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Resumo

Baseado nos trabalhos de Street (1984), Husserl (1988), Moita-Lopes (1996), Marcuschi (1996, 2008),
Coracini (1995), Kato (1998) e Kleiman, (1993, 1995) e Silva (2010), o presente trabalho se propõe a
construir uma análise da concepção de leitura na primeira década deste século, através da análise das
atividades de compreensão textual (doravante, CT) presentes em livros didáticos de Língua Portuguesa
(LDP) do Ensino Fundamental II. Nosso objetivo é de verificar quais são as concepções de leitura
defendidas através das atividades de CT, se elas sofreram modificações ao longo da década e qual a
validade desses conceitos para o processo de formação dos estudantes desta etapa de ensino. O corpus
de nossas análises é constituído por atividades de CT presentes nos exemplares do 6º ao 9º anos de três
coleções correspondentes a três períodos da década: início, publicação do ano 2002, meio, publicação
de 2006 e fim, publicação do ano de 2009. Depois da categorização dos exercícios de CT em
horizontes, segundo Marcuschi (1996), constatou-se que há mudanças ao longo da década em relação à
concepção de leitura revelada através das atividades, contudo, ainda há um grande percentual de
atividades de CT que representa os níveis A (copiação) e B (paráfrase), configurando-se como
atividades que não são capazes de desenvolver as habilidades exigidas para esta etapa escolar.

Palavras-chaves: leitura; atividade de compreensão textual e livro didático.

Résumé

Basé sur le travail de nuit (1984 ) , Husserl (1988 ) , bloc - Lopes (1996) Marcuschi (1996, 2008)
Coracini (1995), Kato (1998) et Kleiman (1993, 1995) et Silva (2010), cet article se propose de
construire une analyse de la conception de la lecture dans la première décennie de ce siècle , à travers
l'analyse textuelle des activités de compréhension (désormais, CT) présents dans les manuels de langue
portugaise (LDP) de l'école secondaire . Notre objectif est de déterminer quelles sont les conceptions
de la lecture préconisées par les activités de CT, si elles ont été modifiées au cours de la décennie et
que la validité de ces concepts dans le processus de formation des étudiants de ce niveau
d'enseignement . Le corpus de notre analyse consiste en des activités de CT présents dans les
échantillons de 6e à 9e grades trois collections correspondant à trois périodes de la décennie : d'abord ,
publié en 2002, le milieu de 2006 et la publication ordre , publié en 2009 . après avoir classé les
exercices horizons CT , selon Marcuschi (1996) , il a été constaté qu'il ya des changements au cours de
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la décennie dans le cadre de la conception de la lecture révélé à travers les activités , cependant, il ya
encore un grand pourcentage des activités de CT représentant les niveaux (copie) et B (paraphrase),
configurés comme des activités qui ne sont pas en mesure de développer les compétences requises
pour ce niveau d'enseignement.

Mots-clés: la lecture; l'activité de compréhension de la lecture et des manuels scolaires.

1. Leitura: concepções e desafios

Começaremos esta etapa com definições sobre a questão da leitura para que em seguida
possamos construir perfis de alguns arcabouços teóricos que norteiam as principais concepções de
leitura que, por sua vez, servem de base para orientar e regular as propostas de trabalho sobre a
compreensão do texto que estudaremos nos livros didáticos. Abaixo, selecionamos as concepções de
alguns autores bastante representativos para esta temática:

Para Kleiman (1993, p. 10) a leitura é uma “prática social que remete a outros textos e outras
leituras”. Assim, ao lermos um texto, acionamos valores, crenças e atitudes que refletem o
grupo social em que se deu nossa sociabilização. Kleiman vê a leitura como processo
psicológico em que o leitor recorre a estratégias baseadas no seu conhecimento linguístico,
sociocultural e enciclopédico.
Para Orlandi (1988), a leitura pode ser entendida como “atribuição de sentidos”, sendo
utilizada indistintamente tanto para a escrita como para a oralidade. Assim, a leitura é uma
construção ativa, um fenômeno complexo, composto tanto de indagações e abordagens, quanto
de teorias e concepções sobre sua aprendizagem.
Para Coracini (1995, p. 15), o ato de ler é visto com um “processo discursivo no qual se
inserem os sujeitos produtores de sentido – o autor e o leitor –, ambos sócio-historicamente
determinados e ideologicamente constituídos”. Para a autora, o comportamento, as atitudes, a
linguagem e o sentido são determinados pelas condições históricas e sociais.
Para Paulo Freire(1986:11-2) “a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a
posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e
realidade se prendem dinamicamente”. A compreensão texto a ser alcançada por sua leitura
crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto.
Já os PCN de Língua Portuguesa da 5ª à 8ª séries apresentam a leitura como “o processo no
qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto, a partir de seus
objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que se sabe sobre
linguagem, etc.” (BRASIL, 1998, p.69), sendo uma atividade que necessita de diversas
estratégias para que o estudante seja considerado proficiente.

Como podemos observar, subjaz nesses conceitos procedimentos metodológicos distintos que
tentaremos delinear através de três perspectivas conceituais, que são: a. estruturalista, b. cognitivista e
c. sociointeracionista. Para a perspectiva estruturalista, a leitura é uma abordagem que postula a
supremacia do autor sobre o leitor, valorizando a recuperação de informações previstas no texto, sendo
o que Kleiman (2008) chama de concepção escolar, o autor textual é o “ditador” do que é certo e
errado, do que pode e do que não pode ser considerado como leitura válida, o leitor atua como um
mero figurante que a todo tempo busca compreender o que o autor quis dizer, é uma decodificação
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informacional, dessa forma a “decodificação do texto é fundamental para o processo do ato de ler,
sendo a partir da decodificação da palavra que o leitor compreende o texto” (LEFFA,1999, p.18). Já
para a perspectiva cognitivista, a leitura tem como destaque o texto e a relação que ele estabelece com
o leitor, a mobilização dos conhecimentos de mundo, a análise pessoal que o leitor faz sobre o texto e
a relação do texto com o mundo e do mundo com o texto são fatores cruciais para a questão do
compreender a informação, “as informações armazenadas no interior da sua mente, possibilitam a
atribuição de sentido ao que se lê” (ZAGO, 2012, p. 61). Quando passamos para a perspectiva
sociointeracionsita percebemos que o texto, o autor, o leitor e o mundo são postulados como elementos
que dialogam para que seja possível compreender um conteúdo informacional, o texto é postulado
como um lugar de interação “cujo sentido não está lá, mas é construído considerando-se, para tanto, as
sinalizações textuais dadas pelo autor e os conhecimentos do leitor” (KOCH e ELIAS, 2010, p. 12)

Para Marcuschi (2008) a compreensão textual (CT), a leitura, pode ser entendida a partir de
horizontes que ele classifica em:

horizonte indevido: quando a CT não corresponde a informações do texto, ou seja, há uma
falsificação dos dados informacionais;

horizonte problemático: quando a CT faz extrapolações às informações possíveis do texto,
versando como opinião pessoal do leitor;

horizonte máximo: quando a CT faz inferências sobre as informações do texto, é uma chamada
“leitura de entrelinhas” (ibdem, p. 259)

horizonte mínimo: quando a CT é feita por parafraseamento das informações prestadas no texto;

falta de horizonte: quando a CT representa uma mera copiação / decodificação das inofmrações
do texto.

Assim, podemos resumir estas três perspectivas e os horizontes de compreensão textual de
Marcuschi, através dos quadros abaixo propostos por Silva (2010):

MODELO ESTRUTURALISTA

Abordagem ESTRUTURALISTA
Representantes STREET (1984) E HUSSERL (1988)

Conceito de leitura

Atividade mecânica de recuperação de
informações inquestionáveis

Texto Objeto inquestionável
Leitor Passivo

Atividade

Nível A: copição / decodificação

Nível B: paráfrase
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MODELO SÓCIO-INTERACIONISTA

Abordagem SÓCIO-INTERACIONISTA

Representante

MOITA LOPES (1996), MARCUSCHI
(1996)

Conceito de leitura

Relação do locutor com o interlocutor
através do texto e na determinação de
ambos pelo contexto. Um ato
comunicativo que envolve aspectos
sociais, psicológicos e contextuais.

Texto Meio de interação social entre autor e
leitor, na construção de significado.

Leitor Reflexivo
Atividade Nível C: inferências

MODELO PSICOLÓGICO COGNITIVISTA

Abordagem PSICOLÓGICA COGNITIVA
Representante RUMELHART (apud KATO, 1998)

Conceito de leitura Relação entre o conhecimento de mundo
que o leitor mobiliza ao ler e a

compreensão
Texto Ativador de conhecimento

Leitor

Tem sua memória composta por esquemas
que podem ser automodificados.
Divididos em:

1.descendente (top-down): parte
do conhecimento de mundo para a
decodificação;
2.ascendente (bottom-up): parte da
decodificação para o
conhecimento de mundo.

Atividade

Nível D: prioriza a relação entre o
conhecimento de mundo do leitor e o
texto, ora o conhecimento sobre o texto,
ora o texto sobre o conhecimento de
mundo, sendo a decodificação e a análise
pessoal processos utilizados para o
desenvolvimento da leitura.
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Sendo assim, o processo escolhido como abordagem está diretamente ligado à concepção de
leitura defendida que foram correlacionadas com os níveis. Esses níveis seriam correspondentes aos
cinco horizontes apresentados por Marcuschi (1996a) para a atividade de compreensão, são eles: falta
de horizonte (nível A), horizonte mínimo (nível B), horizonte máximo (nível C), horizonte
problemático e/ ou indevido (nível D). Observe o quadro:

Quadro de Marcuschi figura disponível em PUC-Rio Certificação Digital nº 0410532/CA

2. Leitura nos LDP do início do século XXI: quais concepções foram adotadas nas atividades de
Compreensão Textual?

A inquietação que permeia a presente pesquisa é de verificar quais são as concepções de leitura
defendidas através das atividades de CT, se elas sofreram modificações ao longo da década e qual a
validade desses conceitos para o processo de formação dos estudantes desta etapa de ensino. Para isso,
escolhemos três coleções de editoras distintas, mas com bastante representatividade no mercado de
livros didáticos no Brasil.

2.1 Contexto da pesquisa

Para a análise deste trabalho foram escolhidas três coleções de Língua Portuguesa do Ensino
Fundamental II, um equivalente aos anos iniciais do século XXI, outra aos anos intermediários e a
última aos anos finais. A primeira coleção a ser analisada foi a da editora Scipione, chamada de
Português para Todos dos autores Erani Terra e Floriana Cavallete com publicação em 2002; a
segunda coleção foi da editora Ática, chamada de Tudo é Linguagem das autoras Ana Borgatto,
Terezinha Bertin e Vera Marchezi com publicação em 2006 e a terceira e última coleção foi da editora
Atual, chamada de Português Linguagens dos autores William Roberto Cereja e Thereza Cochar
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Magalhães com publicação em 2009. A primeira coleção tem como ponto problemático, segundo o
PNLD, a dimensão discursiva da leitura, já as demais têm como ponto forte de trabalho a leitura.
Vejamos o que diz o PNLD sobre a leitura trabalhada nestas coleções:

Português para todos:

As atividades de leitura propostas na subseção Expressão Escrita levam o aluno a
localizar informações e relacioná-las com situações do seu dia-a-dia. Além disso, há
propostas que favorecem a produção de inferências. Os aspectos composicionais
(partes em que o texto se organiza) são explorados principalmente no estudo dos
textos literários. No entanto, os aspectos discursivos não são explorados
sistematicamente. (2008, p. 83).

Tudo ponto forte a leitura:

O tratamento didático da leitura propicia experiências produtivas, intensas e
diversificadas em diferentes tipos de letramento, especialmente no campo literário.
Embora, de um modo geral, a coleção trabalhe pouco o contexto de produção e não
remeta o estudante à obra de onde o texto foi retirado, a formação de leitores literários
é favorecida pela exploração da singularidade e das especificidades dos textos dessa
natureza. Além do trabalho com a esfera literária, a leitura também se volta para a
exploração de textos informativos, instrucionais, jornalísticos, midiáticos, bem como
para o estudo de textos visuais (pintura e fotografia), quadrinhos, charges, tiras, ainda
que esses últimos sejam, muitas vezes, apenas pretexto para estudos gramaticais. No
conjunto, as atividades propostas contribuem tanto para o desenvolvimento da
proficiência em leitura, auxiliando o aluno nas reflexões e descobertas a respeito da
construção de sentidos dos textos, como para a formação do senso crítico frente a
múltiplos temas e a questões atuais. (2008, 138)

Português linguagens:

As atividades de leitura permeiam toda a obra, com diferentes finalidades: desenvolver
as estratégias cognitivas de compreensão, caracterizar um gênero, explorar o
funcionamento de determinados recursos lingüísticos na construção de sentidos do
texto. Dá-se especial atenção às capacidades de compreensão das imagens, de análise
das relações entre linguagem verbal e não-verbal, e de comparação entre textos de
mesma temática e de diferentes linguagens, como textos escritos e filmes. (2008, p.
147).

2.2 Seleção, coleta e análise dos dados

Foram escolhidos para serem analisados de cada coleção os livros do 6º e do 9º anos, pois são
correspondentes ao início e ao término do Ensino Fundamental II. Após este recorte, selecionamos
nestes livros a seção indicada no Manual do Professor como referente à parte que trabalha com a
leitura. Na coleção Português para todos foi a chamada Hora do Texto – atividade escrita, na coleção
Tudo é Linguagem foi a chamada Compreensão Inicial – atividade escrita e na coleção Português
Linguagens foi a chamada de Compreensão e interpretação. Essas seções foram primeiramente
quantificadas por número de textos trabalhados como proposta de CT e em seguida foi feita a escolha
de uma proposta de atividade de CT de cada livro em cada coleção, para fazermos a escolha da
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atividade a ser analisada, levamos em consideração um exemplo que mais representassem a postura
metodológica concernente à leitura adotada pelo livro. Esses conjuntos tiveram o número de perguntas
quantificadas e os enunciados das perguntas foram analisados de acordo com os seguintes níveis:

A: atividades de copiação ou decodificação [Perspectiva estruturalista].

Ex.: O texto não faz referência apenas ao movimento das águas. Em que passagem do texto
isso ocorre? (Terra e Cavallete, 2002, v. 8, p.16)

B: atividades de construção de paráfrases [Perspectiva estruturalista].

Ex.: Imagine que essa primeira sequência do texto, que você acabou de ler, fosse a história
completa. Como você distribuiria o texto nos momentos da narrativa: situação inicial,
complicação, clímax e desfecho? (Cereja e Magalhães, 2009, 6º ano, p. 103)

C: atividades que necessitam de inferências [Perspectiva sociointeracionsita].

Ex.: Uma informação do texto aparece em maiúscula e com letras em tamanho maior. Por
que a empresa teria utilizado esse recurso? (Cereja e Magalhães, 2009, 9º ano, p. 51)

D: atividades que priorizam os conhecimentos pessoais [Perspectiva cognitivista].

Ex.: Na sua opinião, essa história apresenta uma situação que poderia ter acontecido na
realidade? (Borgatto, Bertin, Marchezi, 2006, 6º ano, 19)

É importante salientar que compartilhamos neste trabalho com a ideia defendida por Kleiman
(1995) de que a compreensão é a percepção e a construção do significado com base na textualidade no
nível lexical, sintático, semântico e pragmático.

Assim, obtivemos o seguinte resultado:

Tabela 01

Análise das atividades de CT em Livros didáticos do início do século XXI

ANO 2002 ANO 2006 ANO 2009

Português para Todos

[Hora do Texto – atividade
escrita]

Tudo é Linguagem

[Compreensão Inicial – atividade
escrita]

Português Linguagens

[Compreensão e interpretação]

6º
número de
conjunto de
atividade:

23

9º
número de
conjunto de
atividade:

18

6º
número de
conjunto de
atividade:

8

9º
número de
conjunto de
atividade:

8

6º
número de
conjunto de
atividade:

12

9º
número de
conjunto de
atividade:

12
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Atividade de
CT analisada:

10 perguntas:

A – 1

B – 3

C – 4

D – 2

C

Total: 40%

Atividade de
CT analisada:

10 perguntas:

A – 5

B – 1

C – 2

D – 2

A

Total: 50%

Atividade de
CT analisada:

6 perguntas:

A – 1

B – 4

C – 1

D – 0

B

Total: 67 %

Atividade de
CT analisada:

6 perguntas:

A – 3

B – 1

C – 2

D – 0

A

Total: 50%

Atividade de
CT analisada:

6 perguntas:

A – 1

B – 1

C – 2

D – 2

C e D

Total: 33%

Atividade de
CT analisada:

8 perguntas:

A – 1

B – 1

C – 6

D – 0

C

Total: 75%

Percebe-se que ao longo da década que inicia o século XXI os livros didáticos de Língua Portuguesa, se
tomarmos estas coleções como parâmetro para uma generalização, foram diversificando os níveis de leitura e
quantificando o nível C que corresponde ao inferencial. Quando nos reportamos ao trabalho de Silva (2010),
utilizando o mesmo procedimento metodológico aqui abordado, podemos perceber o quanto a configuração das
perguntas das atividades de CT em livros didáticos de Língua Portuguesa se modificou, no final dos anos
noventa, tínhamos os seguintes resultados:

Tabela 02

Análise das atividades de CT em livros didáticos do final da década de 90

ANO 1990 ANO 1995 ANO 1999

6º

A

Total: 90%

9º

B

Total: 53%

6º

A

Total: 62%

9º

A

Total: 71%

6º

A e B

Total: 41%

9º

B

Total: 53%

disponível em: http://www.fflch.usp.br/dlcv/lport/pdf/slp39/10.pdf

Considerações finais

Nas coleções analisadas percebemos que há uma abordagem pluralista com relação à concepção
de leitura, não havendo, necessariamente, o sufocamento de uma em detrimento das outras, o que em
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nosso ponto de vista é bastante positivo para a formação do leitor, pois desenvolve habilidades
diversificadas no estudante. Dessa forma podemos afirmar que em 20 anos a proposta das atividades
de CT em livros didáticos de Língua Portuguesa mudou radicalmente para melhor, pois, no final da
década de 90, além da priorização o nível A, havia também uma pouca diversidade de trabalho com os
outros níveis, isso pode ser percebido pela porcentagem descrita nos níveis mais recorrentes da tabela
02.
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