôr 
conhecimento na cabeça do aluno, portanto, o ensino e aprendizagem seriam atividades 
que exigiriam dos sujeitos pouco esforço.  A metáfora do conduto revela-se “estrutura 
semântica real e poderosa (...) que pode influenciar os pensamentos e as ações dos 
falantes” (Zanotto, 2002). Em outras palavras, trata-se de uma forma de ensinar língua 
que não considera o mundo social nem o fato de que os sujeitos agem discursivamente 
nas relações sociais que estabelecem. 

Creio na teoria-sócio-histórica ou abordagem sócio-interacionista de Vygotsky 
(1984)  encontrar indicações que possam orientar e viabilizar de forma eficaz o 
processo de ensino-aprendizagem, como também os conceitos de mediação e 
interação (Vygotsky, 1934,1998).  

Neste trabalho a leitura terá uma abordagem social (Bloome, 1983; Nardi, 1999), 
na qual ela é mais do que um veículo de interação de idéias entre autor e leitor. Essa 
visão de leitura supõe que há mais significado na leitura do que as idéias expressas por 
um autor. Serão analisados os processamentos de informação através de hipóteses, 
predições, inferências, ativação de conhecimento prévio, hipóteses e esquemas ( Kato, 
1985; Kleiman, 2004; Goodman, 1970; Solé, 1998), estratégias estas, que fundamentam 
e facilitam a construção do sentido. 

A partir dessas abordagens, a pesquisa investigará a atuação docente e o seu 
papel como gerenciador e norteador no processo do desenvolvimento da leitura crítica. 
Como que na prática o docente dá voz ao aluno, em que momento ele possibilita a 
participação do aluno e o desenvolvimento da sua subjetividade no processo da leitura. 
E ainda, em que momento o professor desce do pedestal autoritário para fazer uma 
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mediação de qualidade, com autoridade e com finalidade de suporte instrucional ao 
desempenho e desenvolvimento do aluno leitor. 

É preciso que haja transformações no agir e no discurso em sala de aula, 
deixando para trás a proposta de transmissão de conhecimento, e implantar um novo 
sistema com ênfase na função dialógica das enunciações, afim de, propor ao aluno ter 
voz e participar da construção do significado, em lugar que adivinhar e desenvolver a 
mensagem que o professor objetiva construir. 

Partindo dos pressupostos e considerações acima, que procuram justificar a 
investigação sobre os processos de construção de sentido do aluno na leitura de textos 
escritos na esfera escolar, minha intenção é verificar se através do protocolo verbal ou 
(pensar alto), as alunas da escola da rede pública do estado de São Paulo constroem 
sentidos a partir da leitura de um poema contido no livro didático, e ainda, se elas 
apresentam diversidade de processos de construção de significado em suas leituras, ou 
se ao contrário, se abordam o texto de uma única maneira, internalizada e 
homogeneizante.  

 
As perguntas que procuro responder em minha investigação são as seguintes:  
 

a) Em que medida a prática de leitura através do “pensar alto em grupo” favorece a 
formação crítica do aluno?  
 
b) Como acontece a mediação e o gerenciamento do professor na atividade de leitura? 

 
3. Metodologia 
 

 Instrumento de pesquisa: O tipo de pesquisa usado na investigação será 
pesquisa ação-crítica (Kincheloe, 1997) pesquisa pela qual permite aos professores 
determinar as condições de seu próprio trabalho, como também, encorajam análises 
epistemológicas e auto-reflexão profissional sobre a natureza da construção de suas 
consciências.  
 
- As participantes envolvidas serão: Alunas do ensino fundamental II e professora-
pesquisadora como co-participante. 
 
- Local da pesquisa: Sala de aula inserida na Escola Estadual  da região de Guarulhos. 

 
Instrumentos de coleta: A metodologia de coleta de dados será através do “pensar alto 
colaborativo” que ocorre durante o evento social de leitura definido por Zanotto (1995) 
como “uma prática colaborativa em grupo”, diário reflexivo (Machado, 2004) e gravação 
em áudio  e transcrição. 

 
Análise de dados: Os critérios escolhidos para análise foram: análise interpretativa 
através de protocolos verbais, observação dos processos utilizados pelos alunos para a 
construção do sentido do texto de forma conjunta e colaborativa. Esses processos 
foram: a produção de inferências, previsão e hipóteses, conhecimento prévio, leitura de 
mundo, expressão da subjetividade por meio do diálogo e da interação. 
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4.) Texto para análise 
 

Poema -   TEMPO: Elias José 
 

 
 

       Passou o tempo de roubar amoras, 
Mangas, goiabas e mexericas 
No quintal dos vizinhos. 
 
Passou o tempo de sonhar vitórias, 
Com sorriso de campeão 
De futebol, basquete ou corrida de 
carro. 
 
Passou o tempo de empinar pipas 
E dar asas aos olhos e ao corpo 
Para soltar-me no espaço com elas. 
 
Passou o tempo de não ter vergonha  
De ser rei dos castelos de areia 
Ou de esconder tesouros de        
figurinhas, 
Bolinhas de gude e pedras preciosas. 

 
          Passou o tempo de caçar briga, 

Chamar pro braço ou xingar a mãe 
E a raça toda do amigo-inimigo. 
 
Chegou um tempo de sonhar com a noite 
Na cidade, com todas as luzes e sons 
Que ainda amedrontam quando chamam. 
 
Chegou o tempo de brigar com o mundo, 
Sentir sufoco, calor nas mãos 
E asas nos pés que querem sumir, 
Sair de casa e ganhar o mundo. 
 
Chegou o tempo de pensar em 
namoradas 
E sonhar com corpos e beijos 
Que vivem mais nos poemas que no real. 

 
(Cantigas de adolescer. 7.ed. São Paulo: Atual, 1993.p.40-1) 

 
 
 

 
4. Análise e discussão dos dados 
 
 

 A análise e discussão dos dados referem-se à 7º estrofe do poema “Tempo” de 
Elias José, e o recorte para análise foi do turno 111 ao turno 129. 

 
 

         “Chegou o tempo de brigar com o mundo, 
Sentir sufoco, calor nas mãos 
Easas nos pés que querem sumir, 
Sair de casa e ganhar o mundo.” 

111 Professora  “Chegou o tempo de brigar com o mundo, sentir 
sufoco, calor nas mãos e asas nos pés que querem 
sumir, sair de casa e ganhar o mundo.” 

112 Nayara Ai! Eu acho que é assim. Esse chegou o tempo brigar 
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Recorte 1 - referente à discussão da 7º estrofe do poema “Tempo” 
 
 
 
 
 
Inicio a discussão lendo a 7º estrofe do poema em voz alta. No turno 111, 

observa-se a postura de um professor um pouco mais recuado, a espera da 
participação e reflexão das alunas. Não foi verbalizado nenhum questionamento para as 
alunas a respeito da estrofe, pois, a intenção era que as alunas se manifestassem a 
respeito do trecho lido, de forma independente e livre, sem que a professora através de 
uma pergunta direcionasse a elaboração da resposta “desejada”. 

Realmente o previsto aconteceu, no turno 112 a aluna Nayara verbalizou a sua 
interpretação a partir de hipóteses sobre o texto. Ela interpretou o brigar com o mundo 
no sentido de enfrentamento, faz suas inferências possivelmente baseada no seu 

com o mundo, de enfrentar o mundo, de enfrentar 
assim (...) 

113 Amanda As dificuldades 
114 Nayara As dificuldades que existem 
115 Professora O que mais? 
116 Nathalia E quando fala que sentir sufoco, o calor nas mãos, é 

que todo mundo tem dificuldades né? Quando decide 
sair da casa da mãe, do pai, e passa muita dificuldade. 
E ele sentia vontade de (...) 

117 Professora Esse calor nas mãos poderia ser o que? 
118 Nathalia Ansiedade. 
119 Professora Ansiedade. O que mais? Medo? 
120 Ana Paula Éh. 
121 Professora Calor nas mãos e asas nos pés... 
122 Amanda Pra mim, assim que, quando a pessoa cresce, quer ser 

mais/ a liberdade que ela têm, ela quer ser sempre 
mais superior, e não é bem assim, porque o decorrer 
da vida ela vai vendo que a vida não leva você/ querer 
sempre o melhor. Então eu acho que ele é um 
adolescente que ele quer viver a vida dele, só que, no 
passar do tempo ela vai ver que não é assim, que não 
vai ter asas nos pés. 

123 Ana Paula Não vai ser do jeito que ele queria, que ele quer 
sempre. 

124 Nayara Não vai ser independente. 
125 Professora Asas nos pés que querem sumir, sair de casa e ganhar 

o mundo. Essas asas nos pés que seria ganhar o 
mundo para vocês? 

126 Todas Sim 
127 Ana Paula É verdade 
128 Todas  A liberdade. 
129 Professora  A liberdade. Mais alguma coisa?  “ Chegou o tempo de 

pensar em namoradas e sonhar com corpos e beijos 
que vivem mais nos poemas que no real.” E aí? 
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conhecimento prévio. Em seguida a aluna Amanda toma o turno completando a idéia 
da colega no turno 113. Podemos inferir que a aluna Amanda demonstra estar 
participando atentamente da interação, pois a mesma toma o turno e completa a idéia 
usando mecanismos de monitoração que indicavam que ela estava entendendo e 
concordando com a fala da colega Nayara no turno 112.  Em seguida, a aluna Nayara  
confirma e aceita a opinião da colega como se ela estivesse correta na interpretação. 

No turno 115, a professora faz a pergunta a fim de que as alunas discorram mais 
sobre o assunto e percebe-se que essa pergunta abriu espaço para a voz da aluna 
Nathalia no turno 116, pois ela traz para a discussão elementos de seu conhecimento 
de mundo, ou seja, podemos inferir que quando uma pessoa sai da casa da mãe e do 
pai para ganhar o mundo passa por dificuldades. 

No turno 117 a professora lança outra questão relacionada à expressão calor 
nas mãos. No turno 118, a aluna Natalia interpreta como sendo (“Ansiedade.”) expõe 
sua hipótese interpretativa baseando-se no seu conhecimento prévio, ou seja, pois 
quando estamos ansiosos a tendência é que fiquemos com as mãos geladas, suadas, 
ou quentes. 

A mediação teve como propósito aprofundar a reflexão, tentando suscitar 
interpretações diferentes no turno 119, no entanto não foi frutífera a questão, pois não 
gerou nenhum tipo de discussão em torno da indagação. Somente no turno 120 houve 
uma concordância pela aluna Ana Paula, porém a professora não instiga a aluna a falar 
sobre o assunto. 

Nos turnos 117, 119 e 125, fui  insistente nos questionamentos, por acreditar 
que a pergunta tem um caráter, muitas vezes, de criar conflitos e reflexões, como 
também permite descobertas no processo de busca pela resposta.  

Nota-se que os questionamentos feitos por mim não tiveram a intenção de 
localizar resposta no texto, e sim lançar questões que necessitavam de pensamento e 
reflexão. As perguntas não reproduziam partes do texto, no sentido de localizar 
respostas, pelo contrário, as perguntas exigiam um grau de reflexão. Esse 
procedimento vai ao encontro da afirmação de Terzi (2001) de que “há o abandono do 
padrão escolar de leitura (...), e iniciam a construção conjunta do significado do texto 
através das perguntas de suporte colocadas pelo adulto”.  Esses vários 
questionamentos deram margem para que as alunas criassem previsões e hipóteses 
(Goodman, 1967; Smith, 1978) sobre o texto, podemos verificar expresso no turno 112 
e no turno 122. 

Percebi que nos turnos 112 e 122 as leitoras fizeram inferências, uma espécie 
de ponte entre o que aparece na superfície do texto e os conhecimentos que o leitor 
tem da vida, e do mundo (Koch, 2000). Assim, acredito que, ao compartilharem 
inferências realizam a construção de sentidos. 

No turno 121 verbalizei parte da estrofe, e em seguida mantive-me em silêncio. 
Posso afirmar que apresentei uma postura de professor reflexivo, pois deixei que as 
alunas falassem livremente sobre suas interpretações. Essa postura está evidenciada 
no fato de que passei para os alunos a responsabilidade da construção do sentido, ou 
seja, não assumi a posição do professor tradicional, pois se isso tivesse ocorrido eu 
começaria com a explicação do termo metafórico “asas nos pés”. Porém não foi o que 
ocorreu, pois, a intenção da professora é que na discussão em grupo, através do 
pensar alto elas chegassem às interpretações a respeito do significado. 

Em seguida no turno 122 a aluna Amanda relaciona não diretamente a asas nos 
pés com o termo liberdade, mas fica implícito na sua colocação. A aluna Amanda faz 
inferências significativas nesse turno, pois traz à tona,  a relação entre asas nos pés 
com sensação de liberdade, como também, fala sobre as conseqüências que a 
liberdade trará no futuro.  
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A aluna Ana Paula no turno 123 demonstra que está interagindo e atenta a 
discussão, pois complementa através da inferência de que as coisas nem sempre são 
como desejamos. 

Há uma intervenção importante da aluna Nayara no turno 124, pois, percebe-se 
que há uma ligação com o seu conhecimento de mundo, sua experiência de vida, no 
sentido de que elas também não são independentes somente porque são 
adolescentes. 

No turno 125 a professora faz uma intervenção no intuito de estimular as alunas 
a discutirem a expressão ganhar o mundo No turno 128, as alunas verbalizam o termo 
“liberdade”. Percebe-se que elas estão relacionando ganhar o mundo com liberdade, o 
que poderia ser também uma visão da realidade, de conhecimento prévio. No turno 
seguinte, a professora revozeia o termo liberdade, porém não dá margem para novas 
discussões e parte para outra estrofe do poema, mudando o foco da discussão. 

 
 

6. Conclusão 
 

Fazendo uma pequena conclusão sobre essa análise inicial, acredito que é 
possível que o professor reflexivo utilize processos que contribuam para um novo 
trabalho com a leitura.  Para tanto, é preciso um distanciamento da prática tradicional 
na qual o professor era o único ao dar o sentido ao texto. Nessa nova metodologia  do 
pensar alto em grupo, que foi apresentada foi visto que os processos estão ligados à 
reflexão: inferência, previsões, conhecimento prévio, leitura de mundo, diálogo e 
interação e subjetividade. Todos esses conceitos nos mostraram que o sentido pode ser 
construído colaborativamente, em conjunto, e os leitores podem trazer para a aula de 
leitura suas contribuições e o professor será mediador na discussão do texto lido. 

O poema “Tempo” de Elias José que foi discutido, foi o estímulo para a 
construção do sentido e os processos descritos acima aconteceram, mas foi preciso dar 
espaço para que as alunas falassem para que esse processo ocorresse. Assim, 
percebo que a mediação ocorreu durante o evento de leitura, isso se mostra quando, o 
professor observa, interfere, ajuda o aluno, apresenta considerações, propõe 
questionamentos estimulando a reflexão, chama-os para a discussão através dos 
questionamentos.   

Minhas considerações levam-me a concluir que é necessário abandonar a 
postura de autoridade do professor tradicional e dar voz à interpretação do aluno. 

Uma observação importante nesse recorte são as relações que as alunas fazem 
entre as expressões lingüísticas do poema com o seu conhecimento prévio. Embora os 
sentidos metafóricos presentes no texto, serão aprofundados no decorrer da minha 
pesquisa.  

 
Exemplo: 
 
Brigar com o mundo        ►    (Enfrentar o mundo – as dificuldades que existem) 
Calor nas mãos         ►       (  Ansiedade)  
Asas nos pés         ►       (   Liberdade ) 
Ganhar o mundo         ►        (  Independência ) 
 
 
Ao finalizar o evento de leitura foram apresentados os registros dos alunos sobre 

a vivência por meio de diário reflexivo, e ao lê-los, e a partir de seus relatos acredito ter  
contribuído para a formação crítica e reflexiva das alunas envolvidas. 
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Recorte do diário reflexivo sobre a vivência do texto “Tempo” de Elias Jose: 
 
 

Nayara “Esse tipo de aula em grupo é muito gostosa, o jeito de pensar, as 
palavras ditas por umas, completam as palavras das outras”. 

 
Andressa “ Eu estou aprendendo a refletir na vida e que nessa aula eu aprendi a 

refletir mais, porque o texto é ótimo (...) as meninas não tem o mesmo 
pensamento que eu tenho, então, o que eu falo ajuda as meninas a pensar 
mais, o que elas falam me ajuda a pensar mais também”. 

 
Ana 
Paula 

“Adorei o texto, foi ótimo para nós refletirmos bastante, adorei! Porque 
agora a gente vê o antes e o depois!...” 

 
Tairine “O que eu achei de interessante no poema Tempo foi, que o 

personagem do texto mostra uma fase da sua vida, tal fase que todos nós 
passamos, que a saída da infância e a entrada na adolescência, deixando 
de viver as etapas vividas na infância e amadurecendo.” 

 
 
Tendo em vista estas constatações, é preciso destacar o valor do protocolo 

verbal em grupo e do diário reflexivo que foram instrumentos para o trabalho com a 
leitura. Esses instrumentos se ligam ao trabalho reflexivo do professor, e permitem a 
expressão da subjetividade. A partir deles, é possível que o professor trabalhe outros 
recursos além da lousa, do giz, ou outros curriqueiros, além da valorização constante 
da fala (voz) dos alunos envolvidos no evento. 
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