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Entender como acadêmicos–professores do Curso de Letras (em formação inicial) 
constroem seus conceitos/representações em relação ao processo de aquisição da 
leitura de língua materna é considerado um caminho promissor para que ocorra a 
auto–identificação desses futuros professores no processo de engate para a 
mudança na atuação, na escala de construção de valores, bem como no arcabouço 
conceitual. Para tanto, o objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de tese 
que tem como problema principal investigar em que medida as perguntas 
(elaboradas em um design de curso) influenciam na construção de 
conceitos/representações acerca do processo de aquisição da leitura de 
acadêmicos–professores do Curso de Letras. Para investir nessa questão, num 
primeiro momento, serão desenvolvidas oficinas com o intuito de elaborar unidades 
de curso de leitura, e, como segunda etapa, aplicar–se–ão tais unidades nos 
próprios designers de curso, os acadêmicos–professores. Tendo a pesquisa–ação 
como abordagem principal e o Modelo Holístico (Richter, 2007, 2006) como filosofia 
de trabalho, optou–se pelo programa WordSmith Tools como instrumento de 
trabalho, recurso que possibilita uma análise automática do corpus. Dessa forma, 
pretende–se, com o desenvolvimento da proposta de tese apresentada nesta 
comunicação, conhecer os conceitos formados pelos acadêmicos–professores sobre 
o que é aquisição da leitura em língua materna, tendo como objeto norteador as 
perguntas. Apoiadas nos pressupostos teóricos de Guedes (2007), entende–se que 
para ensinar leitura, o professor precisa saber leitura, isto é, colocar–se no papel do 
aluno a fim de que possa vivenciar os efeitos da provável prática por ele planejada. 

Resumo 

 

formação docente, aquisição , leitura. 
Palavras-chave: 

 

Entender como acadêmicos do Curso de Letras (em formação inicial) constroem 
seus conceitos/representações em relação ao processo de aquisição da leitura de 
língua materna é considerado um caminho promissor para que ocorra a auto-
identificação desses futuros professores no processo de engate para a mudança na 
atuação, na escala de construção de valores, bem como no arcabouço conceitual 
(Richter et al, 2006). Para tanto, o objetivo deste artigo é apresentar uma proposta 
de tese que tem como problema principal investigar em que medida as perguntas 
(elaboradas em um design de curso) influenciam na construção de 
conceitos/representações acerca do processo de aquisição da leitura de acadêmicos 
em formação inicial. Para investir nessa questão, num primeiro momento, 
apresentaremos, de forma sucinta, parte dos pressupostos teóricos que darão 
suporte para a interpretação dos dados coletados - (1) ensino de leitura a partir da 
abordagem sociointeracionista (2) perguntas vistas como estratégias docentes (3) 
Teoria Holística da Atividade (doravante THA). Num segundo momento, apresentar-
se-á a metodologia norteadora de projeto, a qual se sustenta entre a Pesquisa-ação 
e a Linguística de Corpus. E por último, encerrando este artigo, explanar-se-á os 
resultados esperados  com a realização deste estudo de tese. 
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De acordo com as explanações delineadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 
de Língua Portuguesa (1998), desde a década de 80, o fracasso escolar no ensino 
de Língua Portuguesa recai sobre a questão da leitura e da escrita. A partir desse 
cenário, entendemos que tal resultado aponta para a necessidade da 
(re)estruturação do ensino de Língua Portuguesa, com o objetivo de encontrar 
formas de garantir, de fato, a aprendizagem dessas duas habilidades. 

Considerações iniciais 

Frente a essa situação, a busca de alternativas, soluções para o "enfrentamento" do 
fracasso escolar tornou-se constante, priorizando assim, a realização de trabalhos 
pedagógicos e/ou pesquisas, os quais buscavam entender, desvendar as razões 
pelas quais tal problema persistia (ou ainda persiste) na prática do professor de 
Língua Portuguesa.   

Parte dos resultados desses trabalhos permitiram (re)pensar o ensino da leitura e 
da escrita considerando não só o conhecimento didático acumulado, mas também 
as contribuições de outras áreas, como a psicologia da aprendizagem, a psicologia 
cultural e as ciências da linguagem. O avanço dessas ciências possibilitou receber 
contribuições tanto da psicolinguística quanto da sociolinguística; tanto da 
pragmática, da gramática textual, da teoria da comunicação, quanto da semiótica, 
da análise do discurso. 

No entanto, nem mesmo com as contribuições dessas áreas e o avanço das 
ciências, foi encontrada a solução do fracasso escolar acometido, principalmente, 
pelo ensino da leitura e da escrita. Quiçá pode ter amenizado, ou "mascarado" 
parte das frustrações relativa ao problema "fracasso escolar", porque ainda ele 
encontra-se bastante fortalecido em nossas práticas de ensino, sendo o livro 
didático uma das fontes "mantenedoras" para o seu fortalecimento. 

            

            Assim contextualizado, pretendemos, a partir da proposta de tese 
esboçada, neste artigo, trabalhar com acadêmicos em formação inicial do Curso de 
Letras a fim de discutir conceitos teóricos (debates sobre teorias, as quais 
consideramos favoráveis para uma prática de leitura que seja social, cognitiva e 
reflexiva) e práticos (elaboração de materiais didáticos, com ênfase na leitura) 
sobre o ensino de leitura. Melhor explicando, e, apoiadas nos pressupostos de 
Guedes (2006), entendemos que para ensinar leitura, o professor precisa saber 
leitura, isto é, colocar-se no papel do aluno a fim de que possa vivenciar os efeitos 
da provável prática por ele planejada. 

A partir dessas constatações, torna-se visível a problemática do fracasso 
escolar, envolvendo as duas principais (não desmerecendo as demais habilidades - 
ouvir e falar) habilidades para o ensino de línguas -  leitura e escrita. Ressaltamos 
aqui que este trabalho não irá contemplar questões relativas à habilidade da 
escrita, pois nosso viés norteador é o ensino de leitura. Porém, torna-se quase 
impossível discorrer acerca dos contratempos e frustrações do ensino de leitura, 
sem mencionar a escrita, porque, de fato, elas caminham de "mãos dadas" na 
prática de ensino. 

            Passaremos neste momento, a apresentação dos principais pressupostos 
teóricos que embasam o projeto de tese aqui proposto, são eles: ensino de leitura; 
perguntas como estratégias docentes; Teoria Holística da Atividade. Em seguida, 
apresentaremos a metodologia norteadora de projeto, a qual se sustenta entre a 
Pesquisa-ação e a Linguística de Corpus. E, na última seção, encerrando este 
artigo, serão tecidos os resultados almejados com a realização deste estudo de 
tese. 



A leitura é uma das atividades mais significativas na existência do indivíduo. 
Vivemos cercados por signos, por todo tipo de texto, desde um rótulo de uma 
embalagem, uma bula de remédio, uma receita de bolo, uma escritura de um email 
e até mesmo um livro específico a respeito de uma determinada área profissional. 
Em suma, queremos atentar para o fato de que a nossa vida organiza-se por meio 
de textos.  

  1. Ensino de leitura: um processo interativo 

Ler, assim, é uma exigência das sociedades modernas, porém não se trata apenas 
de um ato mecânico, de decodificação de código escrito, visto que é uma atividade 
intelectual relativa à linguagem caracterizada pela compreensão de discursos. O ato 
de ler, desta forma, é caracterizado como atividade de compreender, de interpretar 
texto, sem perder de vista a lição de Freire (1997) de que há uma relação entre 
leitura do texto e a leitura do mundo, ou seja, de que texto e contexto se 
relacionam. 

A leitura, entendida sob esse viés, se dá por ser um ponto de partida para a 
aquisição de conhecimentos. Sua prática efetiva possibilita ao leitor uma melhor 
atuação na sociedade enquanto cidadão consciente e participativo, agente de 
transformação da realidade. Para se poder compreender um texto, não basta, como 
já foi dito, decodificá-lo. Ler exige ainda um outro aprendizado, o desenvolvimento 
de uma postura crítica no modo de apreender a realidade. 

Dessa forma, defendemos a concepção de que o ensino de leitura em sala de aula 
precisa fazer sentido para a vida do aluno. Cautelosas com essa questão, 
precisamos "desmentir" a ideia que nossos alunos têm acerca do que é aprender 
leitura. Grande parte dos alunos (senão todos) considera essa atividade como algo 
isolado, que limita suas "dimensões" apenas ao contexto da sala de aula. Ou 
melhor, a prática de leitura resume-se ao texto, escolhido pelo professor, bem 
como às tarefas de "compreensão do texto" que este último elabora. Concluída a 
aula, concluída também a atividade de leitura. 

Ensinar e aprender leitura, na perspectiva deste estudo, entra em contradição com 
as considerações elencadas no parágrafo anterior. A atividade de leitura precisa 
ultrapassar as dimensões do contexto escolar, isto é, o ato de ler deve fazer parte, 
ou melhor, partir da realidade, do mundo em que o aluno encontra-se inserido. É 
de extrema relevância que a leitura, para o aluno, seja vista como uma "atividade 
funcional", queremos dizer com isso, que possibilite ao aluno o entendimento e, 
principalmente, a aplicabilidade das inúmeras e diferentes leituras que o rodeiam 
em seu dia a dia. 

A leitura é um processo no qual o leitor participa com uma aptidão que não 
depende apenas da sua capacidade de decifrar sinais, mas sim de dar sentido a 
eles, compreendê-los. Vai, portanto, além do texto e começa até mesmo antes do 
contato com ele. O leitor deixa de ser mero decodificador ou receptor passivo. E o 
contexto em que ele atua passa a ter influência apreciável em seu desempenho de 
leitura. A noção de texto, neste sentido, também sofre uma ampliação, não ficando 
mais restrita aos limites da frase, mas se abre para englobar diferentes linguagens 
(KLEIMAN, 1995).  

 Cabe, portanto, ao professor dar o "ponta pé" inicial para que  a perspectiva 
defendida seja posta em prática.  Conforme salienta Bazerman (2006), 

  



"(...) precisamos ajudar nossos alunos a descobrir razões para se interessarem pelo 
texto que à primeira vista lhe parece estranho. Se ajudarmos os alunos a verem 
que um texto contém algo importante para eles, algo realmente interessante, eles 
aprenderão a atravessar montanhas de dificuldades que ficam entre eles e o que 
eles querem. Isso é interessante." (BAZERMAN,2006: 49). 

  

Com base no fragmento, ressalvamos a importância de desenvolvermos estudos de 
pesquisa com acadêmicos em formação inicial  com a finalidade de que  reflitam 
acerca das atividades que futuramente aplicarão em sala de aula, bem como se 
coloquem no papel de seus prováveis alunos para que  reflitam se a prática 
pedagógica planejada por eles faz sentido e é interessante para o público-alvo que 
supostamente terão em sala de aula.  

Considerando as colocações realizadas nesta seção, a leitura se dá a partir do 
diálogo do leitor com o objeto lido, sendo um processo interativo que se desenvolve 
entre sujeitos, ou seja, entre autor e leitor, ambos os elementos inseridos num 
contexto sócio-histórico-cultural. Porém, torna-se imprescindível salientar que a 
perspectiva de leitura aqui proposta somente será desenvolvida com êxito se o 
professor estiver "munido" de algum tipo de estratégia para tutorar/assistir seu 
aluno durante o processo de leitura. Estratégias essas que precisam estar presentes 
na elaboração dos materiais didáticos. 

2. Estratégias docentes 

            

Respeitando a ordem apresentada pelo esquema da THA, temos primeiramente os 
recursos docentes

Conforme arquitetado pela Teoria Holística da Atividade, proposta por 
Richter (2008), as estratégias docentes assim como os recursos e os conceitos 
docentes constituem os fatores de mediação, os quais ocupam a coluna central do 
esquema básico da THA.  

, 

Segundo Krashen (1981), a tarefa central no ensino de línguas é encorajar a 
aquisição. A condição necessária para que ela aconteça, seja com crianças ou 
adultos, é o intake (absolvição do input na memória de trabalho) definido por ele 
como o input linguístico que os aprendizes podem realmente utilizar para a 
aquisição da língua na sala de aula ou fora dela.  

entendidos como os recursos (recursos físicos, os materiais 
didáticos, por exemplo) utilizados para "alimentar" os processos cognitivos 
(RICHTER[1], 2009). Tais recursos auxiliam na verificação os dados em input ↔ 
output para intake. Esse processo de aquisição da linguagem que envolve input ↔ 
output e resulta no intake, nada mais é do que a absorção do input.  

            Interligada aos recursos, estão as estratégias docentes, objeto-chave desta 
seção. A este fator de mediação está incumbida a tarefa de articular, propor modos 
operandi 

            O uso de estratégias por parte do professor dá condições para que ele 
tutore a atividade de leitura e, principalmente, permite que o docente trabalhe e 
crie "Zonas de Desenvolvimento Proximal[2]". Fichtner (1998: 29), apoiado em 
Vygotsky (1989) e Bateson (1993), enfatiza que descobrir "zonas de 

para que o aluno realize as atividades de acordo com os objetivos das 
tarefas ou de acordo com o encadeamento apresentado pelas tarefas. Ou seja, é 
por intermédio das estratégias que são definidos os caminhos que professor e aluno 
irão seguir a fim de que os objetivos de uma determinada unidade didática  sejam 
atingidos. 



desenvolvimento proximal" é ir além dos testes que são aplicados nos alunos. "É 
preciso interagir, cooperar, dar instruções, fazer uma demonstração, fornecer 
pistas ou dar assistência durante o processo, entrar nas múltiplas formas de uma 
colaboração".  

            Vista a relevância da utilização de estratégias, queremos aqui ressaltar o 
uso das perguntas como um tipo eficaz de estratégia, seja no tutoramento direto 
(do tipo face a face, síncrono - o livro didático do professor utilizado pelo professor 
para conduzir o aluno no processo cognitivo), seja no tutoramento indireto 
(assíncrono), objeto norteador deste projeto de tese. Neste último a voz do 
professor está presente na arquitetura das tarefas propostas nas unidades 
didáticas. 

  

"(...) tutorando o aprendiz, o professor poderá assistir o seu desenvolvimento 
cognitivo ao longo do curso (na resolução das tarefas progressivamente mais 
complexas) e também poderá apoiá-lo em situações conflitantes, sendo que a parte 
que cabe ao aluno, no processo, é realizar as atividades em contexto 
metacognitivo, visando à apropriação progressiva - em parte implícita, em parte 
reflexivamente - dos conhecimentos relevantes." (RICHTER[3], 2006).  

  

Com base no fragmento, entendemos que as perguntas, concebidas como 
estratégias de tutoramento, podem ser empregadas com o intuito de restaurar e/ou 
superar dificuldades que venham a interferir nos objetivos propostos pelas tarefas. 
A partir do momento que forem reparadas tais dificuldades, os alunos poderão, com 
mais facilidade, construir suas competências e habilidades (CAVICHIOLI, 2008). 

Dessa forma, fazer com que acadêmicos em formação inicial se deem conta da 
relevância de conceber as perguntas como estratégias docentes será um desafio 
quase que constante, uma vez que eles ainda trazem para sala de aula vestígios e 
atitudes acadêmicas enraizadas aos modelos didáticos dos professores que tiveram 
 nos longos anos da Educação Básica.  

Será, portanto, por intermédio da elaboração de materiais didáticos, porém 
focalizando nossa atenção para a elaboração das perguntas, que pretendemos 
interpretar as representações que os acadêmicos em formação inicial constroem a 
respeito do que é ensinar leitura. Sintetizando tal proposta, o que pretendemos é 
verificar por intermédio das perguntas, formuladas pelos acadêmicos, os conceitos 
refletidos acerca da prática de leitura, e, principalmente, criar situações que 
permitam que esses acadêmicos, também através das perguntas, que elaboram,   
se deem conta dos  conceitos de leitura construídos por eles.  

E, por último, para completar a categoria central intitulada fatores de mediação, 
temos os conceitos docentes. Estes fornecem pressupostos teóricos e 
metodológicos para explicar os resultados obtidos pelo aprendiz na execução das 
tarefas. Um exemplo prático são os pressupostos teóricos e metodológicos que 
fundamentam o projeto de tese aqui explanado, eles serão os alicerces utilizados 
para analisar e interpretar os dados oriundos dos sujeitos da pesquisa - acadêmicos 
em formação inicial do Curso de Letras. 

3. Teoria Holística da Atividade 



  

A THA surge com o intuito de aperfeiçoar a teoria da atividade incorporando a seus 
pressupostos uma tríade comportamental - pensar, agir e sentir. Paz (2006), 
apoiada em Richter (2004, 2005), acredita que somente uma dimensão holística da 
formação é capaz de reconstruir criticamente a vida profissional docente, 
levantando índices diretos e indiretos de seu pensar (crenças e saberes), sentir 
(sentimentos e valores) e agir (atitudes e práticas), enquadrando-os na relação 
complexa de ser professor. 

A Teoria Holística da atividade, proposta por Richter (2006), sustenta-se nas 
teorias de Vygotsky e mais precisamente na segunda fase da Teoria da Atividade, 
discutida por Leontiev. No entanto, a THA amplia seu horizonte ao negar-se a 
abordar a atividade social e o assujeitamento de forma restritiva, fora de valores 
humanos e de orientações identificatórias a papéis e grupos sociais. Essa é a razão 
pela qual a teoria recebe o nome de "holística".   

Com base nas considerações realizadas a respeito da THA, ou melhor, no perfil de 
docente figurado por ela, temos também o delineamento do material didático para 
o ensino de línguas.  O material didático não pode estar amparado em um único e 
invariável viés didático. É necessário que se estabeleçam critérios básicos e 
fundamentais. O professor precisa, primeiramente, investigar quais são as reais 
necessidades dos alunos, atendendo, sobretudo, suas características pessoais; 
sendo o professor um conhecedor das necessidades dos alunos, o segundo passo a 
ser dado é a definição dos objetivos - ou seja, com o esclarecimento dos objetivos, 
ele poderá direcionar as atividades do material didático.  

Concluímos esta seção afirmando que a Teoria Holística da Atividade contribui 
decisivamente para as tomadas de decisão do educador linguístico no tocante à 
elaboração e à avaliação de material didático para o ensino de línguas (língua 
materna e língua estrangeira), bem como na formação docente (inicial ou 
continuada).  Além de dar subsídios para que o professor sinta-se encorajado para 
a inovação de suas abordagens de ensino (frequentemente ultrapassadas e 
desgastadas), também faz com que ele reflita sobre sua prática pedagógica, dentro 
de uma perspectiva "totalizadora".  

4. Pesquisa-ação 

  

Segundo Thiollent (1996), em pesquisa social aplicada, e em particular caso da 
pesquisa-ação, os problemas são inicialmente de ordem prática. Trata-se de 
procurar soluções para se chegar a alcançar um objetivo ou realizar uma possível 
transformação dentro da situação observada. Na sua formulação, um problema 
desta natureza é colocado da seguinte forma: a) análise da situação inicial; b) 
delineamento da situação final, em função de critérios de desejabilidade; c) 
identificação dos problemas a serem resolvidos para permitir a passagem de uma 
situação inicial para uma situação desejada; planejamento das ações 
correspondentes; e) execução e avaliação das ações. 

 Uma vez que este estudo faz parte de um problema didático específico em um 
contexto específico, consideramos apropriado adotar uma metodologia 
fundamentada na pesquisa-ação, que objetiva descobrir e pôr à prova 
intersubjetivamente soluções possíveis para esse problema, com vistas a uma 
possível transformação dentro da situação observada. Desse modo, nosso propósito 
neste estudo é investigar formas de se obter mudanças concretas quanto ao ensino 
de leitura de língua materna.   

Burns (1999) confere à pesquisa-ação um caráter colaborativo, na medida em que 
esse procedimento é considerado como uma abordagem que possibilita o 



aprimoramento de professores em exercícios ou professores em formação, além de 
instrumentalizar o professor para refletir sobre sua prática. Ainda para a autora, a 
pesquisa-ação deve ser desenvolvida através de ações práticas das quais as teorias 
sobre aprendizagem e ensino possam ser desenhadas. 

Tal posicionamento encontra respaldo na concepção de investigação-ação 
educacional de Serrano (1990), que considera que a interpretação dos resultados 
deve estar respaldada em teorias consistentes, pois não é suficiente a simples 
descrição dos resultados, é necessário compreender a realidade, para que se realize 
a transformação dessa realidade. 

Acenando para essa perspectiva, Richter (2000) ressalta que a aprendizagem de 
uma língua e a ação social que constrói e transforma o homem e o mundo são 
inseparáveis. Ação social que requer uma nova visão do que é educar: emancipar, 
levar o educando à autonomia cooperativa. Essa forma de educar é conquistada na 
medida em que tanto o professor quanto o aluno se tornam (também) 
investigadores de seu próprio procedimento. 

É, portanto, com o intuito de percorrer os caminhos traçados por tal metodologia, 
que aliamos à pesquisa-ação a Linguística de corpus, um tipo de metodologia que 
coleta dados em seu contexto real de uso.  

A Linguística de Corpus ocupa-se da coleta e da exploração de corpora, ou 
conjuntos de dados linguísticos textuais coletados criteriosamente, com o propósito 
de servirem para a pesquisa de uma língua ou variedade linguística. Como tal, 
dedica-se à exploração da linguagem por meio de evidências empíricas, extraídas 
por computador (BEBER SARDINHA, 2004: 3). 

A Linguística de Corpus  trata a língua como sendo um sistema probabilístico 
(Halliday,1991), compreende que as palavras ocorrem dentro de uma certa 
frequência, uma vez que se combina e  se associa a outras as quais definirão suas 
funções e seu uso. Defende a ideia de que a linguagem se compõe por meio de um 
conjunto de escolhas (léxico-gramaticais) feitas pelos falantes.  

No entanto, pela definição de Linguística de Corpus, algumas questões devem ser 
pensadas para se desenvolver uma pesquisa dentro dessa perspectiva. Uma é no 
que diz respeito à coleta dos textos, ou seja, a constituição do corpora. O 
pesquisador poderá utilizar um corpus já existente ou construir um corpus para 
atingir os seus propósitos de investigação.  

Qualquer uma das alternativas são possíveis dentro da visão da Linguística de 
Corpus, na condição de que o corpus computadorizado atenda a três pré-requisitos 
para a sua formação: o corpus deve ser composto de textos autênticos em 
linguagem natural (retratando a fala e/ou escrita de falantes nativos ou a fala e/ou 
escrita de aprendizes); o conteúdo do corpus deve ser selecionado a fim de garantir 
que o corpus tenha uma certa característica; o corpus deve ser representativo.  

Dessa forma, vistas as propostas de ambas as abordagens metodológicas adotadas 
- Pesquisa-ação e Linguística de Corpus, podemos assegurar que elas tendem a um 
único viés -  a uma completude metodológica recíproca. Isso é garantia de  
qualidade e credibilidade na coleta, organização, análise e interpretação dos dados 
que estão sendo coletados. 

Considerações finais 



              

Então, antes que o professor, já formado, chegue  à sala de aula e assista ao filme 
"Pânico da leitura", tomamos iniciativas como esta: estruturamos projetos de tese e 
dissertação  a fim de contribuirmos na formação do  professor de Língua 
Portuguesa. Porém, isso não significa dizer que, tudo que consideramos viável para 
tal prática o acadêmico deve absorver. Esta proposta está longe de impor teorias e 
modelos de prática, seu principal objetivo é formar, ou melhor, discutir e elaborar 
 um banco de teorias e materiais didáticos, considerando a participação plena  dos 
acadêmicos. 

Concluída a presente explanação da proposta de tese, fica visível a 
preocupação por uma prática consciente para o ensino de leitura em língua 
materna. O professor precisa refletir acerca do que é ensinar e aprender a ler, 
colocando-se no lugar de seu aluno, entendendo assim, o porquê que seu aluno 
fracassou ou  ainda fracassa. A grosso modo, nossa busca incansável é por um 
processo de aprender-ensinar  que envolva  reflexão-ação-reflexão.  

Enfim, este estudo de tese pretende alcançar todos os objetivos propostos, porém, 
fazer com que acadêmicos em formação inicial do Curso de Letras entendam a 
importância de refletir sobre sua prática e, principalmente, sobre suas atitudes, 
valores e crenças já é considerado um grande resultado alcançado para a presente 
pesquisa. 
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