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 RESUMO 
 

 

Este trabalho está centrado no estudo da leitura e da interpretação de textos 

literários por meio da prática do pensar alto em grupo (Zanotto, 1998),   propiciando, 

assim, espaços de leitura crítica feita por alunos da 8ª série do Ensino Fundamental. 

Como os textos literários apresentam muitas metáforas e boa parte das escolas 

públicas brasileiras não capacita seus alunos para as habilidades de leitura 

(Kleiman, 1998), busquei um maior aprofundamento da nova visão da metáfora 

conceptual (Lakoff & Turner,1989) com o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento da leitura e compreensão de textos literários. Desenvolvi a 

pesquisa-ação crítica (Kincheloe, 1997) com metodologia qualitativa, de natureza 

interpretativista (Bortoni-Ricardo, 2008), focalizando minha ação como mediadora 

das vozes do alunos pensando alto, em grupo, sobre a interpretação de textos 

literários em sala de aula. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram a 

técnica do pensar alto em grupo e o diário reflexivo. A análise de dados investigou o 

caminho percorrido pelos alunos do Ensino Fundamental, considerando a 

importância da metáfora como uma instância reveladora da capacidade humana de 

“fazer sentido” (Steen, 1994), levando em conta que o leitor inserido em um contexto 

cultural possui liberdade subjetiva para compreender o efeito metafórico. O universo 

escolar, palco de grande diversidade cultural, é o ambiente propício para o 

desenvolvimento da natureza social, cultural e identitária dos alunos. Os resultados 

mostram os mecanismos usados pelos leitores para a compreensão e interpretação 

dos textos que colaboraram no desenvolvimento da leitura crítica dos alunos no qual 

o pensar alto em grupo propiciou espaços para a argumentação de ideias, estimulou 

a reflexão de aspectos identitários e facilitou a compreensão das metáforas contidas 

nos textos literários. 

 

 

 
 
PALAVRAS-CHAVE: leitura crítica, pensar alto em grupo, metáfora,  construção de 

identidade,  prática social, textos literários. 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 
 

 
This thesis focuses on the study of reading comprehension of literary texts by means 

of the practice of group think-aloud (Zanotto, 1998),  thus allowing for the creation of 

room for critical reading to take place by students of the 8th grade – Elementary 

School in Sao Paulo. Since literary texts often present metaphors, and considering 

that a number of Brazilian public schools do not train students on such reading 

abilities (Kleiman, 1998), I sought deeper theoretical  background on the new view of 

conceptual metaphor (Lakoff & Turner,1989) with the aim of contributing to the 

development of reading comprehension of literary texts. The research carried out 

followed the critical action research methodology (Kincheloe, 1997), within the 

qualitative research paradigm, interpretative in nature (Bortoni-Ricardo, 2008). The 

investigation focused on my own actions as a mediator of the students’ voices whilst 

these were thinking aloud in groups on the subjects of the literary texts being 

interpreted in the classroom.   The instruments used to collect data were the 

technique of group think aloud as well as reflective diaries. Data analysis investigated 

the paths taken by the students of this Elementary School class, considering the 

importance of metaphors as revealing instances of the human aptitude for “making 

sense” (Steen, 1994), and taking into account that the reader, within their cultural 

context, has the subjective freedom to understand the metaphoric effect. The school 

universe, stage of great cultural diversity, is the appropriate environment for the 

development of the social, cultural and identity nature of the students. Results show 

the mechanisms employed by the readers to understand and interpret the texts that 

develop the students’ critical reading. Results also show that the group think-aloud 

fostered spaces for the argumentation of ideas, besides stimulating the reflection of 

aspects of identity, and facilitating the understanding of the metaphors found in the 

literary texts.  

 

 

KEY-WORDS: critical reading, group think-aloud, metaphor, identity construction, 
social practice, literary texts 
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INTRODUÇÃO 

Dentro da concepção objetivista de ensino que ainda é praticada na escola, a 

leitura está relacionada a uma concepção de linguagem ingênua, sendo vítima de 

pedagogias que pregam uma relação transparente e unívoca entre o pensamento e 

a linguagem (Romão e Pacífico, 2006). Como decorrência disso, a escola parece ter 

se tornado o espaço da “domesticação” dos sentidos dos textos, o local da 

reprodução das interpretações previsíveis, autorizadas e, até mesmo, autoritárias. 

Kleiman (1989) afirma que a escola não capacita seus alunos para as 

habilidades de leitura e interpretação de textos. A realidade é que a maioria das 

escolas entende a leitura apenas como um mero processo de decodificação, não a 

vê como um processo complexo, como um instrumento de transformação social.  

Kato (1999) declara que a falha no ensino de leitura pode estar no fato de que 

o educando participa da atividade leitora buscando atender à expectativa do 

professor e não à dele mesmo, ou seja, ele lê pensando no que o professor espera 

dele. 

O correto seria que, após uma trajetória de estudos de textos, os alunos 

desenvolvessem certas competências e habilidades para a leitura e interpretação 

textual. Dessa maneira, um aluno em seu último ano do Ensino Fundamental, por 

meio da competência de interpretação adquirida ao longo do percurso escolar, 

deveria possuir um “saber-interpretar” os mais diversos tipos de texto, conforme 

aponta Kleiman (2000). 

Nesse sentido, o que vem sendo praticado na grande maioria das escolas 

parece não estar de acordo com os progressos feitos pelos novos estudos de 

letramento (literacy) que procura compreender a leitura e a escrita como práticas 

sociais, desvendando suas dimensões políticas e implicações ideológicas (Soares, 

2006). 

Por isso, este trabalho de pesquisa considera a interpretação como um ato 

social em que as leituras dos textos são moldadas e reguladas pelas circunstâncias 

nas quais os textos são partilhados, uma vez que, conforme Kleiman (2000), o 

sentido não se encontra no texto, mas é construído na sala de aula a partir dele, no 

curso da interação entre professor e aluno, entre aluno e aluno e aluno e texto. 
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Para dar conta da complexidade dos fatos envolvidos com a linguagem em 

sala de aula, argumento na direção de um arcabouço teórico transdisciplinar com a 

abordagem da LAC - Linguística Aplicada Crítica - (Pennycook, 2006) que 

possibilitará modos diferentes de se fazer uma leitura crítica de textos literários, 

explorando tópicos como: identidade, cidadania, ética e alteridade. 

Esta pesquisa se insere no quadro de metodologia interpretativista, pois visa 

ao entendimento de fatos sociais, tendo como interesse os significados que os 

participantes constroem das práticas sociais.  

Nessa perspectiva, a pesquisa tematiza o trabalho da leitura e interpretação 

de textos literários por meio da técnica do pensar alto em grupo, propiciando, assim, 

espaços de leitura crítica feito por 6 alunos da 8ª série do Ensino Fundamental. 

Para tanto, utilizei a técnica do pensar alto em grupo que, para Zanotto 

(1998), é uma vivência pedagógica de leitura na qual o aluno tem direito à voz, 

direito a expor suas ideias, trocar conhecimentos e experiências com os outros 

participantes do grupo e com o professor, ao verbalizar ou descrever o que está 

ocorrendo durante a leitura de um texto. 

Considerando que o trabalho de pesquisa trata da leitura de textos literários – 

como já exposto acima - e que estes apresentam muitas metáforas, busquei maior 

aprofundamento na nova visão da metáfora (Lakoff e Johnson, 2002), a fim  de 

contribuir para o desenvolvimento da leitura e  a compreensão de textos literários em 

sala de aula, já que, como afirma Kleiman (1998), muitos alunos da escola pública – 

espaço no qual se desenvolve esta pesquisa – apresentam dificuldade em relação 

às habilidades de leitura em uma visão que não seja a tradicional. 

Segundo Lakoff e Johnson (1980), a metáfora tem sido descrita como uma 

ferramenta central de nosso aparato cognitivo, tornando-se uma instância reveladora 

da capacidade humana de “fazer sentido”. Os mesmos autores afirmam que a 

metáfora é um imenso sistema conceptual metafórico subjacente à linguagem 

cotidiana, fazendo parte de nosso pensamento e de nossa ação. Esse sistema 

conceptual desempenha um papel central na definição da realidade cotidiana e na 

compreensão de textos literários. 
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Por esses motivos, ancorei-me, teoricamente, nos estudos feitos por Lakoff e 

Johnson (2002) em relação aos novos estudos das metáforas conceptuais,  pois 

acredito que trabalhar com a leitura e a compreensão da metáfora pode tornar o 

aprendizado da língua materna mais significativo. 

Mais especificamente em relação às habilidades de leitura, parti da 

concepção de leitura como prática social, na qual o leitor constrói o sentido do texto 

inserido em um contexto sócio-histórico cultural. Segundo essa concepção da ação 

de ler, o aprendiz busca alternativas para entender melhor a si próprio e o seu 

mundo, aumentando, portanto, sua capacidade de influenciar o mundo (Shor, 1999). 

Tendo esclarecido, em linhas gerais, os quadros teórico e metodológico que 

justificam esta pesquisa, defino o objetivo desta pesquisa como o de verificar se  a 

prática do pensar alto em grupo (Zanotto, 1998), sendo um evento social de leitura, 

contribui para a leitura crítica de textos literários com as quais “ os leitores, em uma 

interação face-a-face, partilham, negociam, constroem e avaliam as diferentes 

leituras” (ZANOTTO, 1998), com a mediação da professora-pesquisadora. 

Em termos mais específicos, objetivo analisar como as minhas ações, no 

evento de leitura, possibilitam a formação do aluno como leitor crítico. A partir da 

reflexão sobre a minha prática, busquei embasamento teórico para auxiliar meu 

aluno na construção de significados durante a atividade de leitura. 

Para verificar se esses objetivos (geral e específico) foram atingidos, 

problematizei esta pesquisa a partir da elaboração de subperguntas (Bortoni-

Ricardo, 2008) que a eles correspondem e que me auxiliaram a olhar os dados de 

pesquisa. São elas: 

1) A interação em grupo no  evento social de leitura facilita a compreensão das 

metáforas contidas nos textos literários? 

2) A prática do pensar alto em grupo favorece a construção da identidade de um 

leitor crítico e reflexivo? 

3) A minha ação na prática do pensar alto em grupo contribuiu para a formação do 

aluno como leitor reflexivo e crítico? 
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Nessa perspectiva,  parti da hipótese de que é mister enfocar a importância 

de o professor trabalhar, de forma eficaz, a reflexão que auxiliará no processo de 

autonomia do aluno, uma vez que a prática do pensar alto em grupo propicia a 

exposição de ideias, pensamentos e posicionamentos diante das leituras feitas pelo 

grupo focal (Gatti, 2005) nas vivências em sala de aula e, assim, facilitar a 

compreensão das metáforas e favorecer a construção de um leitor crítico e reflexivo. 

Nesta pesquisa, também trilhei caminhos em busca de aprofundamento da  

visão da metáfora, no contexto cultural, uma vez que, de acordo com Dell’Isola 

(1998), a metáfora pode conter marcas culturais, pois seu criador, inserido em um 

contexto cultural com o seu universo e com suas próprias relações com o mundo, 

tem liberdade criativa para conceber uma metáfora e, por outro lado, o leitor, 

também inserido em um contexto cultural com o seu universo e com suas próprias 

relações com o mundo, possui a mesma liberdade subjetiva para compreender o 

efeito metafórico. 

De maneira geral, portanto, os valores que são priorizados são parcialmente 

uma questão de cultura na qual se vive e, parcialmente, dos valores pessoais de 

cada um. Assim, o universo escolar, palco da grande diversidade cultural, é o 

ambiente propício para o desenvolvimento da natureza social, cultural e identitária 

dos alunos. 

Convém estabelecer os parâmetros teóricos que guiaram a realização da 

presente pesquisa. Este trabalho teve, como suporte teórico, os seguintes autores: 

Kato (1999); Kleiman ( 2000); Matêncio (1998); Romão e Pacífico (2006); Orlandi 

(1996); Possenti (1996) que apresentam reflexões concernentes à leitura e 

interpretação de textos por alunos no âmbito escolar e também abordam as 

dificuldades no ensino de leitura em instituições educacionais. Para a leitura dentro 

de uma dimensão social e crítica, Luke e Freebody (1997); Bloome (1983); 

Pontecorvo (2005) mostram uma definição ampla de leitura na qual ela é mais do 

que um veículo de interação de ideias entre o autor e o leitor.  

Também me embasei em Zanotto (1998) que propõe a prática do pensar alto 

em grupo, um evento social de leitura para construir, coletivamente, os significados 

textuais. Por fim, apoiei-me em Lakoff e Johnson (2002) para pesquisar a nova visão 
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da metáfora conceptual, especialmente as metáforas orientacionais, ontológicas e 

estruturais. 

Tendo esclarecido objetivos, problema e justificativa de pesquisa, declaro que 

este estudo está organizado em quatro capítulos que abrangem o corpo teórico, 

assim como a análise de dados e conclusão. 

Inicio o capítulo primeiro, tecendo considerações acerca das teorias de 

ensino-aprendizagem com base em Mizukami (1986), Davis e Oliveira (2008) e 

Williams e Burden (1997). Em seguida, a cada uma dessas teorias, apresento as 

correspondentes concepções de leitura, que são tratados aqui em três paradigmas: 

o tradicional, o cognitivista e a leitura como prática social. Logo em seguida, discuto 

a visão de letramento em oposição à visão tradicional de alfabetização, a leitura de 

textos literários e o pensar alto em grupo como prática coerente com a perspectiva 

social e crítica de letramento. Por fim, na penúltima seção discorro sobre a questão 

da identidade. 

No capítulo segundo, dedicado à questão da metáfora, abordo a visão retórica 

da metáfora de Aristotéles e a metáfora cognitiva. A seguir, discuto a relação da 

metáfora com o contexto cultural, uma vez que a sala de aula propicia o contato com 

culturas e pensares diferentes, ou seja, um ambiente acolhedor para o 

desenvolvimento social e cultural do indivíduo. Por fim, abordo as metáforas 

alegóricas. 

No capítulo terceiro, mostro a metodologia e o contexto de pesquisa, os 

participantes, os instrumentos para a coleta de dados e os procedimentos utilizados 

para a análise de dados. 

No capítulo quarto, apresento a análise e a discussão dos dados que 

mostram os sentidos construídos pelos participantes da pesquisa por meio da 

utilização do pensar alto em grupo a partir da leitura da fábula  “A águia e a galinha”, 

de Leonardo Boff, e da crônica “Pinóquio às avessas”, de Rubem Alves. Esse 

mesmo capítulo também mostra as transformações que ocorreram em minha prática 

pedagógica e o desenvolvimento da leitura crítica dos participantes por meio de 

perguntas (Mackay, 2001) que se revelaram um elemento importante para o 

desenvolvimento de papéis sociais. 
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Finalizo com as considerações finais que apresentam as respostas às minhas 

perguntas de pesquisa e observações sobre a relevância do trabalho. 
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CAPÍTULO 1 – AS TEORIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E PRÁTICAS DE 

LETRAMENTO 

 

“ Ler é identificar-se com o apaixonado ou o místico. É 

ser um pouco clandestino, é abolir o mundo exterior, 

deportar-se para uma ficção, abrir um parêntese do 

imaginário” (ROMÃO E PACÍFICO, 2006, p.17) 

 

Neste capítulo, apresento, primeiramente, as teorias de ensino-aprendizagem 

que embasam as práticas escolares. Em seguida, a cada uma dessas teorias 

apresento as correspondentes concepções de leitura que são tratados aqui em três 

paradigmas principais, a saber: o tradicional, que, via de regra, exige que o aluno 

seja capaz de localizar e transferir informações; o cognitivista, com suas estratégias 

de leitura e a teoria de leitura como prática social, central para este trabalho. É 

importante lembrar que o segundo paradigma, também chamado de centrado no 

aluno (Kumaravadivelu, 2008), considera tanto aspectos cognitivos, quanto 

emocionais. Dessa forma, é possível tratar aqui também do papel da empatia e da 

emoção na atividade de compreensão leitora (Bourg, 1996) – enfoque que seguirei. 

Após discutir conceitos de leitura e ensino-aprendizagem, traço um paralelo 

entre esses conceitos e a visão de letramento em oposição à visão tradicional de 

alfabetização. Em seguida, considerando que o presente trabalho enfoca leitura de 

crônicas e fábulas, discuto a leitura de textos literários. 

É importante sempre ressaltar que o principal instrumento de coleta de dados 

desta pesquisa é o pensar alto em grupo (Zanotto, 1998). Por ser o principal 

instrumento, neste capítulo, discuto o pensar alto, assim como as características que 

me permitem colocá-lo, neste trabalho, como uma ferramenta da teoria sócio-

histórico-cultural (Vygotsky, 1934) aqui discutida. 

Levando em consideração que os modelos de leitura praticados na escola 

estão embasados em teorias de ensino-aprendizagem que atribuem papéis 

diferentes a professores e alunos, é possível concluir que tais papéis sejam 

fundamentais na construção da identidade leitora de cada jovem em idade escolar. 
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Dessa forma, a penúltima seção deste capítulo trata precisamente da questão da 

identidade em  sua relação com os demais conceitos que já terão sido discutidos 

 

1.1 – As teorias de ensino-aprendizagem  

Nesta seção, trato das principais teorias de ensino-aprendizagem que vêm 

embasando as práticas escolares, inclusive as práticas de leitura  coerentes com tais 

teorias. São quatro as teorias, sendo que, como discutido acima, a teoria cognitivista 

se encaixa, juntamente com a teoria humanista, em uma perspectiva que 

Kumaravadivelu (2008) chama de centrada no aluno. Por isso, trato de três visões 

de ensino-aprendizagem, iniciando pelo behaviorismo. 

 

1.1.1 – O behaviorismo ou comportamentalismo 

Na Psicologia, o fundador do comportamentalismo ou behaviorismo é Skinner. 

A teoria proposta por ele preocupa-se em explicar os comportamentos observáveis 

do sujeito, desprezando a análise de aspectos da conduta humana como o seu 

raciocínio, os seus desejos e sentimento (Davis e Oliveira, 2008). 

Mizukami (1986), discutindo Skinner (1974), afirma que o ensino, conforme 

esta teoria  corresponde ao arranjo ou à disposição de contingências para uma 

aprendizagem eficaz que, por sua vez, depende de elementos observáveis na 

presença dos quais o comportamento ocorre: um evento antecedente, uma resposta, 

um evento consequente (reforço) e fatores contextuais. 

 Nessa direção, Davis e Oliveira (2008) afirmam que, para que a 

aprendizagem ocorra, é preciso que se considere a natureza dos estímulos 

presentes na situação em que mudanças no comportamento podem ser provocadas 

por meio de estímulos externos como elogios, premiações (reforços positivos), 

aumentando a frequência com que o comportamento ocorre. Já o reforço negativo 

(punições) leva a uma diminuição na frequência com que o comportamento 

acontece.   

 A escola, nesta abordagem de ensino, é considerada e aceita como uma 

agência educacional que deverá adotar forma peculiar de controle, de acordo com 

os comportamentos que pretende instalar e manter (Mizukami, 1986). Mizukami 

ainda afirma que, nessa abordagem de ensino, o professor apenas transmite 

conhecimentos, sendo considerado um planejador, um engenheiro comportamental, 
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pois a ênfase da aprendizagem está mais direcionada para o controle do 

comportamento do que para a aquisição do conhecimento. 

Coerente com essa perspectiva é a metáfora de educação bancária de Freire 

(2005), na qual os educandos são vistos como meros espectadores do mundo e não 

recriadores  do mundo. Para o referido autor, nessa concepção, o professor “enche” 

o educando de “depósitos” de comunicados, proporcionando-lhe um falso saber. 

Tendo discutido essa visão de ensino-aprendizagem, relaciono, a seguir, esse 

conceito com a concepção de leitura que se aproxima do behaviorismo. 

1.1.2 – Visão tradicional de leitura 

A linguística textual, que passou a desenvolver-se na década de 60 na 

Europa e, principalmente, na Alemanha, é um marco nas pesquisas de leitura e de 

leitor proficiente, segundo Matêncio (1998). 

Até então, a preocupação era com o estudo da palavra e da frase; com o 

surgimento da linguística textual, o interesse voltou-se para o texto. Matêncio (1998) 

aponta ainda que a concepção de leitura em que o texto é a fonte única do sentido 

procede de uma visão estruturalista e mecanicista da linguagem, resultando, desta 

visão, a compreensão de que tal concepção de leitura se aproximaria do 

behaviorismo, também mecanicista em seus processos de ensinar e de aprender. 

Nessa visão, o texto se objetiva, materializa-se, independente do sujeito e da 

situação de enunciação. A leitura é entendida como decodificação, considerando o 

texto como depósito ou repositório de significados, para extrair da soma desses 

significados a “mensagem” do texto. 

Uma consequência dessa atitude é a formação de um leitor passivo, um 

pseudoleitor, disposto a acomodar-se a essa situação e aceitar a contradição e a 

incoerência, como comentam Kleiman (2000) e Kato (1999). 

 

1.2 – Teorias de ensino-aprendizagem centradas no aluno 

São duas as visões de ensino-aprendizagem consideradas centradas no 

aluno: cognitivismo e humanismo. Ambas são tratadas sob esse subtítulo porque 

têm como semelhança a crença de que o aluno precisa se desenvolver 
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maturacionalmente (o cognitivo, o biológico e o emocional) para ser capaz de 

aprender. 

Por outro lado, essas abordagens diferem no que diz respeito às suas 

especificidades. Para a teoria cognitivista, as estratégias cognitivas e metacognitivas 

de ensino-aprendizagem (no caso específico deste trabalho, as estratégias de 

leitura) são essenciais. Já no humanismo, Rogers (1972 apud Mizukami,1986) 

esclarece a idéia do desenvolvimento emocional do indivíduo. 

1.2.1 – Cognitivismo (Piaget) 

Em oposição ao behaviorismo, a psicologia cognitivista, que tem como seu 

fundador Piaget, preocupa-se com o modo pelo qual a mente humana pensa e 

aprende (Williams e Burden, 1997). 

Nessa abordagem de ensino, os psicólogos cognitivistas estão, portanto, 

interessados nos processos mentais envolvidos na aprendizagem. Segundo Williams 

e Burden (1997, p.2), na teoria piagetiana, o aprendiz, é visto como um participante 

ativo do processo de aprendizagem, uma vez que, desde o seu nascimento, ele se 

encontra envolvido na construção de um sentido pessoal, que é a sua própria 

compreensão a partir de suas experiências..  

Para Mizukami (1986), o indivíduo, nessa abordagem, é considerado como 

um sistema aberto, em reestruturações sucessivas, em busca de um estágio final 

nunca alcançado por completo. A mesma autora complementa que todo ensino 

deverá assumir formas diversas no decorrer do desenvolvimento, uma vez que, 

segundo Davis e Oliveira (2008), “o como” o aluno aprende depende da 

esquematização presente, do estágio atual, da forma de relacionamento atual com o 

meio, e que o ensino, nesta teoria, tem que ser baseado no ensaio e no erro, na 

pesquisa, na investigação, na solução de problemas por parte do aluno, mas não na 

aprendizagem de fórmulas, nomenclaturas, definições etc. 

Mizukami (1986), assumindo as ideias de Piaget (1970), também afirma que a 

construção do conhecimento se dá por meio de sua interação com o meio, de modo 

que um influencia o outro, acarretando mudanças sobre o indivíduo e, nesta 

interação com o mundo físico e social, as características e peculiaridades desse 

mundo vão sendo conhecidas e elaboradas. 
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Se acordo com esta teoria, a ação do professor está relacionada à criação de 

situações que provoquem desequilíbrios e desafios, para que os alunos possam 

estabelecer reciprocidade intelectual e cooperação ao mesmo tempo moral e 

racional. O professor deve, simplesmente, propor problemas aos alunos, sem 

ensinar-lhes as soluções, levando o aluno a trabalhar o mais independente possível 

(Davis e Oliveira, 2008). 

Tendo discutido a visão cognitiva de ensino-aprendizagem, relaciono, a 

seguir, esse conceito com a concepção de leitura que, no cognitivismo, se embasa. 

1.2.2 – Visão de leitura cognitivista: questões de estratégias 

Segundo Kleiman (1989) e Kato (1999), os modelos cognitivistas de leitura 

contemplam dois tipos de processamento de informação: o bottom-up, denominado 

ascendente, e o top-down, denominado descendente.  

Kato (1999) afirma que o leitor idealizado pelo modelo descendente é aquele 

que se apoia, principalmente, em seus conhecimentos prévios e sua capacidade 

inferencial para fazer predições sobre o texto por meio dos dados não visuais. Já no 

modelo ascendente, o leitor analisa cuidadosamente o input visual, sintetizando o 

significado das partes menores para obter o significado do todo. 

Em complemento a esses dois modelos de processamento, surge outro 

modelo, denominado de interativo, no qual a leitura apresenta-se como uma 

atividade essencialmente construtiva. 

Esse modelo se apoia na psicologia cognitivista, na qual a leitura é um 

processo interativo porque o “desvendamento” do texto se dá simultaneamente por 

meio da percepção de diversos níveis ou fontes de informação que interagem entre 

si, conforme Kleiman (1989). Assim, por exemplo, o sujeito-leitor ativa seus diversos 

níveis de conhecimento (sintáticos, semânticos e extralinguístico) para ter acesso ao 

texto e chegar à compreensão. 

 A interação, nesse modelo, não é aquela que se dá entre o leitor, 

determinado pelo seu contexto, e o autor, por meio do texto: “ há o 

interrelacionamento do processamento ascendente e descendente. Esta interação 

se refere especificamente ao interrelacionamento, hierarquizado, de diversos níveis 

de conhecimento do sujeito, desde o conhecimento gráfico até o conhecimento de 

mundo utilizado pelo leitor” (Kleiman, 1989, p.31). 
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Para Kato (1999), o processamento interativo é utilizado pelo leitor maduro, 

pois é aquele que usa, de forma adequada e no momento apropriado, os dois 

processos, ascendente e descendente. 

 Para a mesma autora, o primeiro tipo de processamento assegura que o 

leitor estará sensível à informação nova ou inconsistente com suas hipóteses 

preditivas do momento sobre o conteúdo do texto. O segundo ajuda o leitor a 

resolver ambiguidades ou a selecionar, entre várias, as possíveis interpretações do 

texto. Já no modelo interativo, o leitor é visto como um sujeito ativo, pois faz 

inferências, aciona seu conhecimento prévio que, ao ser acionado e confrontado 

com os dados do texto, faz com que o leitor construa, assim, o sentido. 

Sendo assim, a visão de leitura cognitiva envolve uma integração complexa 

do conhecimento prévio do leitor, proficiência, estratégias cognitivas e 

metacognitivas. 

Especificamente, em relação às estratégias cognitivas, é possível dizer que 

estas consistem na execução de algum “cálculo mental” por parte dos participantes 

em que ouvinte e leitor, partindo da informação veiculada, constroem novas 

representações mentais e/ou estabelecem uma ponte entre segmentos textuais, ou 

entre informação explícita e informação não explicitada no texto. Já as estratégias 

metacognitivas da leitura seriam aquelas operações realizadas com algum objetivo 

em mente, ou seja, o conhecimento e o controle que as pessoas possuem sobre seu 

próprio pensamento e atividades de aprendizagem. As estratégias cognitivas são, 

portanto, inconscientes, enquanto as metacognitivas da leitura seriam aquelas em 

que temos controle consciente, no sentido de sermos capazes de dizer e explicar a 

nossa ação, conforme explica Kleiman (2000). 

Kleiman (1999) ainda afirma que as estratégias de ordem cognitiva têm a 

função de permitir ou facilitar o processamento textual, quer em termos de produção, 

quer em termos de compreensão; elas regem os comportamentos automáticos do 

leitor, e o seu conjunto serve para construir a coerência local do texto. 

No enfoque psicolinguístico, as pesquisas em leitura são unânimes em 

afirmar que “ na leitura proficiente, as palavras são lidas não letra por letra ou sílaba 

por sílaba, mas como um todo não analisado, isto é, por reconhecimento instantâneo  

e não por processamento analítico-sintético” (KATO, 1999, p.33) e que “ a leitura é 

considerada uma forma de interação entre pensamento e linguagem” (BRITO, 2001, 
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p. 25). A visão psicolinguística, no entanto, sofreu limitações resultantes do avanço 

dos estudos sobre leitura. 

 

1.2.3 – Humanismo (Rogers) 

Assim como na abordagem cognitivista, na humanista, o ensino está centrado 

na pessoa (sujeito), no entanto, há algumas características que diferenciam uma  e 

outra, como explicitado no início dessa seção. Especificamente, no humanismo, 

Mizukami (1986) afirma que o professor utilizaria técnicas de dirigir sem dirigir, ou 

seja, dirigir a pessoa à sua própria experiência para que, dessa forma, ela possa 

estruturar-se e agir. 

Discutindo Rogers (1972), Mizukami (1986) ainda afirma que, nessa 

abordagem – também chamada de rogeriana, já que Rogers é seu principal 

representante  a realidade é um fenômeno subjetivo, pois o ser humano reconstrói 

em si o mundo exterior, partindo de sua percepção, recebendo os estímulos, 

atribuindo significado às experiências pessoais que vive, pois ele acredita que, em 

cada indivíduo, há uma consciência autônoma e interna que lhe permite significar e 

optar. 

Em termos das ações do professor, a educação humanista tem como 

finalidade a criação de condições que facilitem a aprendizagem do aluno. O 

professor, portanto, é um facilitador da aprendizagem e um organizador dos espaços 

e dos materiais de que os alunos necessitarão para o seu desenvolvimento.  A 

aprendizagem tem a qualidade de um envolvimento pessoal - a pessoa como um 

todo - tanto no aspecto sensível quanto  no aspecto cognitivo, uma vez que enfatiza 

as relações interpessoais e o crescimento que delas resulta. 

Mizukami (1986) afirma que o professor é considerado como um ser humano 

único que desenvolve seu próprio repertório de estratégias de ensino para 

realização de seus propósitos e os da sociedade, na educação dos outros, portanto, 

o processo de ensino irá depender do caráter individual do professor, como ele se 

inter-relaciona com o caráter individual do aluno. 
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A mesma autora ainda relata que o professor deve aceitar o aluno tal como é 

e compreender os sentimentos que ele possui, pois, desta forma, ele  cria um clima 

favorável à aprendizagem significativa – foco da teoria rogeriana. 

Sendo assim, nesta abordagem, o professor não transmite conteúdo, pois 

desempenha o papel de assistente, tendo o papel de facilitar a aprendizagem, 

criando  condições para que os alunos aprendam. 

A seguir, relaciono o conceito humanista de ensino com a visão de leitura que 

considera a empatia e a emoção na atividade leitora. 

1.2.4 – Visão de leitura humanista – questões de empatia 

Davis e Oliveira (2008) afirmam que ainda não conhecemos muitos aspectos 

da dinâmica emocional do ser humano e o papel da emoção na aprendizagem. 

Diante disso, resolvi buscar embasamentos teóricos que pudessem me 

orientar nesse sentido, pois acredito que, de acordo com Davis e Oliveira (2008), 

boa parte dos alunos enfrentam sérias dificuldades de cunho íntimo, particular e 

familiar, não lhes sendo fácil abstrair e superar seus inúmeros medos e problemas 

de relacionamentos com outras crianças e adultos.  

Nestes tempos em que tantas mudanças têm ocorrido, é primordial conhecer 

melhor a si próprio e relacionar-se harmoniosamente com os outros. Acevedo (2009) 

afirma que crianças com um bom conhecimento de si mesmas podem ser 

naturalmente solidárias,  produtivas em seu grupo escolar e familiar, além de serem 

capazes de discernir entre o certo e o inaceitável. 

Davis e Oliveira (2008 p.80), porém argumentam que “mesmo reconhecendo a 

importância dos fatores emocionais e afetivos na aprendizagem, o objetivo da ação 

da escola não é o de promover o ajustamento afetivo, a saúde mental ou mesmo a 

felicidade dos alunos”. 

Já Freire (1996, p.45) afirma que “nenhuma formação docente verdadeira 

pode fazer-se sem o reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da 

afetividade, da imaginação e intuição”. O autor ainda completa, dizendo que não 

haveria existência humana sem abertura de nosso ser ao mundo, sem a 

transitividade de nossa consciência. 

Nessa perspectiva, Davis e Oliveira (2008)  concordam com Freire (1996) no 

sentido de que a relação afetiva a qual o aluno estabelece com o professor e com os 
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colegas fornece a base a partir da qual podem ocorrer as transformações em seu 

comportamento. Assim, a presença do docente dá ao aluno condições de segurança 

física e emocional, levando-o a explorar mais o ambiente e, portanto, a aprender. 

Para Acevedo (2009, p.84), na escola, a relação que professor e aluno 

estabelecem faz com que ambos construam imagens uns dos outros, atribuindo-lhe 

determinadas características, intenções e significados. Assim, cria-se uma rede de 

expectativas recíprocas entre professor e alunos, comprovando que a aprendizagem 

esteja intimamente relacionada a fatores afetivos. 

Nessa direção, Bourg (1996) propõe alguns estudos empíricos acerca do 

papel da emoção na aprendizagem. A autora considera a relação emoção/empatia 

na leitura de textos literários. 

 Para Bourg (1996), a relação emoção/empatia é um mecanismo que facilita 

aos leitores a compreensão de textos, partindo do princípio de que os leitores 

compreendem melhor os textos quando usam suas experiências pessoais como 

uma base para formar a compreensão leitora, ou seja, os leitores passam a entender 

as emoções dos personagens, imaginando como eles se sentiriam se vivenciassem 

experiências similares.  

Desta forma, por meio da leitura empática, o aluno tem a possibilidade de 

colocar-se no lugar dos outros, identificar-se com eles, sentir o que sentem, levando 

em consideração as ideias e o sentimento alheio. 

 Segundo Acevedo (2009), a empatia é indispensável para a nossa 

sobrevivência, pois ela é a base e a essência das relações sociais com as pessoas 

em geral. 

 Por este motivo, acredito que o pensar alto em grupo1 pode ser alinhado à 

proposta de Bourg (1996), visto que esta também parte do princípio de que os 

leitores compreendem melhor os textos quando usam suas experiências pessoais 

como uma base para formar a compreensão leitora, ou seja, por meio do diálogo 

acerca do conteúdo do texto, das negociações e interações leitor/texto, 

leitor/professor e leitor/leitores, os alunos irão construir o sentido do texto 

coletivamente. 

                                                             

1
 Segundo Zanotto (1998), o pensar alto em grupo é uma vivência pedagógica de leitura na qual o 

aluno tem direito à voz, direito a expor suas ideias, trocar conhecimentos e experiências com os 
outros participantes do grupo e com o professor. 
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Segundo Bourg (1996), a compreensão textual baseada na emoção/empatia 

não considera somente os aspectos emocionais e empáticos na atividade leitora, 

mas também os aspectos cognitivos, uma vez que o leitor, ao estabelecer a relação 

entre o texto e sua compreensão textual faz, uso de certas habilidades como a 

memória  e a inferência.  

Assim como Bourg, Davis e Oliveira (2008, p.84) defendem que afeto e 

cognição constituem aspectos inseparávies. Para as autoras, a afetividade e a 

inteligência se estruturam nas ações e pelas ações dos indivíduos. O afeto pode, 

assim, ser entendido como a energia necessária para que a estrutura cognitiva 

passe a operar. 

Desta forma, tanto a inteligência como a afetividade são mecanismos de 

adaptação que permitem ao indivíduo construir noções sobre os objetos, as pessoas 

e as situações, conferindo-lhes atributos, qualidades e valores. Assim, contribuem 

para a construção do próprio sujeito, sua identidade e visão de mundo. 

Tendo discutido o papel da emoção e da empatia na atividade leitora e 

mesmo nas questões de ensino-aprendizagem, é possível afirmar que tanto o 

cognitivismo quanto o humanismo buscam compreender o desenvolvimento da 

autonomia – que talvez seja mais fortemente encontrado no último. 

Freire, um humanista, desenvolveu o seu trabalho centrado no aluno, como 

comprova seu Projeto de Angicos/RN,2 que, em 1963,  consistia em uma proposta 

para a alfabetização de adultos a partir da realidade do próprio aluno, de seus 

instrumentos de trabalho, do que ele vivenciava . 

Além de ser um humanista, Freire é considerado o fundador da pedagogia 

crítica, como afirma Henry Giroux (1996), que resume o pensamento de Paulo 

Freire:  

 
 
 

                                                             

2
 o processo das palavras geradoras proposto por Paulo Freire, inicia-se pelo levantamento do 

universo vocabular dos alunos. Através de conversas informais, o educador observa os vocábulos 
mais usados pelos alunos e a comunidade, e assim seleciona as palavras que servirão de base para 
as lições. quantidade de palavras geradoras pode variar entre 18 a 23 palavras, aproximadamente. 
Depois de composto o universo das palavras geradoras, elas são apresentadas em cartazes com 
imagens. Então, nos círculos de cultura inicia-se uma discussão para interpretá-las na realidade 
daquela turma. 
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Ensinar, nos termos de Freire, não é simplesmente estar na sala de aula, 
mas estar na história, na esfera mais ampla de um imaginário político que 
oferece aos educadores a oportunidade de uma enorme coleção de campos 
para mobilizar conhecimentos e desejos que podem levar a mudanças 
significativas na minimalização do grau de opressão na vida das pessoas 
(GIROUX 1996 apud RAJAGOPALAN, 2003, p.105). 
 
 
 
 

Freire (1996), no livro “Pedagogia da autonomia”, afirma que uma das tarefas 

mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições em que os 

educandos em suas relações uns com os outros possam assumir-se como seres 

sociais e históricos, como seres pensantes, comunicantes, transformadores, 

criadores e realizadores de sonhos. 

 Para o referido autor, toda ação educativa, para que seja válida, deve, 

necessariamente, provocar e criar condições para que se desenvolva uma atitude de 

reflexão crítica.  

Como dito anteriormente, ao mesmo tempo em que era um humanista, Freire 

foi o fundador da pedagogia crítica. Esse fato, de certa forma, aproxima-o de 

Vygotsky e de sua teoria sócio-histórico-cultural de ensino, visto que considera o 

homem como sujeito elaborador e criador do conhecimento inserido num contexto 

histórico; transformador do mundo que, em contrapartida, também o transforma. 

Assim, seguindo o pensamento freiriano de ensino que considera o sujeito 

como elaborador e criador do conhecimento, este trabalho visa proporcionar aos 

alunos o direito à voz na discussão sobre leitura, voz esta que foi silenciada na 

concepção bancária de educação, pois acredito que dar ao aluno o poder de ler com 

a própria mente, o poder de expor e compartilhar suas ideias e pontos de vista é 

uma forma de estabelecer a empatia entre colegas e, até mesmo, com o professor. 

Por isso, a seguir, discuto a teoria de ensino sócio-histórico-cultural que concebe a 

realidade dentro de uma perspectiva crítica. 

 

 1.3 – Teoria sócio-histórico-cultural (Vygotsky) 

Na visão sócio-interacional vygotskyana, o homem se encontra situado no 

tempo e no espaço, inserido num contexto sócio-econômico-cultural-político, ou seja, 

num contexto histórico. 

Mizukami (1986, p.90), expondo as ideias de Vygotsky (1934), relata que o 

homem se constrói e chega a ser sujeito na medida  que, integrado em seu contexto, 
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reflete sobre ele e com ele se compromete, tomando consciência de sua 

historicidade. A mesma autora ainda complementa, dizendo que o homem é 

constantemente desafiado pela realidade, e quanto mais ele reflete sobre ela, mais 

consciente e comprometido ele se torna, podendo, até mesmo, intervir na realidade 

para mudá-la. 

Na filosofia da educação vygotskyana, o homem não participa ativamente da 

história, da sociedade, da transformação da realidade, se não tiver condições de 

tomar consciência dessa realidade e de sua própria capacidade de transformá-la. 

Mizukami (1986) afirma que o processo de conscientização é sempre 

inacabado, contínuo e progressivo, é uma aproximação crítica da realidade que vai 

desde as formas de consciência mais primitivas até a mais crítica e 

problematizadora e, consequentemente, criadora. Para tal autora, o processo de 

conscientização implica a possibilidade de transcender a esfera da simples 

apreensão da realidade para chegar a uma esfera crítica. 

Por isso, a educação deve provocar e criar condições para que se desenvolva 

uma atitude de reflexão crítica, comprometida com a ação. Para isso, a educação 

deve permitir ao homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar 

o mundo e estabelecer com os outros homens relações de reciprocidade, fazer a 

cultura e a história (Freire, 1996).  

Nesta abordagem a relação professor-aluno é horizontal e não imposta, e,  

para que o processo educacional seja real, é necessário que o educador se torne 

educando e o educando, por sua vez, o educador. 

É essa visão  mais horizontalizada que permite dizer que, embora o par mais 

experiente – termo cunhado por Vygotsky para explicar a relação de ensino-

aprendizagem pela perspectiva mediacional - seja, via de regra, o professor, não é 

possível afirmar que este seja sempre o detentor do conhecimento (Davis e Oliveira, 

2008). Professor e alunos são pares no processo de ensino-aprendizagem, e os 

papéis podem cambiar, conforme muitas vezes o fazem.   

O conceito de mediação, central para essa teoria de ensino-aprendizagem, 

diz respeito a todas as relações desse processo. Para Vygotsky (1934), a relação do 

ser humano com o mundo nunca é direta, pois é sempre mediada por instrumentos 
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tais como os signos linguísticos, as estratégias metacognitivas (ou funções 

psicológicas superiores) e todos os instrumentos culturalmente acessíveis ao ser 

humano. O papel do professor como mediador tem, portanto, uma importância 

central nesta visão, uma vez que, sendo conhecedor desses instrumentos, o 

professor os utiliza para desafiar o aluno, assim como para apoiá-lo em suas 

descobertas.  

A seguir, relaciono o conceito vygotskyano de ensino com a visão de leitura 

como prática social. 

1.3.1 – Leitura como prática social  

A visão de leitura como prática social iniciou-se com Street (1984), na 

Inglaterra. Esta concepção alinha-se à concepção de leitura de Bloome (1983), que 

consiste em verificar como o sentido é construído a partir da discussão e negociação 

de sentidos possíveis de um texto sob o ponto de vista dos leitores, que têm como 

mediador o próprio diálogo. 

Segundo Bloome (1983), a leitura como processo social está baseada em 

uma definição ampla de leitura na qual ela é mais do que um veículo de interação de 

ideias entre um autor e um leitor. Essa visão de leitura supõe que há mais 

significado na leitura do que ideias expressas por um autor ou recebidas por um 

leitor via material impresso e que as pessoas se engajam na leitura por outras 

razões e não somente para tentar captar as ideias do escritor. Na verdade, extrair as 

idéias de um escritor pode ser, em muitos casos, irrelevante em relação aos 

objetivos de uma pessoa durante a leitura e pode ter pouca relação com o ato de ler 

per si. 

Dessa forma, obter o significado pretendido pelo autor pode não ser o 

primeiro objetivo durante o evento de leitura. Esse objetivo pode referir-se ao 

estabelecimento de relações e posicionamentos sociais em relação ao texto e aos 

participantes de um evento social de leitura. 

Freebody e Luke (1997) afirmam que ler e escrever são atividades sociais que 

constantemente estamos desempenhando, seja na vida cotidiana, seja no âmbito 

escolar, pois nós sempre estamos lendo algo escrito por alguém ou escrevendo algo 

para alguém. 
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Dentro da concepção de que ler é uma atividade social, Freebody e Luke 

(1997, p.216  afirmam que 

 
3
 “  as prát icas de lei tura geralmente consi stem em at iv idades 

pragmát icas conduzidas em ev entos de letramento,  instâncias 
de interação oral  face-a-face e negociação acerca de tex tos 
escri tos.  Tais prát icas promov em o desenv olv imento de 
posições al ternat iv as sobre a le i tura e prát icas de 
quest ionamento e crí t ica em relação aos tex tos,  as formações 
sociai s a eles af i l iadas e seus pressupostos cul turais .  

 

Nessa direção, segundo os referidos autores, alunos e professores interagem 

para compartilhar suas crenças, ideias e posicionamentos, permitindo ao aluno a 

interação com os outros, participando e discutindo todos os acontecimentos que 

estão em sua volta. Nessa interação, o leitor pode produzir do mesmo texto 

diferentes leituras, passíveis de variação de momento a momento, pois a relação 

leitor/mundo/contexto também é passível de mudanças, uma vez que as 

experiências pessoais e a realidade dos leitores sobre o modo de ver, de estar e 

viver no mundo são diferentes. 

Assim, o leitor tem a função de coprodutor do sentido do texto e, para isso, 

utiliza aspectos sociais, ideológicos, culturais, históricos e afetivos da sua vida. 

Segundo Queiroz (2009), pensar as práticas sociais de leitura requer 

considerar a necessidade de articular o uso de diferentes textos em torno de 

aspectos comuns à vida do aluno. Nessa visão, o leitor (aluno) passa a se ver como 

agindo no mundo por meio da linguagem ou da construção social do significado nas 

práticas sociais de leitura em que está envolvido (Pontecorvo, 2005). 

De acordo com Queiroz (2009), o evento social de leitura é aquele que 

possibilita a pluralidade de leituras, diferente do ensino tradicional em que o 

professor conduz o aluno para a leitura única e, portanto, a única correta. Já na 

perspectiva de leitura como evento social, o sentido é construído pelos participantes 

e suas subjetividades enquanto interagem uns com os outros. 

                                                             

3
 “ reading practices generally entail pragmatic activities conducted in literacy events, instances of 

face-to-face oral interaction and negotiation around the written texts. This practice encourages the 
development of alternative trading positions and practices for questioning and critiquing texts and their 
affiliated social formations and cultural assumptions”. 
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Zanotto (1995) propõe uma prática de leitura, o pensar alto em grupo, 

alinhada com a concepção teórica de leitura como evento social. A referida autora 

afirma que, fazendo uso do pensar alto em grupo, os leitores constroem e partilham, 

por meio de diálogos , os sentidos que são construídos coletivamente.  

Dessa forma, a leitura é uma prática social, com o objetivo de socializar e 

construir significados por meio do diálogo dos participantes na atividade leitora. 

Após discorrer sobre a concepção de leitura como prática social, abordarei, 

na seção seguinte, a leitura de textos literários 

 

1.4 – A leitura de textos literários 

Paulino e Cosson (2009) afirmam que a leitura de obras literárias 

desempenha um papel importante no desenvolvimento do ser humano, quer no 

sentido estrito de favorecer o trato com a escrita, quer no mais amplo de educar os 

sentimentos e favorecer o entendimento das relações sociais. 

Além disso, Colomer (2007) relata que a leitura literária incide em aspectos 

tais como o desenvolvimento do vocabulário, a compreensão de conceitos, o 

conhecimento de como funciona a linguagem escrita e a motivação para querer ler.  

É inquestionável, contudo, que o desinteresse pela leitura ocorra nos jovens 

enquanto ainda estão na etapa escolar. Segundo Zilberman (2009), esse 

desinteresse deve-se, muitas vezes, à maneira com que a escola pratica o ensino de 

leitura, ao proporcionar um aprendizado mecânico, automatizado, por meio de 

exercícios banais e repetitivos. 

Com efeito, o recurso à literatura pode desencadear com eficiência um novo 

pacto entre os estudantes e o texto, assim como entre o aluno e o professor. Nesse 

sentido, cabe aos docentes e discentes entender o significado da leitura como 

procedimento de apropriação da realidade, bem como o objeto por meio do qual ela 

se concretiza: o texto literário. 

Zilberman (2009) afirma que a apropriação da realidade se dá por meio da 

manifestação verbal, de modo que, entre as possibilidades de expressão, a língua é 

a que contém, de maneira mais completa, o produto desses contatos com o real.  

Segundo a mesma autora, a ação de ler caracteriza toda a relação racional e 

emocional entre o indivíduo e o mundo que o cerca. Nessa medida, o real torna-se 

um código, com suas leis, e sua revelação traduz uma modalidade de leitura que 

assegura a primazia de um sujeito sobre o todo que o rodeia. 
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Em virtude disto, o ato de ler engloba tanto o convívio com a linguagem, 

quanto o exercício hermenêutico de interpretação dos significados que o texto 

suscita (Colomer, 2007). A leitura nunca se dá de maneira completa e fechada; ao 

contrário, sua estrutura, marcada pelos vazios e pelo inacabamento das lacunas do 

texto, reclama a intervenção de um leitor, o qual preenche essas lacunas, dando 

vida ao mundo formulado pelo escritor (Zilberman, 2009). Assim, à tarefa de 

deciframento implanta-se outra: a de preenchimento, executada por cada leitor, 

imiscuindo suas vivências e imaginação.  

Desta forma, a educação literária abre caminho para o desenvolvimento da 

capacidade interpretativa, que permite tanto a socialização mais rica e lúcida dos 

indivíduos como a experimentação de um prazer literário que pode resultar na 

emancipação intelectual do indivíduo, capaz de formar suas próprias opiniões. 

Colomer (2007) ainda afirma que o objetivo da educação literária é o de 

contribuir para a formação da pessoa, uma formação que aparece ligada 

indissoluvelmente à construção da sociabilidade. 

É com esse objetivo que utilizo o pensar alto em grupo (Zanotto, 1998), uma 

vez que acredito que este pode contribuir como uma ferramenta de ensino, que 

busca facilitar o contato do aluno com a leitura de textos literários, visto que essa 

prática possibilita que as pessoas envolvidas na discussão de leitura tenham direito 

à voz, direito a expor suas ideias com os outros participantes do grupo e com o 

professor. 

Nessa direção, é possível que a prática do pensar alto em grupo possa  

recuperar o convívio do aluno com a leitura literária, fazendo, desta atividade, um 

momento prazeroso e proveitoso.  

A escola também não se exime de suas responsabilidades; portanto, cabe a 

ela disponibilizar espaços, tempos e oportunidades para o contato com as obras 

literárias, oferecendo um acervo incentivador, banca de textos, sala de leitura ou, 

pelo menos, uma estante em sala de aula onde o aluno possa manusear essa obras. 

Também o ensino da literatura deve dispor de um espaço curricular, seja dentro do 

ensino de língua, seja como uma disciplina à parte, com atividades sistematizadas e 

contínuas envolvendo os textos literários que devem ser desenvolvidas dentro e fora 

da sala de aula (Paulino e Cosson, 2009, p.74). 

Tendo discutido sobre a leitura de textos literários, a seguir, discuto o 

letramento sob uma perspectiva crítica 
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1.5 – Letramento sob uma perspectiva crítica 

De acordo com Soares (2006, p.83), a palavra “letramento” é um termo que 

vem sendo discutido desde a década de 40. A sua origem é da língua inglesa: 

“literacy”. Para a autora, essa palavra carrega o sentido de um processo duplo, o 

processo tecnológico da aquisição da escrita e o processo de uso social dessa 

tecnologia.  

Nesse sentido, Mortatti (2004) afirma que letramento são as novas 

necessidades sociais de leitura e de escrita que a alfabetização não consegue 

abranger. No Brasil, a alfabetização não se expande para as práticas sociais de 

leitura e escrita, algo constituinte do letramento. 

 Assim, a partir dos anos 80, surge, então, o conceito de letramento com a 

necessidade de nomear um novo fenômeno, ou seja, essa palavra aparece para dar 

conta de uma nova ideia, de uma nova maneira de compreender a presença da 

escrita no mundo social. 

Kleiman (1995, p.19) afirma que podemos definir hoje o letramento como um 

“conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e 

enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos”. Em texto 

posterior, a autora declara entender letramento, não simplesmente como práticas de 

leitura e escrita, e sim, como “as práticas e eventos relacionados com uso, função e 

impacto social da escrita”. 

Soares (2006) afirma que letramento é o conjunto de práticas sociais ligadas 

à leitura e à escrita nas quais os indivíduos se envolvem em seu contexto social. 

Além disso, a mesma autora complementa, apresentando duas dimensões para o 

letramento: 

 

1)individual - que são as habilidades individuais presentes na leitura e na 
escrita, que se estendem desde  a habilidade de decodificar palavras 
escritas até a capacidade de compreender  e construir a interpretação de 
textos escritos; 2) social – é um fenômeno cultural referente a um conjunto 
de atividades que demandam o uso da escrita (STREET, 1984 apud 
SOARES, 2006, p.72). 

 
 
 

Para Mortatti (2004, p.102), haveria não duas dimensões, mas  dois modelos 

de letramento que, inicialmente, teriam sido propostos por Street (1984): o autônomo 

e o ideológico.  
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O modelo autônomo enfoca a dimensão técnica e individual do letramento e 

considera as atividades de leitura e de escrita como neutras e universais, 

independentes dos determinantes culturais e das estruturas de poder que 

configuram o contexto social. Já o modelo ideológico enfoca a dimensão social do 

letramento, a leitura e a escrita são consideradas atividades eminentemente sociais, 

que variam no tempo e no espaço e dependem do tipo de sociedade, bem como dos 

projetos políticos, sociais e culturais.  

Para o presente trabalho, interessa o modelo social, uma vez que, ao dizer 

que acredito que a leitura seja uma prática social e ao utilizar uma técnica como o 

pensar alto em grupo, estou, de certa forma, inserindo-me em uma perspectiva de 

leitura e de letramento que não acredita na neutralidade ou universalidade das 

atividades.  

Nesse sentido, o desenvolvimento de práticas sociais de letramento torna o 

indivíduo capaz de “questionar valores, tradições e formas de distribuição de poder 

presentes nos contextos sociais” (Soares ,2006, 26).  

Assim, é possível dizer que o letramento proporciona uma consciência crítica 

que representa um potencial de mudanças de ações que propicia ao sujeito pensar 

criticamente sobre fatos e situações que o mundo lhe impõe (Shor, 1999). 

Shor (1999, p.1) conceitua letramento crítico, como “um conjunto de práticas 

socialmente e historicamente construídas que envolvem a leitura e a escrita como 

parte de um processo de conscientização do mundo mediante as relações de poder 

presentes nos contextos sociais”.  

Segundo a referida autora, nesse tipo de letramento, a prática social repensa 

o mundo, a sociedade, conecta o político e o pessoal, o público e o privado, o global 

e o local, a economia e a pedagogia, reinventando nossas vidas, promovendo justiça 

em lugar da desigualdade. 

Assim, o letramento crítico pode ser definido como uma forma de ação no 

mundo, uma atitude em relação à história, que vê, na linguagem, uma ferramenta 

simbólica de transformação social.  

Queiroz (2009), que desenvolveu sua pesquisa na perspectiva do letramento 

crítico, afirma que pensar criticamente é ser capaz e estar apto a dialogar com os 

diversos contextos em que se está envolvido, com as inúmeras formas de 

representação das informações e ações, colocando em prática as diversas maneiras 

de interpretar as mensagens.  
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Além das características acima, o pensamento crítico pode evitar que 

sejamos manipulados; ele pode orientar e ser um suporte às nossas alegações e 

argumentações, como também nos ajudar a identificar quando um argumento é 

tendencioso ou não. 

Por isso, segundo Carraher (1999), o pensador crítico valoriza a coerência, a 

clareza de pensamento, a reflexão e a observação cuidadosa, porque deseja 

compreender melhor a realidade social e, até mesmo, transformá-la. 

Para que as práticas sociais em que os sujeitos se envolvam sejam realmente 

instrumentos de desenvolvimento e transformação, é necessário que as habilidades 

de letramento tenham sido aprendidas e apreendidas (Queiroz, 2009). Esse 

aprendizado, portanto, é que propicia ao sujeito pensar criticamente sobre fatos e 

situações que o mundo lhe impõe. Nessa direção, ressalto a importância do 

desenvolvimento da criticidade que só poderá ocorrer se o professor, 

conscientemente, propuser atividades que estimulem os alunos a pensar. Por isso, 

apresento, a seguir, a técnica do pensar alto em grupo, considerada, nesta 

pesquisa, como uma atividade que estimula o pensamento crítico. 

 

1.6 – O pensar alto em grupo: prática coerente com a perspectiva social e 

crítica do letramento. 

O pensar alto em grupo tem sido utilizado nas pesquisas feitas pelo grupo 

G.E.I.M4. Zanotto (1995) esclarece que o pensar alto em grupo tanto pode ser um 

instrumento pedagógico, ao ser utilizado em sala de aula, quanto um instrumento de 

pesquisa, utilizado para a coleta de dados. 

Seguindo uma linha introspectiva, o pensar alto em grupo é um “pensar alto” 

colaborativo para a construção dos significados do texto, ou seja, é um evento social 

de letramento no qual os leitores, em uma interação face-a-face, podem interagir, 

partilhar seus conhecimentos, negociar e construir seus sentidos com base em suas 

opiniões, experiências e crenças (Zanotto, 1998). 

Desta forma, o pensar alto em grupo (Zanotto, 1992), sendo um evento social 

de discurso, permite que os participantes envolvidos em uma situação social possam 

                                                             

4 G.E.I.M (Grupo de Estudos sobre a Indeterminação da Metáfora) – Coordenação – Profª. Drª. Mara Sophia 

Zanotto. 
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compartilhar livremente suas ideias, seus pensamentos e posicionamentos com 

maior informalidade na interação entre os participantes.    

Além disso, a técnica do pensar alto em grupo, também, fornece dados para o 

pesquisador que podem ser utilizados para a análise e reflexão sobre sua prática, 

constituindo, dessa forma, um rico instrumento pedagógico, pois possibilita o acesso 

a processos cognitivos e metacognitivos do aluno/participante antes, durante e após 

a leitura. 

Nessa perspectiva, os processos cognitivos evidenciados nessa prática, não 

passíveis de observação direta, são dados que possibilitam aos professores ou 

pesquisadores observá-los por meio da exteriorização verbal do pensamento, 

durante a atividade de compreensão do texto. 

Afinada com a proposta do “pensar alto em grupo”, Pontecorvo (2005)  explica 

alguns aspectos dessa prática, que, segundo ela, é uma prática coletiva de pensar e 

raciocinar que se realiza por meio do diálogo e da conversação. A autora ainda 

explica que o pensar em conjunto manifesta-se na disponibilidade, até a 

permeabilidade, de captar o pensamento do outro e na consequente possibilidade 

de construir, em conjunto, um pensamento-discurso. 

Sendo assim, cada aluno pode utilizar aquilo que o outro diz, subdividindo o 

esforço do ato de pensar mediante o compartilhamento do pensamento – fenômeno 

que Pontecorvo (2005) denomina co-construção do raciocínio, pois o que é dito por 

um aluno pode ser utilizado para a construção do discurso de outro e ser-lhe depois 

devolvido em um outro enunciado de uma forma mais elaborada.   

A leitura, portanto, será construída e compartilhada por todos, por meio do 

diálogo, da conversa coletiva sobre o texto, com a finalidade de revelar o sentido, às 

vezes, “oculto” pelo autor, permitindo que, no confronto de ideias e pensamentos, os 

alunos reflitam e construam os sentidos que são válidos. 

1.6.1 – Perguntas mediadoras  - despertando o pensamento crítico 

Queiróz (2009) afirma que é impossível ignorar a importância da pergunta nos 

contextos escolares, pois é, nesse espaço de perguntas e elaboração de respostas, 
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que se constrói o conhecimento e se oportunizam aos alunos a reflexão e o 

raciocínio.  

Assim, Mèndez (2002) nos oferece uma série de sugestões a respeito de 

como agirmos com relação à elaboração de perguntas: 

1. Evitar perguntas que tenham a mesma resposta, pois requerem do aluno 

pouco esforço, apenas um único e simples pensamento. 

2. Evitar perguntas cuja resposta os alunos possam copiar mecanicamente 

uns dos outros. Essas perguntas não exigem o desenvolvimento das capacidades 

do pensamento autônomo fundamentado. 

3. Elaborar perguntas que obriguem à reflexão, que desafiem a capacidade 

de raciocínio. Perguntas que exijam a elaboração do pensamento e da 

argumentação. 

4. Elaborar perguntas que estimulem e não que adormeçam, ou obriguem a 

um exercício de obediência a palavras emprestadas ou simplesmente transmitidas. 

A seguir, relaciono alguns tipos de pergunta que segundo (Mackay, 1980)  

estimulam o pensamento: 

 Perguntas abertas- as perguntas abertas permitem que a pessoa que está 

respondendo dê mais informações, “estimulam a pessoa a falar mais que 

monossílabos” (p.11). Elas têm como objetivo iniciar um assunto e explorar um 

ponto de vista. Normalmente, começam com “como”, “o quê”, “onde”, “quando”, 

“qual” ou “quem” e não podem ser respondidas com um simples “sim” ou “não”. 

Exemplo: O que o respondente, na verdade, está dizendo? 

 Perguntas investigativas: as perguntas investigativas são próprias para “buscar 

informações a um nível maior de profundidade” (p.15). Algumas vezes são 

chamadas de perguntas de “acompanhamento” ou “focalizadas”, sendo que o 

principal objetivo desse tipo de pergunta é conseguir algo além de respostas 

(possivelmente) superficiais e investigar mais detalhadamente. A pergunta 

investigadora “está interessada exclusivamente em opiniões mais detalhadas e 

indicações de atitudes mais profundas” (p.21). Exemplo: Como você chegou a 

essa conclusão? 
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 Perguntas fundamentadas: as perguntas fundamentadas “ servem para focalizar 

a atenção do respondente sobre um aspecto específico do tópico geral 

anteriormente exposto” (p.21). Elas “ focalizam a atenção em áreas específicas 

dentro do assunto geral” (p.21). Exemplo: O que você pensa a respeito de? 

 Perguntas reflexivas- as perguntas reflexivas dependem de como o entrevistador 

“está interpretando as entrelinhas emocionais do que está sendo dito” (p.23). A 

pergunta reflexiva é elaborada por meio de uma reflexão cuidadosa da 

interpretação do que foi dito, ou seja, ela é elaborada após alguma resposta do 

respondente. Exemplo: Respondente: “Todos dizem que vai dar certo...Eu 

imagino que eles saibam sobre o que estão falando. Quero dizer...eles sabem, 

não sabem?” – Questionador: “ Você tem suas dúvidas?”. 

 Perguntas espelhadas- é uma forma de estimular o respondente a falar mais e 

uma forma útil de se extrair mais informações. Por exemplo, quando o 

respondente dá uma resposta curta, o questionador reformula a resposta como 

uma pergunta. Questionador : “ E qual a sua profissão?” - “Sim, eu construo 

pontes... eu sou o responsável pela garantia...”. 

 Perguntas conclusivas  dizem respeito à interpretação de alguma resposta. É 

usada para resumir, chegar entendimento ou esclarecer os pensamentos do 

respondente. São também chamadas de perguntas “cristalizadas” ou de 

“confirmação”. Exemplo: Então, o que você está dizendo é...?/ Você acha que 

devemos nos certificar... É isso? 

A pergunta, além de ser um ato de interrogar, propor, pedir solução, 

investigar, pedir esclarecimento, indagar, perguntar a si próprio com o intuito de 

eliminar dúvidas e hesitações, tem como objetivo a formação do pensamento crítico 

do aluno, autônomo e criativo, desenvolvendo assim a inteligência do pensar 

repostas que obedeçam a diferentes formas de posicionar-se, argumentar, pensar e 

mostrar o que cada um pensa, sabe, e como interpreta ou expressa suas próprias 

idéias. 

Após discutir sobre a importância das perguntas no contexto escolar, a seguir 

abordarei a construção de identidade na prática leitora. 
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1.7 – A construção de identidade na prática leitora 

Os participantes, em qualquer evento de leitura, interagem entre si por meio 

do discurso que é considerado, por Vygotsky (1978), o instrumento mediador na 

construção de significados. Com isso, quero já salientar que discurso, assim como a 

identidade social, neste trabalho, são vistos a partir de uma visão sócio-histórico-

cultural, uma vez que o significado é um construto negociado pelos participantes, 

isto é, não é dado ou fixo intrinsecamente à linguagem utilizada (Bahktin, 1981). 

De acordo com Moita Lopes (1998), a visão de discurso como uma construção 

social no qual os participantes constroem o significado ao se envolverem e ao 

envolverem outros no discurso é uma forma de ação no mundo. 

Nessa visão, os participantes constroem a realidade social e a si mesmos por 

meio do discurso (Murray, 1989, p. 176), a construção da identidade social é vista 

como estando sempre em processo, pois é dependente da realização discursiva em 

circunstâncias particulares: os significados que os participantes dão a si mesmos e 

aos outros engajados no discurso. 

Dessa forma, ao invés de pensarmos sobre identidade como um fato já 

concluído, devemos pensar sobre identidade como uma produção que nunca está 

completa, que está sempre em processo, sempre constituída dentro do discurso. 

Essa é a razão pela qual se faz necessário focalizar os significados que os 

participantes constroem na interação, para criação de novas significações (Kleiman, 

1998), as quais podem levar à reprodução ou à transformação dos processos de 

identificação do outro e de reafirmação ou rejeição da identidade dos participantes, 

uma vez que, conforme Parmar (1990), as identidades não são fixas, mas 

complexas, diferenciadas e constantemente reposicionadas. 

Como o significado é uma construção social, duas questões são centrais 

nessa visão: alteridade e contexto. Seguindo a visão bakhtiniana de linguagem,  

toda enunciação envolve pelo menos duas vozes, a voz do eu e a voz do outro, isto 

é, dos pares da interlocução. Isso significa dizer que o que somos, nossas 

identidades sociais são construídas por meio de nossas práticas discursivas com o 

outro: as pessoas têm suas identidades construídas de acordo com o modo pelo 

qual se vinculam a um discurso - no seu próprio e nos discursos dos outros.  

Desta forma, na leitura sobre textos, a utilização do pensar alto do grupo, 

técnica que permite ao aluno o direito à voz, a expor suas ideias, trocar 

conhecimentos e experiências com os outros, pode ocasionar implicações 
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identitárias, uma vez que nossas identidades sociais são construídas por meio de 

nossas práticas discursivas com os outros e conosco mesmos.   

É, portanto, a presença do outro com quem se está engajado no discurso que 

molda o que dizemos e como nos percebemos à luz do que o outro significa para 

nós: o indivíduo torna-se consciente de si mesmo no processo de tornar-se 

consciente dos outros ( Markova, 1990). 

Outra noção importante nessa visão do significado como construção social é o 

contexto. Com a finalidade de construir significados com o outro, os participantes 

discursivos criam contextos mentais ou enquadres interacionais ao interagirem e os 

projetam na interação para indicar como pretendem que o significado seja 

construído: “ o contexto não é um traço material, mas uma produção dos próprios 

participantes, isto é, uma construção interpretativa através da qual definem a 

situação com o objetivo de resolver tarefas práticas (Moita Lopes, 1998, p.32). 

Segundo o referido autor, tanto alteridade quanto contexto são cruciais na 

construção do significado, pois são situados cultural, institucional e historicamente. 

De acordo com Moita Lopes (1998), que se baseia em Fairclough (1989), os 

participantes discursivos estão agindo no mundo em condições sócio-históricas 

particulares, que estão refletidas em seus projetos políticos e nas relações de poder 

nas quais operam. 

Assim, o autor afirma que todas as ações individuais são fenômenos sociais e 

históricos. Os participantes estão cientes de sua vinculação a eventos sócio-

históricos já que “nós todos escrevemos e falamos de um lugar e momento 

particulares, de uma história e de uma cultura que são específicas”.  O que dizemos 

está sempre em contexto, posicionado; portanto, não podemos dizer o que quer que 

queiramos em quaisquer circunstâncias. 

Nesse sentido, Moita Lopes (1996) afirma que a projeção de enquadres 

interacionais ou contextos mentais da interação é dirigida pela posição que os 

participantes ocupam em relações simétricas ou assimétricas na sociedade. 

Desta forma, considerando a relevância da escola na vida dos indivíduos,  

pode-se argumentar que as práticas discursivas, nesse contexto, desempenham um 

papel importante na construção de suas identidades e na dos outros.  

Além disso, tendo-se em mente o fato de as escolas serem, em última 

análise, instituições socialmente justificáveis como espaços de construção de 

conhecimento/ aprendizagem, pode-se dizer que os significados gerados em sala de 
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aula têm mais crédito social do que em outros contextos, particularmente por causa 

do papel de autoridade que os professores desempenham na interação. 

Após discutir a construção de identidade na prática leitora, abordarei, no 

próximo capítulo, a metáfora, como um imenso sistema conceptual subjacente à 

linguagem cotidiana que faz parte de nosso pensamento e ação (Lakoff e Johnson 

1980/2002). 
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CAPÍTULO 2 – METÁFORA: DA METÁFORA DE ARISTÓTELES À METÁFORA 

CONCEPTUAL 

 

 

“A metáfora é tão importante como se fosse um dos 

cinco sentidos, como ver, ou tocar, ou ouvir.Ela é parte 

importante da nossa vida como o toque,tão preciosa 

quanto”(Lakoff ; Johnson, 1980/2002, p.33) 

 

 

Neste capítulo, abordo, inicialmente, a visão tradicional de metáfora  como 

figura de retórica iniciada com Aristóteles há 2.500 anos. A seguir, discuto a teoria 

contemporânea da metáfora conceptual. Na sequência, apresento a metáfora como 

um importante instrumento de cognição de acordo com Lakoff e Jonhson (2002). 

Para finalizar, exploro a relação entre a metáfora e a cultura. 

 

2.1 - Metáfora : figura de retórica 

Teorias clássicas da metáfora referem-se a ela como uma instância de 

linguagem poética, na qual as palavras não são usadas com seus sentidos 

cotidianos comuns. A metáfora, nesse enfoque, “é vista como um recurso da 

imaginação poética e um ornamento retórico – mais uma questão de linguagem 

extraordinária do que linguagem ordinária” (Lakoff e Johnson, 1980, p.45) 

Zanotto (1995b) argumenta que a metáfora, como figura de retórica 

 

 é um desvio da linguagem usual e próprio de linguagens especiais, como a 
poética e a persuasiva, enquanto o literal é próprio da linguagem da ciência, 
porque não é ambíguo, é claro, distinto e preciso. Assim, na visão do 
racionalismo aristotélico e cartesiano, a oposição literal-metafórico é muito 
forte. A ciência se faz com a razão e o literal, enquanto que a poesia se faz 
com a imaginação e a metáfora (ZANOTTO, 1995b, p.211). 
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Lakoff e Johnson (1980, p.186), afirmam que essa dicotomia rígida e inflexível 

é própria do paradigma objetivista ou mito objetivista que postula, entre outras 

coisas, que: 

1) “As palavras têm significados fixos, isto é, nossa linguagem expressa os 

conceitos e as categorias em termos dos quais pensamos”. Para descrever a 

realidade corretamente, precisa-se de palavras cujos significados sejam claros e 

precisos, palavras que correspondam à realidade. Essas podem ser palavras que 

surjam naturalmente, ou podem ser termos técnicos em uma teoria científica.  

2) “As pessoas podem ser objetivas e podem falar objetivamente, mas só o 

conseguem se utilizarem uma linguagem que seja clara e precisamente definida, 

direta, sem ambiguidade e que corresponda à realidade”. Somente falando desse 

modo, as pessoas podem se comunicar com precisão sobre o mundo externo e 

fazer declarações que podem ser objetivamente verdadeiras ou falsas. 

3) “A metáfora e outros tipos de linguagem poética, imaginativa, retórica ou 

figurada poderiam sempre ser evitadas ao se falar objetivamente e elas deveriam 

ser evitadas”, pois seus significados não são claros nem precisos e não 

correspondem de um modo claro à realidade. 

Sendo assim, nesse contexto, a metáfora e outras espécies de linguagem 

figurada deveriam “ser sempre evitadas devido a falta de clareza de seus 

significados e por não corresponderem, dessa maneira, à realidade” (Lakoff e 

Johnson, 2002, 296). 

Em contrapartida à concepção da metáfora como figura de retórica, em 1970,  

deu-se de forma ampla e marcante a mudança paradigmática, que “levou a uma 

reformulação profunda na maneira de conceber a objetividade, a compreensão, a 

verdade, o sentido e a metáfora” (Zanotto et al, 2002). 
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2.2 - Visão contemporânea da metáfora 

A mudança paradigmática não aceita o mito do objetivismo, com suas 

implicações sobre o acesso ao conhecimento verdadeiro, absoluto e incondicional 

do mundo. 

Gibbs (1994) afirma que a metáfora não é meramente uma instância da 

linguagem ou um instrumento retórico especial usado para a comunicação e a 

persuasão, mas também, uma capacidade mental fundamental em que as pessoas 

compreendem a si e o mundo.  

Lakoff e Johnson (2002) relatam que a verdade é sempre relativa a um 

sistema conceptual e qualquer sistema conceptual humano é, em grande parte, 

metafórico por natureza. Os mesmos autores afirmam que os conceitos, que 

governam nosso pensamento, também governam a nossa atividade cotidiana. 

Assim, “a maneira como nos comportamos no mundo, o modo como 

pensamos, o que experienciamos e o que fazemos todos os dias são uma questão 

de metáfora e, esse sistema conceptual desempenha um papel central na definição 

de nossa realidade cotidiana” ( Lakoff e Johnson,2002, p. 46). 

Portanto, assumindo essa visão contemporânea da metáfora, abordo adiante 

a metáfora como uma manifestação lingüística de grande valor cognitivo embasada 

em Zanotto et.al.(2002) e Lakoff e Johnson (2002). 

 

2.3 - Metáfora e cognição  

Com a virada paradigmática, a metáfora, segundo Steen (1994), deixou de : 

a) ser um desvio de linguagem ou algo a ser evitado na linguagem; 

b) ter contornos claros e definidos; seu estudo passou da metáfora como 

expressão meramente linguística para a metáfora como fenômeno de 

cognição; 

c) ter um papel ornamental dentro da linguagem, passando a desempenhar 

um papel central. 
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A metáfora já não é mais considerada, portanto, “uma mera figura de 

linguagem, mas um fenômeno discursivo de valor cognitivo, ou seja, ela está sendo 

reconhecida como um importante instrumento de cognição, que desempenha um 

papel central nos nossos processos perceptuais e cognitivos” conforme declara 

Zanotto (1998a, p.15).  

Lakoff (2002) destaca que a Teoria Cognitiva da metáfora é revolucionária, 

porque, em síntese, apresenta os seguintes aspectos básicos quanto à sua 

natureza, que são: 

 A metáfora é o principal mecanismo pelo qual se compreende 

conceitos abstratos e se raciocina abstratamente; 

 

 Muitos assuntos, do mais comum à mais complexa teoria científica, 

somente podem ser compreendidos via metáfora; 

 

 A metáfora é de natureza fundamentalmente conceptual e não 

linguística; 

 

 A linguagem metafórica é uma manifestação superficial do conceito 

metafórico; 

 

 A metáfora permite compreender um assunto relativamente abstrato ou 

inerentemente desestruturado em termos concreto ou, pelo menos, 

mais altamente estruturado. 

 

Para explicar melhor essa questão em relação à metáfora cognitiva, torna-se 

adequado, neste momento, explanar sobre os resultados ou “lições” de pesquisas 

empíricas provenientes das ciências cognitivas de acordo com Lakoff e Johnson 

(2002, p.28) . Os referidos autores afirmam que 

 

(1) em primeiro lugar, a mente seria “corporificada”, isto é, estruturada por 
meio de nossas experiências corporais, não como uma entidade de 
natureza puramente metafísica e independente do corpo, assim como a 
razão não seria algo que pudesse transcender o corpo, pois ela é também  
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“corporificada”, uma vez que se origina tanto da natureza do cérebro, como 
das peculiaridades dos corpos e das experiências no mundo em que se 
vive; (2) quase todo pensamento é inconsciente, pois não temos acesso aos 
mecanismos que permitem entender um simples enunciado, portanto, a 
própria consciência vai além da percepção de fenômenos físicos, tornando-
se viabilizada somente por este conjunto vasto, inconsciente e inacessível 
que deve estar sempre em funcionamento para que a própria consciência 
possa operar; (3) os conhecimentos abstratos são, em sua maioria, 
metafóricos,ou seja, a metáfora seria, fundamentalmente, um recurso de 
pensamento (logo, um aparato cognitivo) que nos faz falar, ver e agir sobre 
determinados fenômenos de uma maneira e não de outra. 

 

Zanotto (2007), que se baseia nas ideias de Lakoff e Johnson (2002), afirma 

que a metáfora faz parte da vida diária, não apenas na linguagem como também no 

pensamento e na ação e que nosso sistema conceitual comum, orientador de nosso 

pensamento e de nossas ações, é, por natureza, metafórico e se manifesta de 

diferentes maneiras na língua. 

  Reddy (1979), o descobridor da “metáfora do canal”, afirma que nesse tipo 

de metáfora, um conceito é estruturado metaforicamente em termos de outro, isto é , 

eles permitem a conceptualização de um tipo de experiência ou atividade em termos 

de outro tipo de experiência ou atividade.O autor ainda completa dizendo que a 

nossa linguagem sobre a linguagem é estruturada pela seguinte metáfora: 

 

IDEIAS (OU SIGNIFICADOS) SÃO OBJETOS; 

EXPRESSÕES LINGUÍSTICAS SÃO RECIPIENTES; 

COMUNICAÇÃO É ENVIAR. 

 

Para tal, Reddy afirma que o falante coloca ideias (objetos) dentro de palavras 

(recipientes) e as envia (por meio de um canal) para um ouvinte que retira as ideias -

-objetos das palavras-recipientes. 

Desta forma, o autor coclui que 

(1) a linguagem funciona como um canal, transferindo pensamentos 

corporeamente de uma pessoa para a outra; (2) na fala e na escrita, as 

pessoas inserem seus pensamentos e sentimentos nas palavras; (3) as 

palavras realizam a transferência ao conter pensamentos e sentimentos e 
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conduzi-los às outras pessoas; (4) ao ouvir e ler, as pessoas extraem das 

palavras os pensamentos e os sentimentos novamente (REDDY, 1979, 

p.290). 

 

Zanotto (1998, p.16), porém, atenta que, quando se aceita “a metáfora do 

canal, nós nos compromete-se com uma visão de que a comunicação é realizada 

facilmente na ilusão da univocidade e da transparência da linguagem, acreditando 

que o que se pensa ao formular uma mensagem será recebido de forma unívoca e 

transparente e não de que se está construindo o sentido com base em nossas 

experiências e conhecimento do mundo”. 

Já Lakoff e Johnson (2002) consideram a metáfora do canal como uma 

metáfora complexa, constituída por uma rede de metáforas conceptuais que se 

manifestam nos enunciados linguísticos, como nos exemplos a seguir: 

 

A. A MENTE É UM RECIPIENTE 

Não consigo tirar essa música da minha cabeça. 

Sua cabeça está recheada de ideias interessantes. 

 

B. IDEIAS (OU SENTIDOS) SÃO OBJETOS 

Quem te deu essa idéia? 

Você encontrará ideias melhores que essa nos livros. 

 

C. COMUNICAR É ENVIAR OU TRANSFERIR A POSSE 

Vou tentar passar o que tenho em mente 

Ele me deu essa ideia 
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Por isso, com base na metáfora do canal, Lakoff e Johnson (2002, p.17)  

descobriram as metáforas conceituais subjacentes às expressões linguísticas 

metafóricas afirmando que “o que era antes percebido como expressões linguísticas 

individuais, era governado por generalizações, ou seja, as metáforas conceituais ou 

conceitos metafóricos”. 

Assim, “a metáfora passou a ser vista como componente essencial do modo 

ordinário de conceitualizar o mundo, revelando que a linguagem é um imenso 

sistema conceitual metafórico, que rege o pensamento e a ação” (p.16), para 

designar o que ocorre realmente na comunicação, que não é a transparência da 

linguagem representada pela metáfora do canal. 

Para dar conta da complexidade de tal assunto, apoio-me em Lakoff e 

Johnson (2002) ao relatar que a maior parte de nosso sistema conceitual é 

metaforicamente estruturado, isto é, que a maior parte dos conceitos são 

parcialmente compreendidos em termos de outros conceitos num sistema de 

construção e desconstrução da metáfora, uma vez que a língua  é produtiva no que 

se refere à possibilidade de criação de termos e expressões que veiculam o sentido 

metafórico. 

Lakoff e Johnson (2002) conceituam metáfora dizendo que ela revela que o 

nosso sistema conceitual busca recursos metafóricos para expressar uma infinidade 

de conceitos, ou seja, os usuários utilizam diversas metáforas no seu dia-a-dia sem 

estar conscientes de que eles se baseiam em conceitos metafóricos estruturados em 

suas mentes para expressar significados, afirmando que, quando uma metáfora é 

utilizada, o usuário ativa na sua mente o conceito metafórico que se refere ao 

significado que quer expressar para a identificação daquela metáfora. 

Os mesmos autores apresentam o conceito de DISCUSSÃO e a metáfora 

conceptual DISCUSSÃO É GUERRA  para exemplificar como um conceito pode ser 

metafórico e pode estruturar uma atividade cotidiana. 

Segundo tais autores, a metáfora DISCUSSÃO É GUERRA está presente em 

nossa linguagem cotidiana, em uma grande variedade de expressões: 
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 Suas críticas foram direto ao alvo 

 Jamais ganhei uma discussão com ele. 

 Ele atacou todos os pontos fracos da minha argumentação. 

 

Nesses exemplos, pode-se notar que não somente se fala sobre discussão 

em termos de guerra, mas se pode ganhar ou perder uma discussão; veem-se as 

pessoas com quem discutimos como adversários, atacam-se suas posições e 

defendem-se as nossas. Embora não haja batalha física, há uma batalha verbal, que 

se reflete na estrutura de uma discussão: ataque, defesa, contra-ataque, etc. Nesse 

sentido, DISCUSSÃO É GUERRA é uma metáfora que se vive na cultura; ela 

estrutura as ações que se realiza em uma discussão. 

Assim, Lakoff e Johnson (2002, p.48) apontam que “a metáfora não está 

meramente nas palavras que se usam; ela está no próprio conceito de discussão. A 

linguagem de discussão não é poética, ornamental ou retórica. Fala-se de discussão 

dessa maneira porque se concebe-a assim e se age de acordo com o modo que se 

concebem essas coisas”. 

Nesse sentido, os autores (p.48) afirmam que “os processos do pensamento 

humano são em grande parte metafóricos, logo, o sistema conceptual humano é 

metaforicamente estruturado. As metáforas como expressões linguísticas são 

possíveis precisamente por existirem metáforas no sistema conceptual de cada um”. 

Assim, esse sistema conceptual desempenha um papel central na definição 

de realidade cotidiana, portanto, o modo como se pensa, o que se experiencia e o 

que se faz todos os dias são uma questão de metáfora. 

De acordo com Lakoff e Johnson (2002), há três tipos de conceitos 

metafóricos, ou seja, metáforas conceptuais, segundo os autores: 

I- Metáforas ontológicas: são as que permitem compreender experiências 

como objetos e substâncias e, assim, selecionar partes de nossa experiência e tratá-

las como entidades discretas ou substâncias de uma espécie uniforme. Uma vez 

que possamos identificar nossas experiências como entidades ou substâncias, 

podemos referir-nos a elas, categorizá-las, agrupá-las e quantificá-las e, deste modo 

raciocinar sobre elas. 
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As metáforas ontológicas servem a vários propósitos e as diferenças que 

existem entre elas refletem os diferentes fins. Ao se tomar, como exemplo, a 

experiência do aumento de preço visto metaforicamente como uma entidade por 

meio do substantivo inflação, nota-se que a metáfora ontológica A INFLAÇÃO É 

UMA ENTIDADE fornece um meio de se referir à experiência, como nos exemplos 

(Lakoff e Johnson, 2002) abaixo: 

 A inflação está abaixando o nosso padrão de vida. 

 Precisamos combater a inflação. 

 

Dessa forma, ao se conceber a inflação como uma entidade, está-se 

quantificando-a, identificando um aspecto particular da inflação, vendo-a como uma 

causa em relação a ela e, por vezes, acreditando que se compreende-a. Metáforas 

ontológicas como essas são necessárias para tentar lidar racionalmente com nossas 

experiências. 

II-  Metáforas orientacionais: são aquelas que organizam todo um sistema de 

conceitos em relação a um outro e estruturam esses conceitos linearmente, isto é, 

são aquelas estruturadas com orientação espacial a um conceito do tipo: para cima/ 

para baixo; dentro/fora; sobre/fora;fundo/ raso; central/ periférico. 

Lakoff e Johnson (2002) argumentam que as metáforas orientacionais 

fornecem uma orientação espacial a um conceito como, TER CONTROLE OU 

FORÇA É PARA CIMA. O fato de que o conceito TER CONTROLE OU FORÇA É 

PARA CIMA aparece em expressões como: 

 Estou por cima nessa situação. 

 Ele está numa posição superior. 

 Ele está acima de mim. 

 

Ainda no contexto das metáforas orientacionais, ESTAR SUJEITO A 

CONTROLE OU FORÇA É PARA BAIXO aparecem em expressões como: 

 Ele está sob o meu controle. 

 Ele caiu do poder. 

 Ele é inferior a mim socialmente.  
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É importante ressaltar que estas orientações não são arbitrárias, pois 

possuem uma base em nossa experiência física e cultural, portanto, as metáforas 

orientacionais podem variar de uma cultura para outra. 

Lakoff e Johnson (2002, 73) afirmam que “os valores de uma cultura são 

coerentes com a estrutura metafórica dos conceitos fundamentais dessa cultura, 

portanto, de maneira geral, os valores priorizados são parcialmente uma questão de 

cultura na qual se vive e, parcialmente, dos valores pessoais de cada um”. 

 

III – Metáforas estruturais: são as que nos permitem mais do que 

simplesmente orientar conceitos, referir-se a eles e quantificá-los. Elas permitem 

usar um conceito detalhadamente estruturado e delineado de maneira clara para 

estruturar um outro conceito. 

Assim como nas metáforas ontológicas e orientacionais, as metáforas 

estruturais, também, fundamentam-se em correlações sistemáticas encontradas em 

nossa experiência. Para se compreender o que isso significa, examina-se a 

fundamentação da metáfora DISCUSSÃO RACIONAL É GUERRA. 

Essa metáfora permite conceptualizar uma discussão racional em termos de 

algo que se compreende mais prontamente, a saber, um conflito físico. A luta é 

encontrada em toda parte do reino animal e, de maneira mais frequente, entre 

animais humanos. Os animais lutam para obter o que desejam – alimento, sexo, 

território, controle etc.- porque há outros animais que desejam a mesma coisa ou 

querem impedir os primeiros de obtê-las. Sendo animais racionais, o homem 

institucionaliza sua luta de várias maneiras, uma das quais é a guerra (discussão 

verbal). Para se obter o que se deseja, discute-se sem cessar, e, às vezes, essas 

discussões degeneram em violência física.  

Assim, tais batalhas verbais são compreendidas em termos muito 

semelhantes aos das batalhas físicas. Lakoff e Johnson (2002) afirmam que não 

apenas a nossa concepção de discussão, mas também a  maneira de desenvolvê-la 

fundamentam-se no conhecimento e na experiência cultural. 
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2.4 - Metáfora e cultura 

Lakoff e Johnson ( 2002) relatam que a percepção humana é construída com 

base nos conceitos, nas ações e nas relações com outras pessoas e que o nosso 

sistema conceitual é metaforicamente estruturado, considerando-se que pode haver 

diferenças culturais no processo de metaforização, ou seja, no sistema de 

construção da metáfora. 

Em suma, Lakoff e Johnson (2002) apontan que, no processo de construção 

da metáfora, exige-se do criador/emissor um alto grau de percepção e de abstração, 

e, em relação ao receptor, são exigidos os mesmos atributos  para que ele a 

compreenda e a interprete. 

Em outras palavras, a mesma autora relata que a metáfora é enunciado que 

pressupõe “perícia” de construção e de recepção, impondo ao emissor a codificação 

de uma imagem particularmente construída cuja interpretação cabe ao receptor que 

deve ser capaz de percebê-la para, em seguida, tentar apreender o seu significado. 

Pode-se, então, entender o fato de que a elucidação do sentido metafórico 

deve ser um fenômeno discursivo, no qual as vozes, as experiências, as vivências, 

os valores, as subjetividades dos sujeitos sociais devem ser levados em conta, pois 

muitos desses indivíduos vivem em culturas diferentes, com pensares diferentes, tais 

como o modo de agir, vestir, caminhar, comer, sem mencionar a evidência das 

diferenças linguísticas, fator de extrema importância e observação. 

O papel da cultura na metáfora conceptual é discutido por Lakoff e Johnson 

(2002), Gibbs (1999), entre outros. Há, na literatura, um grande número de estudos 

que se ocupam das diferenças translinguísticas do uso da metáfora, entretanto, 

como informa Silvério (2005), o termo cultura tem sido interpretado de várias 

maneiras, muito provavelmente pela dificuldade notória de se desenvolver uma 

definição operacional para essa noção. 

Kovecses (2005, p.76) estabelece uma conexão entre a metáfora, como vista 

pelo enquadre linguístico-cognitivo iniciado por Lakoff e Johnson, e a cultura. O 

autor, alinhado com algumas visões contemporâneas da antropologia, considera 

cultura como sendo “um conjunto de entendimentos compartilhados que 

caracterizam grupos (maiores ou menores) de pessoas”. Essa definição de cultura, 
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segundo o autor, exclui objetos, artefatos, instituições, práticas, ações etc., mas ela 

inclui uma parte importante de qualquer um desses aspectos: o entendimento 

compartilhado que as pessoas têm com relação a eles. 

Lakoff e Johnson (2002) afirmam que a metáfora não ocorre primariamente na 

linguagem, mas no pensamento. Os autores argumentam que, na verdade, 

compreende-se o mundo por meio da metáfora e não apenas se usa-a na 

fala/linguagem. Assim sendo, o entendimento compartilhado sugerido por 

antropólogos como parte da definição de cultura pode ser um entendimento 

metafórico e, portanto, as metáforas usadas para compreender conceitos abstratos 

podem tornar-se crucialmente importantes para o modo como se experiencia tais 

conceitos na cultura. 

Salvador (1974) classifica cultura como a parte da vida  espiritual de um 

indivíduo ou de um povo, dizendo respeito às atitudes, concepções do mundo e da 

vida, ou então, a parte espiritual, individual e coletiva relacionadas às necessidades, 

exigências e afirmações de indivíduos ou coletividades. Para tal, o autor  apresenta 

duas facetas em que a cultura pode ser : 

 Individual - que leva o indivíduo, num esforço solitário, a organizar seu 

mundo pessoal e o mundo circunstancial, físico ou cultural, num todo 

ordenado ou sistemático. 

 Coletiva - que leva a atuação dos grupos e de todo um povo a 

organizar e estruturar a vida numa totalidade funcional. 

 

Nesse sentido, o referido autor afirma que, tecnicamente , o termo cultura 

refere-se ao comportamento adquirido por atividade ou aprendizado social, por obra 

de grupos ou da sociedade. O autor ainda pontua dizendo que é possível falar em 

cultura individual, mas atenta que, para ele, tecnicamente, cultura é reservado nas 

ciências culturais ao fenômeno partilhado por uma pluralidade de indivíduos.  

Pontecorvo (2005) relata que a inter-relação entre as dimensões de 

desenvolvimento e os fatores educacionais ocorrem sempre no contexto de uma 

cultura e por meio da comunicação e da troca com os outros, pois a criança, 

construtora ativa de seus conhecimentos, suas habilidades, seus comportamentos,  
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encontra-se inserida em um contexto sócio-cultural, no qual o seu desenvolvimento 

é um processo de interiorização do seu modo de agir, imaginar, simbolizar, que 

existe na sua cultura. 

A mesma autora ainda afirma que, para se poder  entender e comunicar-se 

um com o outro, deve-se assumir que, além de um patrimônio biológico comum, 

deve-se também considerar a centralidade do compartilhamento da cultura em sua 

complexidade e sua diferenciação. 

Esse compartilhamento não só é mediado pelo discurso, mas também pelos 

objetos aos quais se refere, ou seja, os objetos, as figuras, as imagens  

compartilhadas, as experiências comuns de vida, a exploração, a experimentação, a 

observação, a presença ou a construção individual ou coletiva de formas peculiares 

de representação e de registros de dados são elementos essenciais na construção 

do conhecimento. 

Salvador (1974) relata que, a partir de 1960, o fenômeno cultural passou a ser 

analisado sob um tratamento diferente, pois, até então, ele vinha sendo analisado na 

visão antropológica, como acervo de experiências, acúmulo de iniciativas que o 

homem desenvolvia no sentido de transformar a natureza e aperfeiçoar a sociedade. 

A cultura era definida, por Salvador (1974, p, 49), como “a soma total das criações 

humanas”. Assim, o conceito global e globalizante não levava muito em conta a 

variedade das expressões simbólicas  (normas, regras, leis etc.), criava-se a ideia de 

uma sociedade unicultural. 

Em contrapartida a essa visão antropológica, o fenômeno cultural passou a 

ser considerado na dimensão sóciopsicológica que identifica a cultura como um 

complexo de símbolos que variam segundo os estratos de uma sociedade, 

entendendo que uma cultura constitui um corpo complexo de normas, símbolos, 

mitos e imagens que penetram no indivíduo em sua intimidade, estruturando seus 

instintos e orientando suas emoções. 

Na verdade, Salvador (1974) pontua que as sociedades modernas são 

sociedades pluriculturais que, além de uma cultura racional compreendendo um 

campo de experiência comum ou um complexo comum de símbolo, que permite a 

troca de prática de vida, de usos, de costumes e de concepções, há, nas sociedades 



 45 

modernas, a coexistência das chamadas cultura clássica,  cultura popular e cultura 

de massa. 

A cultura clássica, própria das elites, é formada por um conjunto de símbolos 

refinados, aperfeiçoados, que traduzem um intenso processo de maturação 

intelectual. Já a cultura popular, peculiar da grande massa populacional, constitui-se 

de um simbolismo rústico, primitivo, denotando estágio inferior de  desenvolvimento 

intelectual. Por fim, a cultura de massa, difundida pelos modernos meios de 

comunicação coletiva e produtos típicos de uma dialética produção-consumo da 

sociedade pós-industrial, é uma verdadeira ponte entre a cultura clássica e a cultura 

popular. 

No contexto de que as sociedades modernas são sociedades pluriculturais, o 

autor pontua, portanto, que não há culturas superiores ou inferiores, há apenas 

culturas diferentes, que produzem seus valores e gozam desses valores adquiridos. 

2.5 – As metáforas alegóricas 

A alegoria, que etimologicamente significa “outro discurso”, é, segundo 

Hansen (2006), uma técnica retórica5 ou linguística de ornamentação metafórica do 

discurso que permite substituir palavras de sentido próprio por palavras de sentido 

figurado. 

A retórica antiga via a alegoria como ornamentação de discursos produzidos 

numa prática forense e poética, por serem convenções regidas por preceitos que 

evidenciavam seu caráter particular de prática e, assim, o valor imanente, não 

transcendente, do discurso produzido. 

Coelho (1997) afirma que alegoria é uma sequência de metáforas. Para a 

autora, a alegoria geralmente é vista como a expressão de uma ideia por meio de 

uma imagem que tem significação no seu sentido figurado. 

Para explicar melhor a relação ideia/ imagem, relato aqui, um exemplo em que 

Kothe (1986, p.12) cita ao se referir à palavra justiça, ideia abstrata, configurada por 

uma mulher de olhos vendados, com uma espada na mão, a sustentar uma balança. 

                                                             

5
 Segundo Hansen (2006), na Idade Média, a alegoria era pensada como dispositivo retórico para a 

expressão, fazia parte de um conjunto de preceitos técnicos que regulamentavam as ocasiões em 
que o discurso podia ser ornamentado.  
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Cada um desses elementos tem determinado significado, tais como “os olhos 

vendados, a igualdade de todos perante a lei; a espada, a força de impor as 

decisões; a balança, o sopesar dos atos postos em julgamento” (p.12). 

 

Assim, a figura aqui representada por uma mulher mostra que cada um dos 

elementos expressam um significado abstrato no qual tem-se uma dimensão 

corpórea, concreta, instrumento de transmissão de significação – um significante, e 

uma dimensão ideal, incorpórea, abstrata – o significado (Kothe, 1986). 

Segundo Coelho (1997), a alegoria passou a dividir espaço com o símbolo, 

recurso preferido por parte da estética moderna com relação à interpretação da 

poesia e da arte em geral. Desta forma, a alegoria engloba o símbolo que tem como 

espécies, o mito e a lenda.  

Coelho (1997) afirma que o mito são narrativas muito antigas, falam de 

deuses, duendes, heróis fabulosos ou de situações em que o sobrenatural domina. 

Para a autora, o mito e a história andam juntos, um explica o outro: o mito  

(construído pela imaginação, pela intuição do homem) responde pela zona obscura 

e enigmática do mundo e da condição humana; a história (construída pela razão) 

responde pela parte clara, apreensível e mensurável pelo pensamento lógico. Já a 

lenda é uma forma narrativa antiquíssima, geralmente em verso ou em prosa, e 

consiste no relato de acontecimentos em que o maravilhoso e o imaginário superam 

o histórico e o verdadeiro. 

Zanotto (1990) apoiando-se em Morier (1989) afirma que não há uma 

definição satisfatória de alegoria, mas há um consenso entre autores quanto ao fato 

de a alegoria ser composta de metáforas. Para a autora, interpretar alegoricamente 

é procurar, sob o discurso aparente (mundo imaginário), um outro dizer, ou decifrar o 

sentido oculto (mundo real) sob o sentido aparente. 

Coelho (1997) relata que a interpretação alegórica pode variar de leitor para 

leitor, apresentando discordâncias quanto à leitura de textos considerados 

alegóricos. 

Portanto, neste trabalho, a interpretação dos elementos alegóricos contidos 

nos textos literários “A águia e a galinha, de Leonardo Boff e a crônica “ Pinóquio às 

avessas”, aponta para o cerne de sua interpretação, definindo, não somente o que 

ela é, mas também o que ela pode ser para um determinado grupo social.  



 47 

 Segundo Hansen (2006), frente a um texto que se supõe alegórico, o leitor 

tem dupla ação: analisar os procedimentos formais que produzem a significação 

figurada, lendo-o apenas como convenção linguística que ornamenta um discurso 

próprio, ou analisar a significação figurada nela, pesquisando seu sentido primeiro, 

tido como preexistente nas coisas, nos homens e nos acontecimentos. 

De acordo com o referido autor, não se pode falar simplesmente de “a 

alegoria”, porque há duas: a alegoria dos poetas e a alegoria dos teólogos6. Elas são 

complementares, podendo-se dizer que simetricamente inversas: como expressão, a 

alegoria dos poetas é uma maneira de falar e escrever; como interpretação, a 

alegoria dos teólogos é um modo de entender e decifrar. 

Assim, genericamente, a alegoria dos poetas é uma semântica de palavras, 

ao passo que a dos teólogos é uma semântica de realidades supostamente 

reveladas por coisas, homens e acontecimentos nomeados por palavras. 

Estática ou dinâmica, descritiva ou narrativa, a alegoria é, portanto, 

procedimento intencional do autor do discurso; sua interpretação, ato do receptor, 

também está prevista por regras que estabelecem sua maior ou menor clareza, de 

acordo com o gênero e a circunstância do discurso. 

No próximo capítulo, abordarei a metodologia que será trabalhada com a 

leitura de textos literários, no caso desta pesquisa, a fábula e a crônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

6 Hansen (2006) afirma que a antiguidade greco-latina e cristã, continuada pela Idade Média chamava 

as expressões alegóricas de alegoria dos poetas. Já a alegoria dos teólogos não era considerada um 

modo de expressão verbal retórico-poética, mas um modo de interpretação religiosa das coisas, 

homens e eventos figurados em textos sagrados.  
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

“ Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua própria produção ou a 

sua construção. Quando entro em sala de aula devo 

estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, 

às perguntas dos alunos, às suas inibições; um ser 

crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho - 

a de ensinar e não a de transferir conhecimento” 

(FREIRE,1987/ 1996, p. 47) 

 

Apresento, neste capítulo, a metodologia que orientou a presente pesquisa. 

Inicio com o paradigma qualitativo de pesquisa, a pesquisa-ação , os instrumentos 

de geração e de análise de dados: o protocolo verbal e o diário reflexivo. Em 

seguida, apresento a caracterização do contexto, das participantes e, por fim, os 

textos que foram objeto de leitura nas vivências da pesquisa. 

 

3.1 - O paradigma qualitativo de pesquisa 

Este trabalho se insere no paradigma qualitativo de pesquisa, pois: 1.  

preocupa-se em compreender e explicar as ações e relações do homem dentro do  

mundo social, 2. valoriza a maneira própria de entendimento e interpretação da 

realidade pelo indivíduo. 

Por centrar-se na interpretação de ações e relações, também é possível dizer 

que este paradigma de pesquisa se afina com as concepções da chamada pesquisa 

interpretativista (ou paradigma interpretativista). Para André (1995),  esse paradigma 

de pesquisa enfatiza os aspectos subjetivos do comportamento humano, adentrando 

no universo conceitual dos sujeitos para entender o sentido que eles dão aos 

acontecimentos e às interações sociais que ocorrem em suas vidas. 

Nesse paradigma, os pesquisadores acreditam no mundo social como  

constituído pelos vários significados que o homem constrói sobre ele (por meio da 
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linguagem nas relações e interações) e no acesso aos fatos do mundo social por 

meio da interpretação desses vários significados que os constituem (Moita Lopes, 

1994, p.331).  

Segundo André (1995), a experiência humana é mediada pela interpretação, a 

qual não se dá de forma autônoma, mas à medida que o indivíduo interage com o 

outro. Assim, a autora diz que é por meio das interações sociais do indivíduo no seu 

ambiente de trabalho, de lazer, na família, na escola que vão sendo construídas as 

interpretações, os significados, ou a visão de realidade. 

Assim, acredito que esta pesquisa se insere no paradigma qualitativo ou 

interpretativista porque foi feita dentro de um ambiente natural, com envolvimento e 

ações de vários participantes inseridos no contexto de sala de aula.  

Procurei dar voz aos alunos, levando em conta os aspectos subjetivos de 

cada um nas interações e influências recíprocas. Dessa forma, creio que foi possível 

conhecer os significados que os discentes construíram do texto no evento social de 

leitura. 

Mason (1998), citado por Queiroz (2009), afirma que a pesquisa qualitativa ou 

interpretativa está preocupada em como o mundo social é interpretado e 

experienciado, entendido e produzido, baseando-se em métodos de geração de 

dados flexíveis e sensíveis ao contexto social em que o dado foi gerado. Para 

Mason, esse processo de geração de dados exige do pesquisador capacidade de 

pensar e agir estrategicamente, ao combinar preocupações intelectuais, filosóficas, 

técnicas, práticas e éticas para estar consciente das decisões tomadas e suas 

consequências. Assim, os dados não são retirados prontos, não são algo dado e 

objetivo, pois essa metodologia pressupõe uma atividade de geração e interpretação 

por parte do pesquisador – tal como ocorre na presente pesquisa. 

3.2 - Pesquisa-ação 

Pertencendo ao paradigma interpretativista, este trabalho de pesquisa 

também apresenta uma base crítica, pois age de acordo com o que Kincheloe (1997, 

p.15) definiu como trabalho que 

 



 50 

1.rejeita as noções positivistas de racionalidade, de objetividade e verdade, 
2.envolve a exposição do relacionamento entre valores pessoais e prática, 
3.seu foco está na interação entre os agentes envolvidos através de sua 
reflexão crítica. 

  

O autor ainda afirma que “o sistema crítico de sentido é uma ferramenta 

poderosa para uma mudança social progressista, uma vez que procura entender 

mais criticamente a si mesmo e a sua relação com a sociedade” (p.16). 

Precisamente, isso é o que procuro fazer ao analisar os efeitos de minhas ações de 

mediação para a formação de leitores críticos. 

O objetivo de todo profissional que situa o seu trabalho em um quadro de 

pesquisa crítica  é acreditar que, como nos diz Rajagopalan (2003, p. 106): 

 

O que torna a pedagogia crítica distinta é a vontade do pedagogo de servir 
de agente catalisador das mudanças sociais. O pedagogo crítico é, em 
outras palavras, um ativista, um militante, movido por certo idealismo e 
convicção inabalável de que, a partir de sua ação, por mais limitada e 
localizada que ela possa ser, seja possível desencadear mudanças sociais 
de grande envergadura e conseqüência. 

  

Assim, a escolha dessa metodologia se justifica pela pesquisadora que busca 

formas de auxiliar os alunos das escolas públicas a transcenderem a rotina básica, 

fragmentada de pensar que tem degradado as escolas modernistas, conforme 

afirma Kincheloe (1997, p.35), nas quais os alunos não são encorajados a 

questionar sobre o mundo em torno deles e suas relações com este mundo. O 

mesmo autor (1997, p.15) diz que “o único problema com uma pedagogia de ensino 

fragmentado é que ela não desafia os alunos com alguma coisa significativa: ela 

torna a educação trivial, um jogo sem sentido, um rito fátuo de passagem para a vida 

adulta”. 

Kincheloe (1997) afirma que a pesquisa-ação oferece oportunidade de se 

conhecer melhor, de conhecer o aluno e o seu conhecimento, uma vez que ele terá 

voz dentro de seu contexto de estudo. 

Na visão de Thiollent (2007), a pesquisa-ação não só oferece possibilidade de 

ajudar o pesquisador a refletir sobre o que ocorre no ambiente em que está atuando, 
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como também  busca novas soluções, mudanças e entendimento sobre o que ocorre 

na própria ação. 

Assim, com o uso desta metodologia, faço um estudo sobre a minha atuação 

em sala de aula para refletir e detectar possíveis falhas na minha prática docente ao 

ensinar a leitura. 

Thiollent (2007) afirma que a pesquisa-ação desempenha um importante 

papel nos estudos e na aprendizagem dos pesquisadores e de todas as pessoas ou 

grupos implicados em situações problemáticas, e um dos principais objetivos dessa 

proposta consiste em dar aos pesquisadores e grupos de participantes os meios de 

se tornarem capazes de responder com maior eficiência aos problemas da situação 

em que vivem sob forma de diretrizes de ação transformadora. 

O mesmo autor ainda diz que a pesquisa-ação busca a facilitação de soluções 

aos problemas reais para os quais os procedimentos convencionais têm pouco 

contribuído e que, devido à urgência de tais problemas (educação, informação, 

práticas políticas etc.), os procedimentos escolhidos devem obedecer a prioridades 

estabelecidas a partir de um diagnóstico da situação no qual os participantes tenham 

voz e vez. 

Segundo André (1995), a pesquisa-ação investiga as relações sociais, 

procurando conseguir mudanças em atitudes e comportamentos dos indivíduos, 

estudando cientificamente seus problemas de modo a orientar, transformar e avaliar 

suas ações e decisões.  

Kincheloe (1997, p.180) também diz que, “a pesquisa-ação crítica é sempre 

concebida em relação à prática”. Assim, tal autor (p.188) relata que “a teoria crítica 

baseada na pesquisa-ação tenta não simplesmente entender ou descrever o mundo 

da prática, mas mudá-lo”. Essa mudança epistemológica levará além do niilismo do 

mundo moderno, da rotina mortal da escola tradicional para a crítica pós-moderna 

na qual os alunos serão estimulados a pensar sobre os seus próprios pensamentos, 

a aprender a criticar e a reconhecer a forma como suas consciências  são 

socialmente construídas.  
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3.3 - Instrumentos de geração de dados 

Para a geração de dados dessa pesquisa, eu utilizei os seguintes 

instrumentos: gravação (áudio) das aulas de leitura; os diários reflexivos que foram 

feitos pelos alunos, como registro de opiniões e impressões que foram marcantes no 

decorrer das vivências de leitura e, também a técnica do pensar alto em grupo 

(Zanotto, 1998), como um evento social de leitura, no qual, por meio da interação, os 

alunos socializam as diferentes leituras feitas em relação aos textos literários. 

A escolha desses instrumentos se deu por serem considerados instrumentos 

introspectivos, pois investigam os processos que subjazem à compreensão e 

permitem aos participantes da pesquisa a verbalização do “fluxo de consciência7”; 

investigam os sentidos construídos e os fatores metacognitivos durante o processo 

de leitura. 

Nunan (1992) afirma que esses instrumentos ou métodos introspectivos 

constituem os processos de que o pesquisador se utiliza para observar e refletir 

sobre os pensamentos, sentimentos, motivações, processos racionais e estados 

mentais dos participantes, com o objetivo de investigar os caminhos que levam a 

determinados comportamentos do indivíduo. 

 

3.3.1 - O pensar alto em grupo 

Segundo Zanotto (1998, p.20), o pensar alto em grupo é um evento social de 

leitura no qual os leitores, numa interação face-a-face, partilham, negociam, 

constroem e avaliam as diferentes leituras. 

Essa técnica permite que o aluno tenha direito à voz, direito a expor suas 

ideias, trocar conhecimentos e experiências com os outros participantes do grupo e 

com o professor, ao verbalizar ou descrever o que está ocorrendo durante a leitura 

de um texto. 

                                                             

7
  Segundo Burgess (2001), fluxo de consciência é uma técnica literária em que o monólogo interior 

de um ou mais personagens intercepta  presente e passado, quebrando os limites espaço-temporais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Presente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Passado
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 Assim, essa técnica do pensar alto em grupo é utilizada, sobretudo, em 

atividades de leitura com o objetivo de promover a interação e a negociação das 

ideias e pensamentos dos participantes na busca da construção coletiva do 

significado textual. 

De acordo com Zanoto (1995), para que o pensar alto em grupo ocorra com 

eficiência, é necessário que o professor desautomatize a compreensão do texto. 

Assim, o poder sobre a interpretação do texto não estará mais nas mãos do 

professor, a interpretação e os sentidos do texto serão construídos conjuntamente 

pelo grupo. 

Dessa forma, o professor- pesquisador deixa de ser a autoridade interpretativa 

para assumir o papel de coordenador das falas, dos argumentos e das exposições 

das idéias dos alunos por meio de um diálogo coletivo no qual o “ pensar alto em 

conjunto” possibilita a co-construção do raciocínio (Pontecorvo, 2005). 

Assim, nessa pesquisa, a técnica do  pensar alto em grupo foi utilizada como 

instrumento metodológico de coleta de dados e como instrumento pedagógico 

aplicado ao ensino de leitura pelo qual os participantes puderam negociar, 

concordar, discordar as diferentes leituras e compartilhar os seus posicionamentos. 

3.3.2 - O diário reflexivo 

O diário reflexivo é uma outra técnica para coleta de dados na visão de 

Thiollent (2007), a qual pode ser utilizada para reproduzir certas situações sociais 

vividas pelos participantes em uma pesquisa. 

Segundo Machado (1998), os diários reflexivos são instrumentos de pesquisa 

e também instrumentos de ensino-aprendizagem, pois eles são usados para a 

descoberta das próprias ideias, para o desenvolvimento da crítica  e da autocrítica 

dos alunos. 

 Nunan (1990) afirma que esse tipo de diário pode levantar valiosos “insights” 

para  os aspectos sociais e psicológicos do desenvolvimento da linguagem e fatores 

afetivos significativos que podem surgir no decorrer do aprendizado. 

O mesmo autor ainda aponta três benefícios em relação ao uso de diários 

reflexivos, que são: 
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1) A possibilidade de articular problemas que estão encontrando no decorrer 

da aprendizagem; 

2) A autonomia do aprendizado dos alunos,  encorajando-os a assumirem 

responsabilidades sobre sua própria aprendizagem; 

3) A troca de ideias com o professor, criando um ambiente de confiança entre 

educador e educando. 

Assim, nessa pesquisa, o diário reflexivo serve como uma técnica 

introspectiva e tem a função de recuperar o “fluxo da memória” iniciado pelo pensar 

alto em grupo, funcionando como um verdadeiro mecanismo de reflexão sobre a 

própria aprendizagem diante da explicitação de pensamentos e ideias dos alunos. 

3.4 – Caracterização do contexto e dos participantes 

Esta pesquisa foi realizada em uma escola pública da cidade de Cruzeiro-SP, 

a E. E. Major Hermógenes, composta por 1.500 alunos, distribuídos em três 

períodos, manhã, tarde e noite. Participaram dessa pesquisa eu, como professora-

pesquisadora e seis alunos da 8ª série do Ensino Fundamental (9 º ano).  

Assim, para a realização deste trabalho, solicitei à diretora da escola,  

autorização para que eu pudesse pôr em prática a minha pesquisa. Concedida a 

solicitação, primeiramente, convidei 6 alunos (2 alunos da 8ª B e 4 alunas da 8ª A), 

para uma conversa informal, com o intuito de explicar a eles o conteúdo da 

pesquisa. 

Em seguida, entreguei aos alunos um pedido de autorização, solicitando a 

assinatura e ciência dos pais em relação às suas participações em uma pesquisa. 

Também pedi a eles que, no dia da primeira vivência, não se esquecessem de trazer 

para mim essa autorização. 

A escolha desses alunos deveu-se ao fato de demonstrarem grande interesse 

em participar da pesquisa e das atividades leitoras em sala de aula. 

A geração de dados ocorreu em uma sala de aula que fica próxima à  

biblioteca da escola, com um grupo focal de 6 alunos. O grupo focal foi utilizado 
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como uma ferramenta para gerar dados em investigação durante as vivências de 

leitura. 

De acordo com Gatti (2005), o grupo focal é uma técnica de investigação que 

se caracteriza por extrair dados de um grupo selecionado (no caso, estudantes) 

mediante a interação que ocorre entre os participantes, a qual se dá durante a 

discussão de um tema de interesse do investigador. 

 Como todos os participantes desta pesquisa estudam no período da manhã, 

marquei com os alunos as vivências de leitura para o período vespertino, com o  

intuito de não atrapalhá-los em suas atividades escolares e, também, de 

proporcionar aos alunos um espaço de tempo adequado para o descanso. 

Assim, as vivências que correspondem aos encontros entre professora-

pesquisadora e alunos participantes para a discussão e análise de textos ocorreram 

sempre às 14h30min. No decorrer desta pesquisa, foram feitas cinco vivências de 

leitura, porém, para a análise de dados deste trabalho, eu utilizei, somente, a 

terceira e a quinta vivências. 

a) Terceira vivência 

Na realização da terceira vivência, compareceram cinco alunos de um grupo 

focal de 6 integrantes.Todos os alunos se conheciam entre si, mesmo frequentando 

séries diferentes. 

 Os alunos participantes foram: Luan, Iolando, Renata, Mayara, Raissa,Thaís 

e eu, como professora mediadora. Utilizei, na pesquisa, os nomes reais dos alunos, 

por opção própria de cada um deles. 

A fábula “ A águia e a galinha”  de Leonardo Boff, uma metáfora da condição 

humana, é um texto bastante rico e instigante , uma vez que nos desafia a refletir 

sobre o que reside em nosso íntimo, se é a dimensão galinha ou águia. 

Assim, conforme havíamos combinado, reunimo-nos em uma sala próxima à 

biblioteca da E. E. Major Hermógenes em um horário que foi possível a presença de 

todos os participantes. Pedi para que todos se sentassem em círculo, em carteiras 

escolares, de modo que se sentissem confortáveis para participar da atividade de 

leitura.   
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Em seguida, entreguei uma cópia do texto e pedi para que eles lessem, 

individualmente e em silêncio. Logo após, solicitei que expusessem livremente suas 

impressões, ideias e pensamentos acerca do texto lido, sem receio, vergonha ou 

inibição.  

b) Quinta vivência 

A quinta vivência ocorreu no mesmo local e horário em que ocorreu a terceira 

vivência. Percebi que, nessa quinta e última vivência, as alunas estavam bem 

descontraídas e tranquilas, talvez, por já terem participado de quatro vivências 

gravadas e mediadas pelo pensar alto. 

Nessa quinta vivência, compareceram 4 alunas de um grupo focal de 6 

integrantes. As alunas participantes foram: Mayara, Thaís, Raíssa, Renata e eu 

como professora. Os alunos Luan e Iolando não estavam presentes e, 

posteriormente, justificaram suas ausências. 

O texto entregue para a leitura foi a crônica “Pinóquio às avessas” de Rubem Alves. 

Escolhi essa crônica porque, a meu ver, é um texto que apresenta um conteúdo 

bastante interessante e adequado a ser trabalhado com alunos do Ensino 

Fundamental, pois aborda conceitos e avaliações que vem ao encontro do universo 

escolar. 

3.5 - Os textos 

 Os textos8 utilizados como objeto de leitura nas vivências desta pesquisa foram: 

Quadro 1: Textos que foram lidos na vivência pedagógica do pensar alto em grupo 

 

                                                             

8 Todos os textos foram gravados , mas somente foram transcritos os textos das vivências 2, 3, 4 e 5. 

Vivência 1 Fábula O que as ovelhas dizem dos lobos Rubem Alves 

Vivência 2 Fábula O rei que tinha orelhas de burro Ruth Guimarães 

Vivência 3 Fábula A águia e a galinha Leonardo Boff 

Vivência 4 Crônica Urubus e sabiás Rubem Alves 

Vivência 5 Crônica Pinóquio às avessas Rubem Alves 
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Para elaboração dessa pesquisa, foram selecionados os dados da terceira 

vivência de leitura, a fábula “A águia e a galinha” e os dados da quinta vivência, 

quando foi lida a crônica “Pinóquio às avessas” de Rubem Alves. A seguir, 

transcreverei integralmente todos os textos trabalhados nas vivências em sala de 

aula. 

3.5.1 – Texto – primeira vivência  

Texto: “O QUE AS OVELHAS DIZEM DOS LOBOS” 

“Muitos anos atrás, um cordeiro totalmente comprometido com o ideal do 

conhecimento objetivo, decidiu que já era tempo de se descobrir a verdade sobre os 

lobos. Até aquele momento só ouvira estórias escabrosas, sempre contadas por 

testemunhas suspeitas, gente que tinha preconceito contra os pobres bichos. Quem 

eram os lobos? Ele decidiu que, para se ter a verdade, seria necessário abandonar, 

como indignos de confiança, os testemunhos de terceiros. 

 Ninguém conhecia os lobos melhor que os lobos. Que se fosse diretamente a 

eles. O cordeiro escreveu então uma carta a um filósofo-lobo com uma questão 

simples e direta: ´O que são os lobos?` O filósofo-lobo respondeu imediatamente, 

como convém a alguém que pertence à comunidade do saber. E disse tudo. As 

formas dos lobos, tamanhos, cores, hábitos sociais, tendências estéticas... Vez por 

outra ele parava para pensar se a cozinha dos lobos e suas predileções alimentares 

eram questões de interesse filosófico e ontológico. E sempre riscava a primeira linha 

do relatório. Afinal de contas, ele dizia, os hábitos alimentares dos lobos são 

acidentais, culturalmente condicionados. Não pertencem à nossa essência. O 

cordeiro, ao receber a carta, recebeu pulos de alegria. Ele estava certo. Quantas 

mentiras tinham sido espalhadas acerca dos lobos. Mas, agora, testemunha de 

primeira mão, sabia finalmente quem eram os lobos, almas irmãs, animais de carne 

e osso nesse mundo de Deus. E até resolveu visitar o lobo, para debates filosóficos 

face a face. E foi só então que ele aprendeu, tarde demais, que alguma coisa não 

fora dita no relato do lobo. Ah! Faltavam informações sobre os seus hábitos 

alimentares. Descobrira agora, de forma final e irremediável, que, para um cordeiro, 

um lobo é,antes de mais nada, um bicho cuja comida favorita é churrasco de 

cordeiro...” 



 58 

3.5.2 – Texto – segunda vivência 

Texto: “ O REI QUE TINHA ORELHAS DE BURRO” 

 

“Era uma vez um rei que tinha orelhas de burro, compridas orelhas peludas, 

que ele poderia abanar quanto quisesse. Como é natural, não se orgulhava delas. 

Usava, para escondê-las, um grande gorro de ponta, enterrado até quase o 

pescoço. E somente consentia que lhe cortasse os cabelos um velho barbeiro da 

corte, fiel e calado – coisa que não é muito comum, em se tratando de barbeiros. Ele 

e o rei, unicamente, sabiam da enormidade das tais orelhas. 

Mas, não há bem que sempre dure, e o velho servidor morreu. Veio substituí-

lo um moço muito vivo e prosa, bom profissional, a quem foi recomendado sigilo 

absoluto, sobre a infeliz condição do rei. O rapaz ficou sobre brasas. Não se atrevia 

falar mais, a quem quer que fosse, com medo de lhe escapar o segredo, durante a 

conversa. Até o seu bom gênio se transformou. Ficou sisudo, calado, desconfiado e 

arredio. O segredo lhe fazia um mal terrível. Acordava de noite sufocado de vontade 

de contar o que sabia. Passava o dia com cócegas na língua. Acabou por morar 

sozinho, de medo de falar sobre o caso, acordado ou dormindo. 

Até que um dia, não suportou mais. Foi a um campo, sete léguas distante de 

qualquer habitação, cavou um buraco de sete metros de profundidade, meteu-se 

nele e gritou com toda a força dos pulmões: 

- O rei tem orelhas de burro! O rei tem orelhas de burro! 

Suspirou. Que alívio! Agora sim. Tinha contado. Podia respirar. 

Encheu o buraco de terra, dirigiu-se ao palácio real, e, desde esse dia, 

cumpriu tranquilamente as obrigações, sem tentações de recontar a feia notícia. 

Passou-se o tempo. 

Longe, a sete léguas da cidade, e a sete metros no fundo da terra, uma 

sementinha germinou, a planta cresceu, atravessou a superfície do solo, espiou para 

fora, cresceu mais ainda, tornou-se um belo feixe de bambus, delgados, verdes e 

elegantes. 
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Quando havia brisa leve, as varas se inclinavam umas para as outras e 

sussurravam: 

-O rei tem orelhas de burro. O rei tem orelhas de burro! 

Quando o vento era mais forte, elas se tocavam, cantando em surdina: 

-O rei tem orelhas de burro. 

E quando soprava o furioso noroeste, então era uma coisa terrível. Elas 

dançavam diabolicamente e ouviam-se altos brados: 

- O rei tem orelhas de burro! O rei tem orelhas de burro! 

Um dia um caçador que se perdera pela floresta ouviu a estranha música do 

bambual. Tinha sido uma noite de tempestade. Acima dos rumores, a touceira de 

bambus, numa sarabanda louca uivava a inquietante notícia. Escondido numa furna, 

o caçador tremia e tremia. Porém, mal despontou a madrugada, assim que pode se 

orientar, correu para a cidade e espalhou quanto vira e ouvira. 

A cidade inteira pôs-se a murmurar aquela coisa enorme. A princípio, de 

ouvido em ouvido, correu o relato: 

-As folhinhas de um bambual, fora da cidade, contam que o rei tem orelhas de 

burro. 

Depois, mais alto, e mais alto, e francamente, pela povoação inteira, falava-se 

sorrindo, acompanhando a fala de piscadelas divertidas. Faziam-se romarias de 

todos os lugares, para ver a planta misteriosa. E começaram todos a reparar que 

realmente o rei nunca tirava o gorro. Alguma coisa tinha para esconder. E foi tão 

grande o falatório, que acabou invadindo o palácio real e indo parar nos ouvidos do 

rei. 

O barbeiro – a única pessoa que sabia do segredo, fora o rei – foi 

imediatamente preso. Ficou apavorado. Contou a sua confusa história do desabafo 

no fundo da terra, e acabou por se lançar aos pés do rei, pedindo clemência. 
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O rei viu que o rapaz não tinha culpa. Demais era verdadeira a existência da 

planta mexeriqueira. E então, o pobre rei de orelhas de burro perdoou ao mísero 

barbeiro. 

Qual não foi a surpresa, ao verificar, no outro dia, olhando-se ao espelho, que 

tinham desaparecido as ridículas orelhas e no lugar delas estavam outras, normais, 

bem feitas. 

Os deuses piedosos tinham-no recompensado por sua bondade. 

 

3.5.3 – Texto – terceira vivência 

Texto : “ A  ÁGUIA E A GALINHA” 

 

“ Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro 

para mantê-lo cativo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia. Colocou-o 

no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria para galinhas. 

Embora a águia fosse o rei/ rainha de todos os pássaros. 

Depois de cinco anos, este homem recebeu em sua casa a visita de um 

naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista: 

- Esse pássaro aí não é galinha. É uma águia. 

- De fato- disse o camponês. É uma águia. Mas eu a criei como galinha. Ela 

não é mais uma águia. Transformou-se em galinha como as outras, apesar das asas 

de quase três metros de extensão. 

-Não- retrucou o naturalista. Ela é e será sempre uma águia. Pois tem um 

coração de águia. Este coração a fará um dia voas às alturas. 

-Não, não – insistiu o camponês. Ela virou galinha e jamais voará como águia. 

Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem 

alto e desafiando-a disse: 

-Já que você de fato é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, 

então abra suas asas e voe! 

A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista. Olhava distraidamente 

ao redor. Viu as galinhas lá embaixo, ciscando grãos. E pulou para junto delas. 
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O camponês comentou: 

-Eu lhe disse, ela virou uma simples galinha! 

-Não- tornou a insistir o naturalista. Ela é uma águia. E uma águia será 

sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. 

No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa. Sussurrou-

lhe: 

-Águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe! 

Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas, ciscando o chão, pulou e foi 

para junto delas. 

O camponês sorriu e voltou à carga: 

-Eu lhe havia dito, ela virou galinha! 

-Não- respondeu firmemente o naturalista. Ela é águia, possuirá sempre um 

coração de águia.Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã a farei voar. 

No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo. Pegaram 

a águia, levaram-na para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de 

uma montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. 

O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe: 

-Águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, 

abra suas asas e voe! 

A águia olhou ao redor. Tremia como se experimentasse nova vida. Mas não 

voou. Então o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, para que 

seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. 

Nesse momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com o típico kau-kau 

das águias e ergueu-se, soberana, sobre si mesma.E começou a voar, a voar para o 

alto, a voar cada vez para mais alto. Voou...voou...até confundir-se com o azul do 

firmamento”. 

 

3.5.4 – Texto – quarta vivência 

Texto: “URUBUS E SABIÁS” 

 

“Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os bichos falavam... Os 

urubus, aves por natureza becadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram 

que, mesmo contra a natureza, haveriam de se tornar grandes cantores. E para isso 
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fundaram escolas e importaram professores, gargarejaram dó-ré-mi-fá, mandaram 

imprimir diplomas, e fizeram competições entre si, para ver quais deles seriam os 

mais importantes  e teriam a permissão para mandar nos outros. Foi assim que eles 

organizaram concursos e se deram nomes pomposos, e o sonho de cada 

urubuzinho, instrutor em início de carreira, era se tornar um respeitável urubu titular, 

a quem todos chamam por Vossa Excelência. Tudo ia muito bem até que a doce 

tranqüilidade da hierarquia dos urubus foi estremecida. A floresta foi invadida por 

bandos de pintassilgos tagarelas, que brincavam com os canários e faziam 

serenatas com os sabiás... Os velhos urubus entortaram o bico, o rancor encrespou 

a testa, e eles convocaram pintassilgos, sabiás e canários para um inquérito. 

 -Onde estão os documentos dos seus concursos? 

 E as pobres aves se olharam perplexas, porque nunca haviam imaginado que 

tais coisas houvesse. Não haviam passado por escolas de canto, porque o canto 

nascera com elas. E nunca apresentaram um diploma para provar que sabiam 

cantar, mas cantavam, simplesmente... 

 -Não, assim não pode ser. Cantar sem a titulação devida é um desrespeito à 

ordem. 

 E os urubus, em uníssono, expulsaram da floresta os passarinhos que 

cantavam sem alvarás...” 

 

3.5.5 – Texto – quinta vivência 

 

Texto: “PINÓQUIO ÀS AVESSAS” 

 

“Era uma vez um menininho, de carne e osso, igual a tantos, que se deleitava 

nas coisas simples que a vida dá. Ria nos seus mundos de faz-de-conta, voava nas 

asas dos urubus, assustava os peixes, nariz achatado nos vidros dos aquários, 

assobiava para os perus, andava na chuva- todas essas coisas que as crianças 

fazem e os adultos desejam fazer, e não fazem, por vergonha.Sua vida escorria feliz 

por cima do desejo. 

Não sabia que uma conspiração estava em andamento.Tudo começara bem 

antes, quando um nome lhe fora dado.Nome do pai.Claro, confissão de intenções: 

que o menino sem nome e sem desejos aceitasse como seus o nome e os desejos 
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de um outro que ele nem mesmo conhecia.Filho, extensão do pai, realização de 

desejos não-realizados, sobrevivência do seu corpo, uma pitada de onipotência, 

uma gota de imortalidade. 

” Que é que ele vai ser quando crescer? Médico? Diplomata? Cientista?”. 

E as conversas se prolongavam, temperadas com sorrisos e boas intenções, 

enquanto silenciosas se teciam as malhas do desejo em que pai e mãe esperavam 

colher/acolher/encolher o menino dos desejos simples... 

Até que chegou o dia em que lhe foi dito: 

- É preciso ir a escola. Todos os meninos vão. Para se transformarem em 

gente.Deixar as coisas de criança. Em cada criança brincante dorme um adulto 

produtivo.É preciso que o adulto produtivo devore a criança inútil. 

E assim aconteceu. Há certos golpes do destino contra os quais é inútil lutar. 

O menino de carne e osso aprendeu coisas curiosas: nome de heróis, frases 

que teriam dito, as alturas de montes onde nunca subiria, as funduras de mares 

onde nunca desceria, a distância de galáxias, o “se”, partícula apassivadora, o “se”, 

símbolo de indeterminação do sujeito, nomes de cidades de países longínquos, suas 

populações e riquezas, fórmulas e mais fórmulas... 

Sabia que tudo aquilo deveria ter um motivo. Só que ele não entendia. O 

desejo permanecia selvagem. E disto eram prova aquelas notas vermelhas no 

boletim, testemunhas de como o menino cavalgava longe do desejo dos outros, 

conspiradores secretos, escondidos na monotonia dos currículos que não faziam o 

seu corpo sorrir... 

- Pra que serve tudo isto?, ele perguntava. 

O pai respondia, sábio e paciente: 

- Um dia você saberá. Por ora basta saber que papai sabe o que é melhor 

para o seu filho. 

O menino cresceu. E aconteceu que, em meio às suas rotinas, veio a se 

encontrar com dois cavalheiros bem vestidos e de fala branda, que se puseram a 
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contar estórias de um mundo encantado sobre o qual ele nunca ouvira falar.Eles 

disseram de heróis em aventais brancos, cavalgando microscópios e telescópios, 

brandindo máquinas fantásticas e aparelhos misteriosos, em meio a líquidos 

mágicos que faziam viver e morrer, encastelados em templos onde as coisas visíveis 

ficavam invisíveis e as coisas invisíveis ficavam visíveis, e lhe disseram dos 

prodígios de verdade, e lhe perguntaram se ele não desejava se transformar num 

mago, num artista...A recompensa? O poder, o conhecimento de segredos que 

ninguém conhece, a glória, ser olhado por todos como um ser diferente, 

sublime,superior.Se os seus prodígios fossem maiores que os de todos, ele poderia 

aparecer no palco supremo da Ciência, em país distante, onde os mortais se 

revestem de imortalidade. 

O menino grande se lembrou dos sonhos do menino pequeno.E 

sorriu.Finalmente, chegara o momento da sua realização. Estranhou que os narizes 

dos responsáveis cavalheiros tivessem crescido enquanto falavam. Mas logo o 

tranqüilizaram: 

-É só pra te cheirar melhor, meu filho... 

Começaram as transformações. Primeiro os olhos. Já não refletiam outros 

olhares nem borboletas... 

Aprenderam a concentração, a disciplina. Depois o corpo, que desaprendeu a 

dança, o vôo dos papagaios e o brinquedo. Era necessário dedicar-se totalmente. 

Os pensamentos abandonaram as fantasias e os contos de fadas. Passaram a 

morar no mundo das fórmulas e dos experimentos. Até o prazer da comida se 

satisfez com os sanduíches rápidos do almoço, e na cama o corpo se esqueceu do 

corpo... 

E aprendeu coisas preciosas. Que o corpo do cientista é neutro. Que ele não 

se comove por considerações de valor ou prazer. Que está acima da vida e da morte 

(isto é coisa de políticos, militares e clérigos), em direção total ao saber.Bastava-lhe 

ser um devotado servidor do progresso da Ciência. 

Mas tantos sacrifícios acabaram por receber merecida recompensa. A sorte 

soprou, favorável, e de seu corpo diferente surgiu uma nova magia, e o palco da 
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imortalidade lhe foi aberto. Lá, perante todos, compreendeu que valera a pena. Duas 

lágrimas lhe rolaram pela face. 

Já não era o menino de outrora, carne e osso. Crescera. Estava diferente. Os 

aplausos de madeira enchiam a sala. Era a glória. E foi então que o milagre 

aconteceu. O recinto se encheu de suave luminosidade, e a Mosca Azul, que até 

então só habitara os seus sonhos, veio de longe e roçou seu rosto com suas asas. E 

a grande transformação aconteceu. Era um boneco de madeira, inteligência pura, 

sem coração. E os milhares de bonecos, iguais, de pé, não paravam de tamanquear 

os seus aplausos ao novo irmão, enquanto gritavam o seu nome: “Pinóquio, 

Pinóquio, Pinóquio...” 

 

Tendo esclarecido a metodologia adotada e descrito os instrumentos de 

geração de dados, os participantes e o contexto, no capítulo seguinte, apresentarei a 

análise de dados das vivências de leitura feitas com os alunos do Ensino 

Fundamental durante as quais usei a técnica do pensar alto em grupo na leitura de 

textos literários com o objetivo de propiciar espaços de leitura crítica. 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DE DADOS 

 

Como dito anteriormente, o presente trabalho tem como objetivo verificar se a 

prática do pensar alto em grupo contribui para uma interpretação crítica na leitura de 

textos literários.  

Para tal, analiso como as minhas ações, no evento de leitura, possibilitam a 

formação do aluno como leitor crítico. 

Considerando o exposto acima, problematizo com as seguintes subperguntas  

norteadoras deste trabalho de pesquisa: 

 1) A interação em grupo no  evento social de leitura facilita a compreensão das 

metáforas contidas nos textos literários? 

2) A prática do pensar alto em grupo favorece a construção da identidade de um 

leitor crítico e reflexivo? 

3) A minha ação na prática do pensar alto em grupo contribuiu para a formação do 

aluno como leitor reflexivo e crítico? 

Dividi este capítulo em dois momentos, sendo o primeiro referente aos dados 

gerados na terceira vivência de leitura. O texto escolhido para essa vivência foi a 

fábula “A Águia e a Galinha”. O segundo, referente aos dados da quinta vivência, 

teve como texto escolhido a crônica “Pinóquio às avessas”. Optei pela terceira e 

quinta vivências devido ao fato da boa aceitação e apreciação dos textos por parte 

dos alunos. 

 

4.1 – A terceira vivência - Pensando Alto em Grupo sobre a fábula “ A Águia e a 

Galinha” 

 

Nessa vivência, estavam presentes 6 alunos da 8 ª série do Ensino 

Fundamental (9º ano). Os alunos participantes foram: Luan, Iolando, Renata, 

Mayara, Raissa, Thaís e eu, como professora mediadora 
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Orientei os alunos sobre o respeito às falas uns dos outros. Também expliquei 

que eles podiam falar livremente sem medo ou receio de qualquer avaliação de 

minha parte. Utilizei na pesquisa os nomes reais dos alunos por opção própria de 

cada um deles. 

Inicialmente, os alunos fizeram uma leitura silenciosa do texto. Ao término da 

leitura esperei que algum deles iniciasse a discussão, porém, todos ficaram calados 

e envergonhados. Assim, resolvi iniciar a discussão perguntando se haviam gostado 

do texto. No primeiro recorte selecionado para análise, podemos ver como ocorreu 

essa discussão em que analiso a materialidade linguística que comprova as 

interpretações feitas. 

 

  

                                Recorte 1 

  

01 Professora 
 

Vocês gostaram da fábula? 

02 Mayara 
 

Sim, eu gostei. 

03 Luan 
 

Eu também. 

04 Renata 
 

Eu achei bem interessante. 

 

05 Professora 
 

Realmente é muito bonita! Quando eu li, eu até chorei. Bem, o que 
vocês gostariam de falar sobre a fábula? 
 

06 Luan 
 

É tipo assim. Vamos supor um cachorro...Ele é criado como gato e por 
mais que ele seja criado como gato, ele ainda é por dentro um 
cachorro e isto nunca vai mudar, pois mesmo sendo criado como um 
gato uma hora seu instinto vai falar mais alto e ele vai deixar o 
cachorro que tem lá dentro aparecer... 

07 Professora 
 

De acordo com a história então..você acha que por mais que a águia 
tenha sido criada como uma galinha, uma hora qualquer o seu instinto 
vai falar mais alto e ela agirá como águia.É isto? 

08 Luan 
 

Isto! 

09 Professora 
 

Muito Bom, Luan! Alguém pensa como o Luan  ou tem uma ideia 
diferente da dele? 

10 Mayara 
 

Não, eu penso da mesma maneira. 

11 Thaís Eu também! 

12 Professora Igualzinho? Da mesma forma? Vocês podem falar, gente, porque a 
interpretação, ela é pessoal, às vezes, a maneira que eu entendo 
pode não ser a mesma maneira do Luan, então, nada tá errado, o 

que eu quero é que vocês compartilhem comigo o que entenderam.  
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Iniciei a vivência com os alunos , perguntando se eles tinham gostado do 

texto. Achei pertinente questioná-los acerca da apreciação ou não do texto, por 

acreditar que, quando o aluno se interessa e gosta de uma atividade escolar, as 

chances de participação aumentam e, consequentemente, isso lhe proporcionará 

uma melhor aprendizagem.   

Nesse recorte, é possível perceber, pelos itens lexicais negritados, que, para 

mim, é importante gostar do que é lido antes mesmo de interpretar o texto. Eu 

poderia, por exemplo, ter iniciado a discussão com “vocês entenderam o texto?”. A 

opção utilizada, com o verbo gostar, indica uma tendência humanista, aquela que 

considera que o sujeito (aluno) aprende melhor se está engajado afetivamente em 

relação ao que está aprendendo, logo, sua compreensão do texto e sua capacidade 

de participar da interação proposta estaria, de acordo com essa concepção, ligada 

ao gostar.  

Rogers (1972) afirma que a educação, na abordagem humanista, trata do 

indivíduo e não apenas da pessoa em situação escolar, numa instituição de ensino. 

Para o autor, cada aluno é único, e o relacionamento com cada um deles é 

igualmente único. Assim, fundamento minha práxis educacional no mais profundo 

respeito àquilo que cada ser humano é e manifesta.  

No turno 7, questiono Luan perguntando o que ele acha acerca do instinto da 

águia que foi criada como uma galinha. Ao usar o verbo achar, considero a 

importância da experiência do aluno como um processo de aprendizagem pessoal. 

Rogers (1972, p.49) afirma que, nesse processo, os motivos de aprender deverão 

ser os do próprio aluno, sem intervenções do professor que se limita apenas a 

facilitar a comunicação do estudante consigo mesmo, para ele mesmo estruturar seu 

comportamento experiencial. 

O processo de educação centrada no sujeito leva à valorização da busca 

progressiva de autonomia, que, conforme Rogers (1972, p.45), pode oferecer 

subsídios para uma ação pedagógica crítica e consciente. 

A seguir, passo para a análise de dados do segundo recorte no qual os 

alunos fazem uma reflexão acerca do instinto que reside na águia e, até mesmo, no 

ser humano. 
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Recorte 2 

 

13 Mayara Eu penso que não importa se a águia foi criada como galinha, pois o 
instinto é algo forte dentro dela e, a qualquer momento, este instinto 
vai realmente falar mais alto, pois, no fundo, o seu coração é de uma 

águia. 

14 Professora Mas na história foi isto o que aconteceu? E no final da história? 

Vocês acham que ela voou no final da história somente por causa do 
instinto? 

15 Mayara Não, mas o instinto também conta. 

16 Professora Teve algo mais que aconteceu para que ela conseguisse voar? 

17 Renata Sim, a ajuda do naturalista. Mas eu ainda acho que ela voaria sozinha 
sem a ajuda dele, por causa de seu instinto. 

18 Professora Nossa, o que será este instinto? Será que é tão poderoso assim? 

19 Iolando Isto mesmo! De uma forma ou de outra, o instinto ia falar mais 
alto!Com certeza, o instinto é algo poderoso, não é algo que se 
pega, é algo que se faz, é uma força que temos dentro de nós, que 

nos faz agir, é ter ação diante das coisas. 

20 Professora Eu posso dizer que nós também temos este instinto dentro de nós? 
O que vocês acham? 

21 Luan Claro que sim, uma mãe sabe como proteger seu filho diante de 
uma situação difícil, pois o instinto dela de proteção é ativado 

nesta hora. Isto não se ensina, aprende, “ta” dentro dela, já é da sua 
natureza,  e, então, ela deixa sair na hora que é necessário.  

22 Professora O que vocês acham, meninas? 
 

23 Mayara Eu concordo. Sabe aquela história de uma mãe que enfrentou um 
leão para salvar seu filho? Então,isto foi puro instinto ou será que 

existe algum livro que ensine uma mãe a lutar com um leão? 
(risos).Pois então,o instinto é isto! Ela deixou brotar a força que 
existe dentro dela para salvar seu filho. 

24 Professora Já que vocês chegaram à conclusão de que instinto é força, eu posso 
afirmar que a águia é força? 

25 Iolando Sim, porque, na fábula, quem teve essa força foi a águia. Então, a 
águia é força porque ela é dotada de ação, poder e liberdade. 

26 Mayara Isso!  Ela voa alto no azul do céu. É livre , é poderosa. O alto é poder! 

27 Renata Eu queria ser forte assim... 

28 Professora Por que Renata? 

29 Renata 
 

Porque quando se é forte, é mais fácil as pessoas, os amigos, a 
sociedade te  aceitar.  

30 Professora Por que você acha isto? 

31 Renata Porque o mundo é assim, hoje eles querem pessoas mais fortes 

para trabalhar, sei lá, é saber usar esta força para tomar decisões, 
suportar pressões de chefes, é isso aí... 

32 Mayara Eu concordo com a Renata 

  

Nesse recorte, no turno 14, percebo que houve mediação de minha parte ao 

questionar a aluna Mayara não concordando exatamente com o que a aluna diz no 

turno 13. Assim, em vez de rebater seu questionamento com um “sim” ou “não” , 

jogo a pergunta de volta para a classe. Isso é tipicamente uma ação de linguagem 
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dentro da ideia de mediação (Vygotsky, 1934) no qual a dialogicidade é a essência 

da abordagem sóciocultural. 

No turno 16, questiono os alunos, utilizando uma pergunta reflexiva e não 

uma pergunta de sim/não. A pergunta reflexiva devolve para o aluno a necessidade 

de buscar a interpretação e reflexão, portanto, é uma  pergunta que propicia 

mediação (Vygotsky, 1934).  

Para Freire (1996, p.67), educador e educando são sujeitos de um processo 

em que crescem juntos, porque “... ninguém educa ninguém, ninguém se educa; os 

homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” . Assim, quanto mais ele 

reflete sobre a realidade, sobre a sua própria situação concreta, mais se torna 

progressiva e gradualmente consciente, comprometido a intervir na realidade para 

mudá-la (Vygotsky,  1934). 

No turno 24, percebi que a pergunta que fiz foi bastante diretiva, uma vez que 

induzo os alunos a uma conclusão acerca da relação instinto/ força com águia/ força,  

não exigindo trabalho, nem tampouco reflexão. Essa atitude, segundo Coracini 

(1999), é uma atitude paternalista, devido à obviedade da resposta. 

Um outro aspecto bastante curioso, em relação à águia, foi relatado pela 

aluna Mayara em seu diário reflexivo ao mencionar que a águia é o símbolo da força 

porque voa alto e vê todos abaixo dela. Luan também relata que águia é força , pois 

o alto é plenitude, é a capacidade de estar acima, exercendo, até mesmo, um certo 

poder sobre a humanidade. É o que indicam os trechos dos diários que destaco a 

seguir: 

“ Para mim, a águia é o símbolo da força porque voa alto e consegue ver 

tudo abaixo dela (Mayara Aparecida Magalhães Rodrigues). 

“Eu acho que a águia é muito forte, é dotada de força porque voa no alto e 

o alto é poder, é ver tudo de cima (Luan Henrique dos Santos.) 

 

No dicionário de simbologia, Lurker (2003) conceitua águia como o símbolo 

do céu, do sol, do poder divino que desperta a natureza para uma vida nova. Já no 

cristianismo, águia está intimamente ligada ao simbolismo da ascensão, porém, em 

textos bíblicos, a ave é descrita como símbolo do demônio que rouba as almas. 

Assim, a águia, na fábula de Leonardo Boff, representa aquela que goza de 

características instintivas de plena liberdade, poder e confiança. Presume-se que por 



 71 

sua “capacidade” de estar acima, ela esteja ligada ao símbolo da força que exerce 

sobre toda a humanidade.  

Trata-se, portanto, de uma metáfora alegórica na qual a águia representa a  

capacidade de romper com os limites, de criar coisas novas,  por sua potencialidade 

de conectar-se com outras pessoas, com o futuro, com a evolução, com o universo e 

com Deus.  

Segundo Coelho (1997), alegoria é uma sequência de metáforas que propicia 

a identificação do que foi figurado com o real significado. Assim, força, poder e 

proteção (ideias abstratas) são representadas pela figura da águia. 

Diante das colocações acima, acredito que a metáfora “Águia é força”  tem 

uma base orientacional, podendo, dessa forma, ser classificada como uma metáfora 

orientacional. 

Lakoff e Johnson (2002) afirmam que, nesse tipo de metáfora, há um outro 

tipo de conceito metafórico que não estrutura um conceito em termos de outro, mas 

que, ao contrário, organiza todo um sistema de conceitos em relação a um outro. 

Assim sendo, a águia é um animal que voa, plana e que está sempre acima, 

gozando de características instintivas de plena liberdade, poder e confiança. 

Presume-se que, por sua “capacidade” de estar acima, ela esteja ligada ao símbolo 

da força que exerce sobre toda a humanidade, uma vez que ela pode olhar tudo e a 

todos abaixo de si. O alto é plenitude, é poder. O alto é confiança e bons instintos. 

Seu espaço é ilimitado, portanto, de acordo com Lakoff e Johnson (2002), TER 

CONTROLE OU FORÇA É PARA CIMA. 

Já a galinha foi classificada pelos alunos em seus diários reflexivos como um 

ser terreno que compartilha seu espaço delimitado, sendo dotada de uma fraqueza 

instintiva. Para eles, ela é frágil e fraca, pela aceitação que se faz notar no 

confinamento de seu espaço viciado.                                                        

Um espaço que a reduz a um estado de subserviência e que lhe atribui, 

assim, a impotência do mundo terreno. Ela olha para baixo, cisca o chão. Cisca o 

chão e volta a olhar para baixo, por conseguinte, ESTAR SUJEITO A CONTROLE 

OU FORÇA É PARA BAIXO conforme afirmam Lakoff e Johnson (2002). 

Outro aspecto interessante em relação à leitura metafórica do substantivo 

abstrato “força” foi feito pela aluna Renata, no turno 29, ao afirmar que: “a sociedade 
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vê com bons olhos os que são mais fortes”, portanto, acredito que essa leitura é 

coerente com os valores fundamentais de uma cultura em que ser forte, livre, 

poderoso é uma afirmação bastante positiva.  

 Percebo ainda que a aluna Renata, no turno 29, fez uma conexão com o 

mundo ao afirmar que: “a sociedade vê com bons olhos os que são mais fortes”. 

Suas colocações não foram para demonstrar o que tinha apreendido do texto, mas 

sim para demonstrar um princípio de criticidade em relação ao que significa “SER 

FORTE” no mundo. A aluna foi capaz de pensar sobre aspectos da  sociedade, 

apresentando capacidade e facilidade em refletir de forma crítica sobre situações e 

problemas que são intrínsecos à sociedade. 

Ao expormos nossas opiniões, falamos sobre o que acreditamos, sobre aquilo 

que guia nossas ações e que alimenta nossos pensamentos, assim, creio que o uso 

da metodologia do pensar alto em grupo viabilizou e abriu espaço para que a aluna 

se posicionasse com liberdade, sem medo ou repressão. Creio que esse momento 

pode ter sido bastante significativo, não só para a aluna Renata, mas também para 

todos os participantes presentes que se posicionaram em concordância com a 

afirmação da aluna, pois acredito que é por meio das opiniões sobre o mundo e 

sobre nós mesmos que podemos formar nossa identidade social. 

Passarei agora para a análise do terceiro recorte no qual os alunos travam um 

diálogo produtivo sobre questões morais. 

 

                                         Recorte 3 

34 Professora Vocês acham que esta história quer nos ensinar 
alguma coisa? O que seria? 

35 Luan Sim, independente do que aconteça, nós, ainda 
assim, seremos nós mesmos. 

36 Thaís É isto aí! 

37 Mayara Isto mesmo! 

38 Professora Vocês acham que a gente não deve ter medo de 
ser o que a gente realmente é, mesmo que isto 
não agrade a todo mundo? 

39 Mayara Isto! A gente tem que saber o que a gente é, tem 
que estar preocupada com isto e não com o que 
os outros são. Eu não me importo com  as 
outras pessoas,  agora se eles se importam, 
azar deles! Gosto de ser eu mesma! 

40 Renata Mas não é bem isto que está acontecendo por aí. 

41 Thaís Não é mesmo! 

42 Professora Mas o que está acontecendo? 
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43 Renata A maioria das pessoas quer ser igual aos 
outros,  quer ser o que o outro é e não ela 
mesma! 

44 Professora Como assim? 

45 Renata Ah! Um amigo quer ser igual a o outro amigo.Se 
ele é bom na escola ele prefere ser igual a este 
amigo e não ele mesmo, entende? 

46 Thaís Eu concordo com você. 

47 Mayara Talvez ele não tenha encontrado um naturalista 
no decorrer da sua vida para ajudá-lo a se ver de 
uma forma melhor. Ele tem cabeça fraca. 

48 Iolando Com certeza, aí talvez, ele pudesse acreditar 
mais em sua própria capacidade e gostar mais 
de si mesmo. 

49 Professora É , no decorrer da vida, nós encontramos pessoas 
que podem nos ajudar ou atrapalhar. No caso da 
fábula, o que o naturalista fez? 

50 Luan Nossa, fez muito. Ajudou a águia num momento 
difícil. Fez com que ela acreditasse que era capaz 
de voar. 

51 Thaís O naturalista foi bárbaro. 

52 Renata É verdade, ajudou muito! Pois, às vezes, mesmo 
sabendo que somos capazes de fazer algo, 
temos aquele pequeno medinho, né! Mas se 

temos ao nosso lado algum “amigo de verdade” aí 
fica mais fácil.  

53 Mayara Eu posso dizer que tenho amigos aqui, a Renata é 
uma delas. Sempre me dá força no que preciso. 

54 Renata Você também Mayara. Você sempre me dá mais 
força, porque você é uma amiga-águia. Eu sou 
apenas uma amiga- galinha. (risos) 

55 Mayara Acho que não. Me dê argumentos para você 
acreditar que é assim. Você tem a águia dentro de 
você, só não sabe disso. Deixa ela sair, voar, se 
liberar porque eu sei que você é capaz.  

56 Renata Eu acho que não, eu acho que sou a galinha da 
fábula. 

57 Professora  Bem, diante de toda essa discussão eu não farei 
nenhuma pergunta, apenas uma pequena 
colocação, uma frase para que todos reflitam, que é 
a seguinte: “os fracos na aparência são os mais 
fortes em sua essência”.Mais dia, menos dia, 

essa  essência brilhará.  

 

 

Iniciei este recorte, perguntando aos alunos se eles achavam que a fábula 

nos ensinava alguma lição de vida. Prontamente, Luan, Thaís e Mayara 

responderam que sim, afirmando que “ independente do que aconteça, nós, ainda 

assim, seremos nós mesmos”. Com o intuito de estimular a discussão, questionei-os 



 74 

novamente, perguntando se devemos ou não ter medo de sermos quem somos, 

mesmo que isto não agrade a todos.  

 Mayara, no turno 39, afirma que “ ...a gente tem que ser o que a gente é”,  

“...gosto de ser eu mesma”. Percebo nos discursos da aluna, a capacidade de se 

auto-avaliar e de se valorizar. Isso é tipicamente uma ação de linguagem resultante 

da abordagem humanista de ensino, Rogers (1972). 

Acredito que minha tendência humanista de ensino, possa ter cooperado com 

a atitude da aluna que, de forma espontânea, se autoavalia e se autovaloriza. De 

acordo com Rogers (1972), a autoavaliação e a autovaloração são princípios 

básicos resultantes do ensino-aprendizagem humanista. Para o autor, nessa 

abordagem de ensino, todo aluno tem potencialidade para aprender e realizar essa 

potencialidade. 

Nos turnos 43, 45,47 e 48, percebi que as vozes dos alunos se entrecruzam 

tornando a leitura um processo interativo e coletivo. As alunas travam um diálogo 

produtivo sobre questões morais. Acredito que esse diálogo não representa uma 

simples conversa entre pessoas, mas aquele que explora sentidos e significados na 

interação com o outro, com o texto e consigo mesmo, como defende Bakhtin (2003). 

Posso dizer que acredito ter proporcionado, por meio da minha mediação, 

condições para que os alunos (as) expusessem suas respostas baseadas em seus 

pontos de vista e posicionamentos com o objetivo de desenvolver o seu senso 

crítico. Freire (1996) diz que uma das tarefas mais importantes da prática educativo-

crítica é propiciar as condições para que os educandos em suas relações com os 

outros assumam-se como seres sociais pensantes, comunicantes e criadores. 

Nos turnos 52, 53 , 54 e 55, percebi que Mayara e Renata estabeleceram um 

diálogo construtivo em relação à identidade. Renata se autoclassifica como uma 

“amiga-galinha” e, ao mesmo tempo, diz que Mayara é uma “amiga-águia”. Assim, 

no turno 56, percebi que Renata já apresenta, de maneira sutil, um discurso 

diferente ao dizer que acha que é a galinha da fábula. Observei que a aluna já não 

se classifica com total certeza em ser a galinha da fábula, uma vez que o verbo 

achar pode significar dúvida. 

Moita Lopes (2002) afirma que, ao considerarmos as identidades de nossos 

interlocutores ao nos engajarmos no discurso, estamos simultaneamente 

(re)construindo nossas identidades sociais ao passo que eles estão também (re-) 

construindo as nossas.  
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Nesse contexto, portanto, as práticas discursivas desenvolvidas pelos alunos 

nos turnos 52, 53, 54 e 55 desempenham um papel importante no desenvolvimento 

da conscientização sobre nossa identidade e a dos outros (Moita Lopes, 2003). 

 Finalizei esse recorte, no turno 57, pedindo aos alunos que pensassem e 

refletissem a seguinte frase: “os mais fracos na aparência são os mais fortes em sua 

essência. Mais dia, menos dia, essa essência brilhará”. 

O meu grande objetivo com essa colocação foi proporcionar um momento de 

auto-reflexão em que os alunos pudessem repensar suas qualidades e identidades 

como ser humano dotado de fraquezas e dúvidas.  

Assim, a prática pedagógica que considera a pessoa como um todo, tanto sob 

o aspecto sensível quanto cognitivo, vem ao encontro das ideias de Rogers (1972) 

na abordagem humanista de ensino. 

Nessa linha de pensamento, Rogers (op. cit) afirma que a aprendizagem 

assume um significado especial, pois ela é autoiniciada, mesmo que o primeiro 

impulso ou estímulo tenha vindo de fora. Para o autor, o ensino, nessa abordagem, 

suscita modificação no comportamento, nas atitudes, talvez mesmo na 

personalidade do educando.  

Freire (1996/2007) afirma que o trabalho do professor é realizado com gente 

miúda, jovem ou adulta, em permanente processo de busca, gente formando-se, 

mudando, crescendo, reorientando-se, melhorando. Sendo assim, o professor não 

pode negar-se à sua condição de gente, de ser humano, uma certa dimensão 

terápica. 

No seguinte recorte, questionei os alunos acerca do que reside dentro de 

cada um deles, se é uma águia ou uma galinha. Acredito que oferecer espaço para 

autorreflexão pode ser uma boa oportunidade de repensar atitudes, conceitos e, 

também, repensar a si mesmo. Na sequência abaixo, podemos ver a discussão 

desenvolvida pelos alunos que participaram com suas ideias e opiniões acerca do 

assunto.  

 

                                           Recorte 4 

78 Professora Vocês acham que dentro de vocês reside uma 
águia ou um galinha? 

79 Luan Galinha. 

80 Professora Por quê? Ah! Uma outra coisa, a galinha que 
falo aqui é no bom sentido, tá bom? 
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81 Alunos (Risos) 

82 Professora Pode falar agora, Luan 

83 Luan Tem momentos da minha vida que eu acho 
que sou fraco. 

84 Professora Como assim, Luan? Você pode explicar melhor? 

85 Luan Ah! Quando algo me incomoda, me 
atrapalha, como por exemplo, quando meus 
pais brigam dentro de casa, eu não gosto e 
não consigo dizer para eles não fazer aquilo. 

86 Professora Mas por que você acha que isto é sinal de 
fraqueza? Não pode ser respeito? 

87 Luan Não, quando brigo com alguém eles interferem, 
então eu sinto muita vontade de fazer isto com 
eles, mas algo acontece comigo e não consigo. 

88 Raíssa Luan, todo mundo tem seu lado galinha, mas 
chega uma hora na vida da gente que eu 
acho que temos que fazer força para 
despertar a águia que há em nós. 

89 Professora Concordo com você, Raíssa. Viu só, Luan.A 
águia do texto, de início, hesitou em voar, não 
hesitou? 

90 Luan Sim, ela hesitou. 

91 Raíssa É, realmente ela hesitou, mas depois ela 
conseguiu voar. 

92 Professora Como que isso aconteceu? 

93 Luan Ela hesitou no começo , mas depois alçou voo. 
Acho que ela resolveu fazer como a Raissa 
disse antes, ela despertou o seu lado águia. 

94 Professora Bem,  então, que tal você se espelhar no 
exemplo da águia e não hesitar mais em falar 
com seus pais? 

95 Luan É, realmente, pode ser ! Vou pensar no 

assunto! 

96 Professora Pense nisso com carinho Luan, mas  e você 
Renata? O que reside dentro de você? Uma 
águia ou uma galinha? 

97 Renata Uma galinha porque sou dependente demais 
dos outros. Não sei fazer nada sozinha. 

98 Professora Eu acho que seria interessante falarmos um 
pouco da natureza das aves. O que vocês 
sabem sobre as aves em geral? 

99 Renata Que é um animal com penas, asas e que 
algumas mesmo tendo asas não voam, são 
terrestres. 

100 Luan Elas também trocam as suas penas se 
renovando constantemente. 

101 Mayara Algumas são tão bonitas, tem plumagens 
coloridas. 

102 Professora Vocês sabiam que as cores das plumagens 
dos machos são mais fortes para atrair as 
fêmeas? 

103 Iolando Eu sabia 

104 Mayara Eu também 

105 Professora Como vocês podem constatar, até mesmo, 
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as aves têm seus encantos.Voando ou não, 
elas têm, em sua natureza, sempre algo 
especial. 

106 Luan Mas as galinhas não têm plumagens tão lindas 
assim, não voam,são comuns. 

107 Professora Será? Eu acho que ela tem até algo mais 
importante, ela nos alimenta com seus ovos 
e ,até mesmo, com sua carne. Você come 
águia? 

108 Luan Claro que não, professora. 

109 Luan Nossa, eu nunca tinha pensado assim. 

110  Renata “Pera aí”, então, eu não sou tão comum 
assim, uma galinha até nos alimenta, nos dá 
sua vida. Isto é algo incomum. Bem, sou uma 
galinha, mas tenho também meus encantos. 

 

Nesse recorte, a minha prática pedagógica teve como objetivo principal a 

reflexão por parte dos alunos acerca do que reside no íntimo de cada um, se é uma 

galinha ou uma águia. Por meio dessa indagação, o aluno foi desafiado a assumir 

essa complexa condição humana e, ao mesmo tempo, refletir sobre o seu 

significado, podendo extrair dela lições que possam ampliar o sentido de sua própria 

vida. 

Luan, no turno 83, classifica-se como uma pessoa fraca, comparando-se à 

galinha da fábula. Renata, no turno 97, também acredita ser mais parecida com uma 

galinha, porém, Raíssa, no turno 88, apresenta um discurso diferente direcionado a 

Luan, dizendo que “todo mundo tem seu lado galinha”.  

Assim, percebo que a leitura do texto construída pelos alunos revela aspectos 

empáticos, uma vez que Luan e Renata se identificam com a galinha da crônica. 

Empatia é a possibilidade de colocar-se no lugar dos outros, identificar-se com eles, 

sentir o que sentem, levando em consideração as ideias e o sentimento alheio 

(Acevedo, 2009). Nesse caso, Raissa revelou empatia em relação a Luan 

procurando ajudá-lo. Observei que a empatia pode ocorrer não só na interação do 

leitor com o texto, mas também na interação com os colegas e, até mesmo, com a 

professora. 

Segundo Bourg (1993), a compreensão textual baseada na empatia é um 

mecanismo que facilita aos leitores a compreensão de textos, partindo do princípio 
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que os leitores compreendem melhor os textos quando usam suas experiências 

pessoais como base para formar a compreensão leitora. 

Desta forma, Luan e Renata, ao se assumirem como “galinhas”, ao se 

identificarem com ela, estabeleceram uma leitura empática que envolve aspectos 

emocionais, pois a compreensão leitora, nesse tipo de leitura, envolve tanto os 

sentimentos dos alunos quanto os dos personagens. 

 Assim, percebo que a relação compreensão leitora / empatia está 

intimamente ligada a fatores identitários, uma vez que, conforme Moita Lopes 

(2003), é por meio processo de construção do significado que as pessoas se tornam 

conscientes de quem são, constroem suas identidades ao agir no mundo por 

intermédio da linguagem. 

No turno 85, Luan diz que sente-se impotente em ajudar os pais a pararem de 

brigar. Assim, no turno 86, jogo de volta para o aluno duas perguntas investigadoras, 

que constituem uma ação típica à ideia de mediação (Vygotsky, 1934).  

Mackay (2002) afirma que as perguntas investigadoras podem contribuir para 

uma comunicação mais eficaz, uma vez que seu objetivo é conseguir informações 

que possam ir além das respostas superficiais.  

No contexto da prática do pensar alto em grupo, acredito que Luan sentiu-se 

à vontade para expor seus sentimentos em relação aos pais e eu, como educadora, 

não ignorei esse fato, por acreditar que escutar os alunos é um saber necessário, 

uma vez que, escutando-os, aprendemos a falar com eles e legitimamos a 

identidade. 

A leitura do texto  “A águia e a galinha” parece ter oferecido uma oportunidade 

ao aluno de revelar-se como ser humano dotado de emoções, incertezas e dramas 

diante dos acontecimentos da vida. Assim, nos turnos 85 e 97, acredito que minha 

tendência humanista de ensino (Rogers, 1972) fez com que Luan e Renata se 

abrissem a ponto de falar o que lhes incomoda na vida.  

Penso que “ ler é revelar-se”, é deixar vir à tona uma gama de emoções que 

nos conduz ao autoconhecimento interior,  a  uma melhor compreensão de nós 

mesmos e do mundo que nos cerca, “é estabelecer uma conexão íntima e reflexiva 

com o próprio ser, é  instigar o sujeito cognoscente a inteligir e comunicar-se com o 

inteligido” (Freire, 1996, p.119). 
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 Assim, é nesse sentido que se impõe a mim escutar o educando em suas 

dúvidas, em seus receios, em sua incompetência provisória, não buscando frases 

mágicas ou soluções fantásticas para o problema ouvido, mas dividindo  os receios 

e buscando juntos alguma saída, ou, pelo menos, a certeza de que quem tem um 

drama, tem alguém que pode ouvi-lo (Rogers, 1972). 

Nesse recorte, também percebi que minha prática pedagógica foi bastante 

dominante, uma vez que, dos 33 turnos realizados entre os alunos e a professora, 

14 deles foram, simplesmente realizados por mim, e 19, por todos os alunos. Assim, 

acredito que não ofereci muitas condições para que os alunos interagissem mais 

entre si. 

Podemos comprovar isso no turno 97, em que a aluna Renata, ao se 

classificar na condição de uma galinha, julga-se uma pessoa totalmente dependente 

dos outros. Percebi que eu, como professora, ignorei sua forma de pensar, não 

ofereci, sequer, espaço para expor suas ideias, partindo para outro assunto, que, 

agora, a meu ver, desviou-se completamente da discussão em pauta. 

Essa abordagem de ensino está ligada à concepção tradicional pedagógica 

que sugere que o conhecimento se dá independentemente do interesse ou vontade 

do aluno, o qual, por si só,  não pode manifestá-lo espontaneamente e, sem o qual, 

suas oportunidades de participação social são reduzidas (Mizukami, 1986). 

No turno 98, questionei os alunos acerca do mundo das aves. Meu objetivo 

com essa pergunta foi o de explorar o conhecimento de mundo dos alunos em 

relação à beleza das aves, para que, depois, aqueles alunos que tinham   

classificado-se como “galinhas” pudessem repensar seus discursos.  

Penso que minha prática de ensino maternal (Rogers, 1972) falou mais alto e, 

intuitivamente, cheguei, até mesmo, a exaltar a galinha, dizendo que ela nos 

alimenta com sua própria carne. 

Acredito que não só me perdi da discussão que propunha, como também agi 

de forma equivocada, ao relatar que a galinha nos alimenta com sua própria carne, 

ou seja, ela morre, acaba e desaparece.  

Assim, na ânsia de ajudar os “alunos-galinhas”, creio que errei por zelo de 

cuidado, o que, para mim, não é totalmente um erro grave, pois, como mostrado 

anteriormente, minha tendência de ensino humanista vem ao encontro da forma 

como atuei.  
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Freire (1996, p.49) afirma que “ensinar é uma postura exigente, difícil , às 

vezes, penosa, que temos de assumir diante dos outros e com os outros, em face do 

mundo e dos fatos, ante nós mesmos”. O mesmo autor (2005) ainda afirma que a 

educação se refaz constantemente na práxis, uma vez que o saber não é estático, 

mas sim dinâmico e complexo. 

 

4.2 – A quinta vivência – Pensando Alto em Grupo sobre a crônica “ Pinóquio 

às avessas” 

O texto escolhido para a quinta vivência foi a crônica “Pinóquio às avessas” 

de Rubem Alves. Elegi essa crônica devido ao fato de o texto abordar aspectos 

concernentes à escola, ao seu devido valor diante da sociedade e dos méritos 

adquiridos por meio do estudo e do conhecimento. 

Nessa quinta vivência de leitura, contei com a presença das alunas Mayara, 

Renata, Raíssa e Thaís, que já haviam participado das vivências anteriores. 

As participantes e eu nos reunimos em uma sala de aula  próxima à biblioteca 

da E. E. Major Hermógenes. 

Inicialmente, pedi que todas as alunas observassem o título do texto para 

iniciarmos a discussão, tentando, dessa forma, incentivá-las a participar com seus 

pontos de vista e opiniões. Ao perceberem que se tratava de um texto em que 

Pinóquio aparecia como um personagem, logo foi lembrada a estória do Pinóquio de 

Gepetto, portanto, diante disso, achei condizente relembrarmos alguns pontos dessa 

estória para que pudéssemos compará-la com o texto de Rubem Alves. 

No recorte abaixo, podemos ver toda a discussão sobre Pinóquio, criado por 

Gepetto, e o Pinóquio da crônica de Rubem Alves. 

 

Recorte 1 

01 Professora Bem, antes de iniciarmos a leitura do texto, 
gostaria de pedir-lhes que observassem o título 
do texto que vamos ler. Alguém gostaria de 
dizer algo? 

02 Renata Pinóquio às avessas. Quando falo de Pinóquio 
me vem à cabeça o Pinóquio, boneco de pau, 



 81 

criado por Gepetto. 

03 Mayara Isso mesmo! O boneco mentiroso com nariz 
enorme das estórias infantis. 

04 Professora O que mais vocês sabem sobre o Pinóquio de 
Gepetto? 

05 Thaís Que ele não gostava de estudar, não era 
obediente, era mentiroso e fugiu com um 
circo. 

06 Raíssa Isso, seu pai ficou desesperado e, até foi atrás 
dele. Eu assisti, muitas vezes, esta estória na 

televisão. 

07 Thaís Eu também! 

08 Mayara Eu lembro que ele só queria aproveitar a vida 
e nada de estudar e ser um bom menino. 

09 Professora Muito bom! Vocês acham que este Pinóquio é o 
mesmo da crônica de Rubem Alves? 

10 Mayara Acho que não! O autor é diferente! 

11 Thaís Eu concordo com a Mayara 

12 Professora Ok! E o título do texto? Por que Pinóquio às 
avessas? 

13 Mayara Se é às avessas, o Pinóquio desta estória deve 
ser o contrário do da outra estória. 

14 Professora Como assim Mayara? Explique melhor. 

15 Mayara O Pinóquio de Gepetto não gostava de estudar, 
era mentiroso. Agora, como este é às avessas, 
ele deve ser o contrário, gosta de estudar, 
não é mentiroso, ele deve ser todo certinho! 

16 Renata É, ele deve obedecer os pais dele, já que na 
outra estória o Pinóquio não obedecia. 

17 Thaís Eu também acho isto! 

18 Raíssa Então, vamos ler para ver se é isto mesmo. 

 

Iniciei a discussão desse recorte, pedindo às alunas para observarem o título 

do texto. Logo no turno 2, Renata lembra da estória de Pinóquio, o boneco 

mentiroso, com nariz enorme das estórias infantis.  

Percebi que a aluna estabeleceu uma relação do texto de Rubem Alves com a 

estória do Pinóquio de Gepetto, proporcionando, assim, um “diálogo” entre textos, ou 

seja, a referência de um texto em outro.  

Kleiman (2000) afirma que a intertextualidade é um fenômeno muito comum 

em textos literários. Para a autora, na literatura, a superposição de um texto sobre o 

outro pode provocar, até mesmo, uma certa atualização ou modernização do 

primeiro texto. 
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Dessa forma, no turno 13, Mayara relaciona ambos os textos, afirmando que: 

“ ...se é às avessas, então, aqui nesse texto, deve ser tudo ao contrário à estória do 

boneco de pau que não gostava de estudar, porém agora, na crônica, ele deve 

gostar de estudar”. 

Diante de tal fato, portanto, acredito que a aluna Mayara não tenha 

precisamente feito uma atualização ou modernização no texto de Rubem Alves, mas 

fez uso de uma estratégia cognitiva, a predição, ao referir-se à crônica “Pinóquio às 

avessas”. A aluna Mayara remete intuitivamente o termo “às avessas” como sendo 

algo contrário, diferente da estória infantil de Carlos Lorenzini. 

Thaís, em seu diário reflexivo, afirma ter gostado da crônica Pinóquio às 

avessas. É o que indica o trecho abaixo que destaco a seguir: 

“De todas as estórias essa do Pinóquio às avessas foi a melhor, foi a mais 

intrigante que eu já li”. 

Penso que engajar-se em uma atividade leitora requer a apreciação de seus 

participantes, pois, desta forma, é possível que ocorra uma melhor aprendizagem. 

Esse fato só faz justificar a minha tendência humanista de ensino, visto que, na 

teoria rogeriana, considera-se que o aluno (sujeito) aprende melhor se estiver 

engajado afetivamente em relação ao que está aprendendo. 

Assim, nesse caso, acredito que o fato de Thaís ter gostado da crônica pode 

contribuir para que a aluna participe da discussão sobre o texto de forma mais 

efetiva e presente; portanto, aprender. 

A seguir, passarei para a análise do segundo recorte no qual os alunos, por 

meio da intertextualidade, comparam a crônica “Pinóquio às avessas” com  a estória 

infantil do boneco de pau (Pinóquio) de Gepetto. 

Recorte 2 

19 Professora O que vocês  entenderam da estória? 

20 Mayara Eu entendi que, nesta estória, todo mundo era 
de madeira, inclusive o menino. Bem, ele era 
de carne e osso, mas depois se transformou 
em madeira. 

21 Professora Por que Mayara? 

22 Mayara Porque  está aqui no texto. 
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23 Professora Onde? 

24 Mayara “e os milhares de bonecos, iguais, de pé, não 
paravam de tamanquear os seus aplausos”. 
Então, aqui  dá para entender que ele se 
transformou iguais aos outros, ele virou um 
boneco de madeira inteligente, puro e sem 
coração. 

25 Renata Isso mesmo. Isto aparece no texto, veja só “... 
milhares de bonecos iguais”, isto quer dizer 
que ele é igual, é boneco de madeira mesmo 
iguais aos outros e ainda são irmãos.Se são 
irmãos, são iguais. 

26 Professora Então, ele era de carne e osso, mas, no final 
da estória, ele se transformou em boneco, é 
isto? 

27 Renata Isto mesmo! 

28 Mayara Isto! 

29 Thaís Sim! 

30 Professora Bom, vamos ver o restante do texto. E o começo 
da estória? Será que depois de lermos todo o 

texto, vocês terão essa mesma opinião? Vamos 
começar pelo título. 

31 Raissa  O texto se chama Pinóquio às avessas. 

32 Thaís Isto! Seria o Pinóquio de Gepetto. O menino 
que não gostava de estudar, mentia e que 
fugiu com um circo.  

33 Mayara Bom, se é às avessas, então aqui neste texto 
deve ser tudo ao contrário. Na outra estória, 

ele não gostava de estudar , aqui, então, ele vai 
gostar. 

34 Renata É, mas, nesta estória, o Pinóquio vira menino 
de verdade.  

 

Nesse recorte, iniciei a discussão do texto, perguntando às alunas o que elas 

tinham entendido da estória. Observei que, pela primeira vez, utilizei o verbo 

entender em vez de gostar. Eu poderia ter iniciado a discussão do texto perguntando 

se elas tinham gostado da estória, porém, fiz de forma diferente.  Penso que resolvi 

deixar de lado, por alguns instantes, minha tendência humanista de ensino, para 

observar a construção do sentido textual feita pelas alunas participantes. Isso é uma 

ação de linguagem tipicamente cognitivista (Piaget, 1970). 

 Segundo Mizukami (1986), a abordagem cognitivista de ensino se refere aos 

processos centrais observáveis do indivíduo, considerando a organização do 

conhecimento, o processamento de informações, os estilos de pensamentos e os 

comportamentos relativos à tomada de decisões etc. 
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Assim, Mayara, no turno 24, e Renata, no turno 25, entendem a 

transformação do menino em boneco por meio da utilização de uma estratégia 

cognitiva (dedução). 

Percebi que as alunas chegaram a essa conclusão observando uma parte do 

texto em que é relatado que: “...os milhares de bonecos, iguais, de pé, não paravam 

de tamanquear os seus aplausos ao novo irmão”.  Renata chega, até mesmo, a 

afirmar que : “isto quer dizer que ele é igual, é boneco de madeira mesmo, iguais 

aos outros, e, ainda são irmãos, portanto, se são irmãos são iguais”. 

Acredito que, para ambas as alunas, a frase “milhares de bonecos iguais” e o 

substantivo “irmãos” tenham funcionado como pistas para uma leitura ascendente 

(bottom-up). 

De acordo com Solé (2007), no modelo ascendente de leitura, o leitor 

processa seus elementos componentes, começando pelas letras, continuando pelas 

palavras, frases, em um processo ascendente, sequencial e hierárquico que leva à 

compreensão do texto.  

Diante disso, percebo que as alunas Mayara e Renata, nos turnos 24 e 25, 

trabalharam a leitura de forma mecânica, apenas decodificando as informações 

encontradas no texto. 

No turno 26, Mayara afirma que o Pinóquio da crônica era de madeira, igual 

aos seus irmãos. Assim, no turno 27, jogo de volta uma pergunta de confirmação 

(conclusiva) para toda a turma. Essa ação de linguagem vem ao encontro da ideia 

de mediação (Vygotsky,1934). 

Mackay (1980) afirma que as perguntas conclusivas são usadas para resumir, 

checar entendimento ou esclarecer os pensamentos do respondente. De acordo 

com o autor, também são chamadas de perguntas cristalizadas ou de confirmação. 

A seguir, passarei para a análise do terceiro recorte no qual as alunas 

discutem a imposição dos pais diante dos filhos. Ainda nesse recorte, as alunas 

também interpretam a metáfora “Filho é uma gota de imortalidade” contida na 

crônica de Rubem Alves. 
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Recorte 3 

48 Thaís “ O que é que ele vai ser quando crescer, 
médico? diplomata? cientista?” É o desejo do 
pai, não do menino. É o que o pai quer que 
ele seja. 

49 Mayara O coitado do menino na estória não tem voz, 
a voz dele não apareceu ainda nenhuma vez. 
Ele não fala nada. Os pais decidem tudo o 
que ele vai fazer. 

50 Thaís Até agora, ele não disse nada mesmo. Eu não 
vou deixar isto acontecer comigo, nem 
pensar. O menino não pode decidir nada, nem 
o que quer ser no futuro. 

51 Renata Eles não podem fazer isto desta maneira! 
Nem sequer perguntar para o filho o que ele 
quer ser ou fazer.Ele vai ficar sufocado! 

52 Professora Para que isto não aconteça, eu acredito que 
uma conversa franca com os pais é o melhor 
caminho, não acham? Saber expor o que vocês 
desejam com sinceridade explicando aos pais o 
porquê da sua escolha, argumentando com 
eles de forma pacífica e verdadeira, eu 
acredito que é um bom caminho a seguir! 

53 Renata Com certeza que sim! 

54 Mayara Claro! Espero que me ouçam! 

55 Thaís Eu já falo desde agora. 

56 Raíssa Nossa, aqui no texto ele fala que o filho é uma 
gota de imortalidade. O que ele quis dizer aqui? 

O que é também onipotência?  

57 Professora Onde?  

58 Raissa Aqui dona, “...Filho, extensão do pai,realização 
dos desejos não-realizados, sobrevivência do 
seu corpo, uma pitada de onipotência, uma 
gota de imortalidade”. 

59 Professora Alguém sabe o que quer dizer onipotência? 

60 Renata Uma pessoa onipotente, o ser onipotente, 
alguém importante. É uma palavra chique! 

61 Mayara Alguém que manda, que pode tudo .Eu acho que 
é algo assim! 

62 Professora Mas e uma pitada de onipotência ? O que seria 
isto? 

63 Thaís Pitada é um pouquinho e se onipotência é poder 
tudo, então, o filho tem essa onipotência, mas 
coitado, ele não sabe usar. 

64 Renata Mas essa onipotência vem do pai e se estende 
ao filho, não importa se ele sabe ou não usar.É 
só para dizer o que passa de pai para filho, 
entende? 

65 Thaís Se fizermos somente o que nossos pais querem, 
seremos pessoas sufocadas e infelizes. 

66 Renata Eu concordo! 

67 Professora E quanto ao filho ser uma gota de 
imortalidade? 
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68 Mayara Algo que nunca morre, imortal nunca morre, 
“né”! Eu acho que nunca morre pois um 
pouquinho do pai passa para o filho, do filho 
para o neto e, assim por diante, passa um 
pouquinho dele, de geração para geração, né! 

69 Raíssa Então, é isto, meu filho vai ter um pedacinho 
de mim, este pedacinho meu filho vai passar 
para o meu neto e, assim, somos imortais. É 
legal isto, “né”! 

70 Renata Mesmo que não seja nosso corpo mesmo, 
mas um pedacinho nosso que sobrevive. 

71 Thaís É um parente que nunca será esquecido 
pelos pais.  

72 Raíssa Ele é imortal por causa do DNA! Somos o que 
somos por causa disto, pois é no DNA que 
indica como vamos ser. 

 

Nesse recorte, julguei ser pertinente trabalhar aspectos morais com as 

alunas, uma vez que as discentes, Thaís , Mayara e Renata, nos turnos 49,50 e 51, 

perceberam que o menino Pinóquio do texto de Rubem Alves era um menino que 

não possuía o poder de decisão sobre nada em sua vida.Não podia opinar, escolher 

e decidir nem sequer o seu futuro. Todas as decisões eram tomadas pelos seus pais 

que pareciam não respeitar os seus desejos.  

Thaís, no turno 48, menciona uma parte do texto, em que o pai do menino se 

pergunta: “ o que é que ele vai ser quando crescer, médico? diplomata? cientista?” 

e, assim, a aluna afirma que esse é o desejo do pai, não do menino.  

Percebo que Thaís construiu sua resposta por meio da indagação do pai do 

menino que levanta hipóteses e faz antecipações prévias sobre o futuro de seu filho. 

Nesse caso, Thaís fez uma leitura inferencial construtiva, pois, baseada nas pistas 

contextuais (indagações do pai de Pinóquio), a aluna concluiu que ser médico, 

diplomata ou cientista é o sonho ou desejo do pai e não do menino da crônica. 

Kato (1999) afirma que a inferência construtiva é aquela que cria significados 

a partir de pistas contextuais. Para a autora, o leitor que faz inferências é menos 

dependente da informação linear e mais integrador de informações co-ocorrentes.  

Dessa forma, percebo que Thaís já apresenta um certo amadurecimento em 

relação à leitura textual, pois a aluna foi capaz de construir sua resposta baseada 

em informações co-ocorrentes e não lineares. 
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No turno 50, Renata afirma que o menino na estória não tem voz e, assim, 

posiciona-se, dizendo que não deixará que isso aconteça com ela. Percebi que a 

fala da aluna assume um aspecto crítico e reflexivo, uma vez que deixa claro o seu 

posicionamento, a sua ideia acerca da imposição dos pais diante dos filhos. 

Observei que a conversa sobre o texto em sala de aula estabeleceu uma 

relação com aspectos identitários, pois, de acordo com Moita Lopes (2002), as 

identidades sociais emergem na interação entre os indivíduos em práticas 

discursivas. 

Assim, nos turnos 49, 50 e 51, Mayara, Thaís e Renata, ao discutirem o 

direito ou não dos pais decidirem seus futuros, levantam ideias, posicionamentos e 

opiniões sobre o mundo e sobre elas mesmas. Então, observei que a discussão das 

alunas assumiu um aspecto identitário, uma vez que, conforme Moita Lopes (2002, 

p.34), as identidades emergem nas construções sociais. Para o autor, devemos 

pensar sobre identidade como uma produção que nunca está completa, que está 

sempre em processo, sempre constituída dentro e não fora da representação, isto é, 

do discurso. 

No turno 52, diante da indignação das alunas acerca dos pais decidirem seus 

futuros, posicionei- me, dizendo que o diálogo verdadeiro, pacífico e sincero com os 

pais seria um bom caminho para explicar e expor escolhas e decisões. O meu 

objetivo com esse discurso foi o de acalmar o coração das alunas, ajudando-as a 

encontrar uma saída para seus problemas familiares.   

Acredito que, nesse momento, minha tendência humanista de ensino se fez 

presente, pois, conforme Rogers (1972), a emoção acompanha e facilita a 

compreensão  para um fim. 

Freire (1996) diz que ensinar exige compreender que a educação é uma 

forma de intervenção no mundo que vai além do conhecimento dos conteúdos. 

Sendo assim, acredito que o professor não deve ser dotado apenas de sabedoria 

intelectual, mas também de uma certa dose de sensibilidade a aspectos humanos, já 

que lida com pessoas dotadas de sentimentos. 

Um outro fator interessante quanto à compreensão textual é a maneira como 

as alunas Thaís, Mayara, Renata e Raíssa entenderam a metáfora, “ gota de 
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imortalidade ”. Por isso, resolvi questioná-las acerca da afirmação contida no texto o 

qual diz que: “ filho é uma gota de imortalidade”. Meu objetivo, nesse momento, foi o 

de investigar mais detalhadamente o pensamento e as ideias das alunas. Assim, por 

meio da prática do protocolo verbal em grupo (Zanotto, 1998), ofereci espaço para 

que as discentes pudessem falar livremente, sem a minha interrupção. 

Dessa forma, a partir da discussão viabilizada pelo pensar alto em grupo, foi 

possível perceber a construção do sentido elaborado pelas alunas. A seguir, 

relaciono de que forma as alunas construíram o sentido desta metáfora: 

 

Mayara,no turno 68, diz que - “ é algo que nunca morre, pois um pouquinho do pai 

passa para o filho, do filho para o neto e, assim por diante”. 

Renata,no turno 70, fala que -   “ é um pedacinho nosso que sobrevive”. 

Thaís,no turno 71, relata que - “ é alguém que nunca será esquecido. 

Raíssa,no turno 72, argumenta que - “  é imortal por causa do DNA que indica como 

vamos ser”. 

 

Percebo que as alunas interpretaram a metáfora “filho é uma gota de 

imortalidade” como algo ligado a aspectos concernentes  à continuidade, seja no 

pensamento, como a lembrança, como alguém ou algo que nunca será esquecido, 

seja na genética, com o DNA, que será imortal, uma vez que as características 

genéticas passam de pai para filho e, assim, sucessivamente. 

Nesses turnos, as alunas deixam expressas as relações que fazem entre a 

imortalidade (entidade) e gota (parte, pedaço da imortalidade) . Essa relação se dá 

por meio da metáfora ontológica “gota de imortalidade”. Nesse caso, a imortalidade 

(entidade) é vista como se pudesse ser dividida em partes, que, no caso, podem ser 

gotas (uma pequena parte) que  são retiradas da imortalidade. 

Diante disso, o sentido da metáfora ontológica “gota de imortalidade” criado 

pelas alunas foi: 
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 uma parte de alguém que sobrevive na lembrança de entes queridos. 

 uma parte do pai, que geneticamente, passa suas características  de 

geração para geração. 

 uma parte do DNA que nunca morre. 

Também percebi, ainda nesse recorte, a leitura de uma outra metáfora feita 

pelas alunas que classificam filho (grau de parentesco) como um ser imortal, que 

vive para sempre.Essa relação se dá por meio da metáfora “filho, uma gota de 

imortalidade”. Nesse caso, acredita-se que parte (gota) desse filho nunca morre, 

seja por meio do DNA, que passa suas características de pai para filho, de geração 

para geração, ou da lembrança das pessoas. 

Assim, a leitura da metáfora “filho, uma gota de imortalidade” pode ser 

classificada como uma metáfora estrutural (Lakoff & Johnson, 2002), uma vez que 

permite usar o conceito “filho é uma gota de imortalidade”  para estruturar outros 

conceitos como: filho,  pedaço de alguém que nunca morre, parte de alguém que 

nunca será esquecido, que sempre sobreviverá. 

Lakoff & Johnson (2002) afirmam que as metáforas estruturais permitem-nos  

orientar conceitos e, até mesmo, quantificá-los, usando um conceito estruturado e 

delineado para estruturar um outro conceito. 

Ainda nesse recorte, observei que houve um raciocínio coletivo para construir 

o sentido da metáfora “ filho é uma gota de imortalidade”. Mayara, no turno 68, 

acredita que filho é uma gota de imortalidade por ser algo que nunca morre, visto 

que suas características genéticas passam de geração para geração. A aluna 

Raíssa, no turno 69, complementa, dizendo que seu filho vai ter um pedacinho dela 

e , esse pedacinho será passado para seu neto e que, portanto, serão imortais”. Já 

Renata, no turno 70, diz que:” um pedacinho de nós sempre sobreviverá”. Por fim, 

Thaís, no turno 71, fala que: “esse pedacinho é um parente que sempre será 

lembrado pelos pais” e Raíssa, no turno 72, conclui dizendo que tudo isso é por 

causa do DNA. 

 A condução da discussão não foi individualizada, as alunas agiram como 

colaboradoras na construção do sentido conjuntamente. Percebo que, a todo 

momento, a afirmação de uma aluna foi utilizada por outra aluna que concordou, 
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completou ou acrescentou algum detalhe à fala da amiga. Sendo assim, percebo 

que a interação entre as alunas foi construtiva, pois a ideia ou o pensamento de uma 

aluna proporcionou a construção de acréscimos ou modificações ao pensamento 

alheio. 

Entre os turnos 73 e 87, a discussão se baseou apenas em uma conversa 

sobre os significados encontrados no dicionário acerca das palavras imortalidade, 

gota e onipotência. 

Assim, adiante, iniciei uma discussão com as alunas sobre o verdadeiro 

significado da escola. Meu objetivo foi o de proporcionar uma reflexão de aspectos 

concernentes à escola e seu devido valor diante da sociedade, já que a crônica 

“Pinóquio às avessas” aborda o universo escolar diante de toda a sua complexidade 

formativa. 

A seguir, passarei para a análise do quarto recorte no qual as alunas refletem 

sobre o significado da escola e a importância do estudo em suas vidas. O meu 

objetivo de proporcionar essa reflexão foi o de averiguar o conceito  que as alunas 

têm de suas escolas, para, posteriormente, comparar esses conceitos com a escola 

do menino Pinóquio da crônica. 

Recorte 4 

 

88 Professora  O que significa a escola para vocês? 

89 Raissa Eu gosto da escola, só não gosto muito de 
fazer provas porque eu fico nervosa. 

90 Renata Eu também gosto de vir para a escola. Para 
mim, ela significa fazer amigos, estudar, 
aprender se divertir. 

91 Mayara Eu acho que a escola , além de tudo isto que 
a Renata falou, é um lugar também de 
orientação, os professores são como uma 

extensão de nossos pais, pois eles conversam 
com a gente quando estamos tristes, eles nos 
orientam. 

92 Raissa Eu não concordo muito com você Mayara, não 
são todos os professores que são assim. Eu até 
acho que muitos estão ali só para ensinar e 
pronto. 

93 Mayara Não são todos, eu reconheço, mas uma boa 
parte deles são nossos amigos. 

94 Renata Veja só na estória do Pinóquio, o menino se 
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tornou gente por ter se dedicado aos estudos, 
não foi? 

95 Mayara Foi sim! Mas, neste caso, Renata, foi um 
pouco diferente .Você viu em que ele se 
transformou? 

96 Renata Eu sei, ele se tornou em um bonequinho, mas 
ele se dedicou para crescer, não acha? 

97 Mayara Sim, sei que os estudos podem nos levar para 
bons caminhos, mas temos que ter cuidado 
para não sermos apenas bonequinhos. 

98 Renata Ah! Eu sei disso! Concordo com você! 

99 Thaís Sabe o que acontece? A escola é um lugar 
para quem quer aprender e crescer, mas 
aprender não é para todos, pois muitos não 
têm interesse. 

100 Renata É verdade, tem os que aprontam , não estão nem 
aí para nada. 

101 Raissa Nossa, vocês acham que a escola é isto 
tudo? 

102 Mayara Nossa, Raíssa, na escola, nós aprendemos 
muitas coisas que serão importantes para 
nós e para o nosso futuro.Eu acho que 
estudar pode ser o início de uma grande 
mudança em nossa vida.Hoje eu sou a 
Mayara, mas amanhã eu posso ser uma 
advogada. 

103 Renata De repente, se tornar uma doutora, “né”! 

104 Mayara É, ser apreciada, vista de forma diferente, ser 
respeitada, isso é muito bom! Se você não viesse 
para a escola o que iria fazer o dia inteiro? 

105 Raissa Ía assistir TV, ver as novelas, andar na rua, 
dormir.Eu não desgosto da escola, só não 
gosto de estudar para as provas. 

106 Mayara Mas eu acho que você devia pensar mais no 
seu futuro e encarar as provas como algo 
natural que faz parte da escola. 

107 Raissa Eu sei disso, minha mãe fala isto todos os 
dias.Eu já disse que não desgosto da escola. 
Vou procurar me dedicar mais.  

108 Professora Bem, eu acho que vocês ainda vão sentir 
muita saudade de tudo o que vivem na 
escola, não agora, mas no futuro. Eu posso 
dizer que sinto.Tive professores que deixaram 

fortes marcas e que foram, até mais do que 
professores. Vocês acreditam que eu, hoje, 
trabalho com alguns deles? 

109 Renata Nossa, que legal! Eu ia gostar disto. 

110 Thaís Eu também 
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Nesse recorte, procurei oferecer espaço para as alunas exporem livremente 

suas ideias, sem a minha interrupção. Assim, por meio de uma pergunta aberta 

(Mackay, 1980), questionei-as acerca do significado da escola. 

 De acordo com Mackay (1980), as perguntas abertas permitem que a pessoa 

que está respondendo dê mais informações sobre o assunto, expondo seus pontos 

de vista, de modo que suas respostas vão além de um simples “sim” ou “não”. 

Assim, Raíssa, no turno 89, diz apreciar a escola, porém afirma não gostar de 

fazer as provas. Já Renata, no turno 90, afirma que a escola, para ela, é o lugar 

onde se estuda, aprende, faz amigos e se diverte. Para Mayara, no turno 91, a 

escola não só é o lugar onde se aprende, mas também é o lugar onde se recebe 

orientações dos professores. Por fim, Thaís, no turno 99, refere-se à escola como o 

lugar para quem quer aprender e crescer. 

Essa discussão ocorreu dentro de um processo interativo e dialógico. Houve 

uma ação compartilhada, na qual uma complementou ou reforçou a ideia da outra. A 

condição da discussão não foi individualizada, mas, colaborativa, e cada uma 

participou não como “agente passivo e receptivo, mas um sujeito que age e, pelo 

seu discurso, se faz ouvir, recriando-se no seio de outras vozes” (Freitas, 1997, 

p.322).  

Dessa forma, as vozes se entrecruzam, formando um diálogo produtivo sobre 

o significado da escola para as alunas. O diálogo não foi uma simples conversa 

entre as alunas , mas serviu para explorar sentidos e significados na interação com 

o outro, com o texto e consigo mesmo.  

Acredito que o pensar alto em grupo está contribuindo para a tecitura dos 

sentidos e da discussão. As alunas estão num processo constante de coconstrução 

(Pontecorvo, 2005) do sentido do texto devido à contribuição de cada uma no 

processo. Para a autora, durante a discussão em grupo ocorre a coconstrução do 

“pensar exteriorizado coletivo, no qual o conhecimento se constrói mediante a 

concatenação dos argumentos por meio de um pensamento coletivo, que passa de 

um para o outro (p.69). 

Nesse recorte, a minha atuação docente que, diferentemente da primeira 

vivência referente ao texto “A águia e a galinha”, em que dominei boa parte de toda 
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a discussão, agora, mostra que permiti que as alunas interagissem com mais 

liberdade. 

O total de turnos que compreenderam essa vivência foram 95, dentre eles, a 

minha participação foi em apenas 20 turnos. Já na vivência anterior foram  89 turnos 

dos quais eu dominei a discussão em  45 turnos. 

No recorte seguinte, podemos observar toda a discussão das alunas sobre  

Pinóquio vir a ser considerado um “bonequinho” por causa de seu comportamento 

passivo e também a reflexão feita por elas acerca  das visões da escola que o texto 

de Rubem Alves propõe.   

 Entre os turnos 112 e 140, as alunas apenas discutiram sobre os aspectos 

físicos de suas escolas, falando sobre as dependências do prédio em que a escola 

funciona. 

Passarei adiante para a análise do quinto recorte em que as alunas discutem 

sobre a condição de Pinóquio vir a ser considerado um menino ou um boneco de 

pau. 

 

Recorte 5 

145 Professora Como era o menino no início da estória? 

146 Renata Era um menino de carne e osso. Era feliz, 

gostava de brincar. 

147 Mayara Era de carne e osso e era feliz enquanto a 
escola não fez parte de sua vida. 

148 Professora Por que você acha isto Mayara? 

149 Mayara Porque, enquanto pequeno, ele podia fazer o 
que queria e depois não pode mais. 

150 Professora Alguém pensa diferente? 

151 Thaís Não, eu também acho isto! 

152 Professora Certo! E no fim da estória? Mudou alguma 

coisa? 

153 Renata Claro que sim, ele não conseguiu ser mais o 
mesmo. Era manuseado, só fazia o que 
mandavam ele fazer. 

154 Mayara Ele era um bonequinho e não era mais o 
mesmo menino.  

155 Professora O que te fez pensar isto? 

156 Mayara Ele mudou depois que entrou para a escola. 

157 Professora Como você chegou a esta conclusão? 

158 Mayara O último parágrafo menciona que ele já não 
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era o menino de outrora, carne e osso. Então, 

ele mudou, virou boneco, igual aos outros que o 
aplaudiram.  

159 Thaís Ao entrar para a escola, ele passou a ser 
manuseado pelos pais e professores. 

160 Renata No começo da estória, ele não era assim, mas, 
depois, o pai mandava  e desmandava nele. 
Mandou ele estudar.  

161 Mayara É, ele virou um bonequinho iguais a todos na 
estória depois que entrou para a escola. A 
escola fez isso com ele. 

162 Renata Isso mesmo! Igual a nós na escola quando os 
professores nos pedem para fazermos algo. 

163 Professora Na escola? Vocês acham que tudo isto o que 
estamos falando tem alguma ligação com a 
vida de vocês na escola? 

164 Mayara Sim, pensando assim, comparando com a 
estória do Pinóquio, os professores seriam os 
pais e os alunos, pinóquios. 

165 Renata A gente aprende e, o que eles pedem para 
fazermos a gente tem que fazer. 

166 Thaís Estamos sempre obedecendo os professores. 

167 Mayara Nossa! Agora eu entendi. Nós somos um 
bando de bonequinhos! Até você professora 
é um bonequinho! 

168 Professora Eu, um bonequinho? Por que você acha isto? 

169 Mayara Porque você faz o que seu superior pede para 
você fazer. E nós, o que nossos pais, 
professores pedem para fazermos. 

170 Renata Então, todo mundo é boneco? 

171 Professora E o que vocês acham disto? Vocês também 
acham que sou um bonequinho? 

172 Mayara A gente é tudo boneco, eu vou chorar!!!A 
escola é assim? A nossa escola é igual a do 
Pinóquio 

173 Renata Meu Deus, a  escola faz isto com a gente? 
A gente até aprende. Nossa, vamos virar 
Pinóquios!  

174 Thaís É mesmo!Somos manuseados por pai e mãe, 
professores, pela sociedade, pela escola. 

175 Mayara Eu não acho isto ruim, pois é só não 
enxergarmos de uma maneira negativa. 

176 Professora E agora, como vocês veem a escola a partir 
desta constatação? 

177 Thaís Igual a de Pinóquio, mas acho que devemos 
cumprir regras, devemos ter nossa 
responsabilidade, mas não precisamos ser 
tão bonequinhos assim, pois pensamos, 
gostamos de coisas diferentes. Também 
temos o direito de falar de compartilhar suas 
ideias. 

178 Mayara É, devemos cumprir nossas obrigações, mas 
devemos também sermos respeitados.Não 
devemos ser bonequinhos de ninguém! 
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179 Professora E quanto ao menino Pinóquio? Ele mudou 
como menino ou não?O que vocês acham? 

180 Mayara Nossa, agora eu entendi tudo! Olha só. Ele 
sempre foi de carne e osso, mas no fim da 
estória se transforma em um boneco. Não um 
boneco de pau, mas um bonequinho da 
sociedade, da vida e se comporta iguais a 
todos os outros que também são a mesma 
coisa. 

181 Renata Ele também se tornou mais inteligente. 

182 Mayara Será mesmo? Será que é tão inteligente assim 
ser um bonequinho que faz tudo o que os outros 
fazem? 

183 Thaís Nossa, é mesmo!   

184 Renata Quem estuda aprende muitas coisas, mas 
parece que não temos como evitar em nos 
tornarmos “bonequinhos” de alguém, porque 
de certa forma, sempre estaremos seguindo e 
obedecendo regras. 

185 Professora Muito boa toda essa reflexão, eu achei 
excelente! Eu, como professora, não pretendo 
manusear ninguém, nem nenhuma de vocês. 
O importante é que nós sempre possamos 
compartilhar experiências, trocar idéias. Eu, 
com certeza, gosto de escutar o que vocês 
tem a dizer, pois acredito que crescemos 
muito ao dividirmos nossas vidas.Por isso, 
obrigada pela intensa colaboração, lindas 
bonecas! Bonecas no sentido de beleza viu! 

 

 

Inicio este recorte perguntando às alunas “como era Pinóquio no início da 

estória?”. Assim, Renata, no turno146, afirma que “o menino era de carne e osso, 

era feliz e gostava de brincar”. Mayara, no turno 147, diz que “o menino era feliz 

enquanto a escola não fez parte de sua vida”. Já Renata, no turno 153, afirma que 

“Pinóquio, no fim da estória, já não era mais o mesmo, pois era manuseado pelos 

pais”. Percebo que as minhas perguntas, nos turnos 145 e 152, estimularam a 

reflexão das alunas, uma vez que todas elas participaram com suas opiniões e 

posicionamentos. 

 Também observei que essas perguntas não foram diretivas, ou seja, as 

perguntas não foram feitas para determinadas alunas, mas para a classe como um 

todo, o que significa, para mim, um avanço em relação às minhas atuações 

anteriores, nas quais fiz uso de perguntas focando um determinado aluno. 
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No turno 154, Mayara afirma que no fim da história, Pinóquio não era mais um 

menino, mas um bonequinho. Diante disso, questionei a aluna perguntando o motivo  

que a fez pensar assim. 

Percebi que a aluna, no turno 158, diz que chegou a essa conclusão 

observando uma parte do texto, o último parágrafo da crônica  que menciona “ ... 

então, ele mudou, virou boneco, igual aos outros que o aplaudiram”. Acredito que a 

aluna construiu sua resposta utilizando uma estratégia cognitiva – a inferência, que, 

como falado anteriormente, é aquela que cria significados a partir de pistas 

contextuais. Assim, por meio das pistas contextuais, no caso, “...virou boneco, igual 

aos outros”, a aluna concluiu que Pinóquio, no fim da estória, virou um boneco. 

Nos turnos 159 e 161, Thaís e Mayara afirmam que quem transformou 

Pinóquio em boneco foi a escola. Novamente, as alunas constroem sua resposta por 

meio da inferência ao concluir que Pinóquio mudou muito depois que começou a 

frequentar a escola. Acredito que as alunas construíram suas respostas ao 

contextualizar suas escolas, pois, no turno162, Renata afirma que “ ...igual a nós na 

escola quando os professores nos pedem para fazermos algo”. 

A inferência feita por Renata demonstra que sua leitura amadureceu, pois a 

aluna reflete de maneira brilhante, chegando, até mesmo, a contextualizar sua 

própria vida escolar para construir o significado textual.     

No turno 163, questiono as alunas perguntando se a discussão feita sobre a 

escola tinha alguma ligação com a vida escolar de cada uma delas. Assim, Mayara , 

no turno 164,  estabelece uma relação dos professores com os pais e de Pinóquio 

com os alunos.  

Penso que a aluna fez uma leitura que vai além do que se encontra nas 

linhas, pois conclui que os pais/professores são aqueles que mandam em seus 

filhos/ e alunos e Pinóquio/alunos, aqueles que obedecem a ordens tanto dos pais 

como dos professores. 

Desta forma, a mesmaaluna, no turno 167 e 180, parece ter tido um “insight” 

que fez com que ela compreendesse que todos nós somos bonequinhos. Acredito 

que, por meio da leitura inferencial feita pela aluna no turno 158 e 161, ao concluir 

que Pinóquio era um boneco, a aluna foi capaz de processar essa informação como 
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um input para um nível seguinte, ao compreender que todos nós somos 

bonequinhos, inclusive eu, a professora. 

 Assim, penso que Mayara não só privilegiou a leitura inferencial, mas 

também utilizou simultaneamente seu conhecimento prévio e seu conhecimento do 

texto para construir uma interpretação.  

 Nesse recorte, a minha atuação docente parece ter deixado um pouco de 

lado os princípios da metodologia tradicional ao considerar mais as vozes das 

alunas durante o processo de leitura. 

 Percebi que minhas intervenções foram apenas perguntas incitativas 

(Mackay, 2001) com o objetivo de instigar as alunas a darem suas respostas e 

explicações de seus pensares. 

Observei que a visão de escola, para as alunas, sofreu algumas alterações. A 

escola, que, antes, era considerada o lugar em que se aprende, se faz amigos e 

recebe orientações, passou a ser o lugar que transforma gente em bonecos. 

Podemos comprovar a afirmação, no turno 172, em que Mayara afirma que sua 

escola é igual à de Pinóquio. 

Thaís, no turno 177, também afirma que, para ela, a escola de hoje é igual à 

de Pinóquio, porém acrescenta que não há problema em cumprir regras, mas que 

não devemos ser bonequinhos de ninguém, pois pensamos em coisas diferentes e 

delas gostamos.  

Percebi que a leitura do texto feita pelas alunas Thaís e Mayara apresentou 

posicionamento pessoal crítico e elaboração de argumentos com a exposição de 

seus pontos de vista ao explicarem seus pensamentos e raciocínios. Thaís não só 

defendeu seu ponto de vista em aceitar as regras da sociedade, como também 

expôs o seu posicionamento, de forma crítica e madura, ao dizer que as pessoas 

pensam e gostam de coisas diferentes e, portanto, elas têm o direito de falar e 

compartilhar os seus pensamentos. 

A aluna Mayara, em seu diário reflexivo, afirma que todos nós estamos 

sempre sendo manuseados por alguém, seja pelos professores, pais ou sociedade. 

É o que indica os trechos dos diários que destaco a seguir: 
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“Somos manipulados por toda sociedade, sem perceber eles mandam, 

nós sem querer cumprimos, como verdadeiros bonecos, bonequinhos de 

madeira” (Mayara  Aparecida Magalhães Rodrigues). 

Percebi que a afirmação de Mayara está ligada à identidade, pois, segundo 

Moita Lopes (2002, p.34), “as pessoas são essencialmente seres produzidos por 

outros seres”, uma vez que estão agindo no mundo social, reconstruindo-se e 

construindo os outros. 

Assim, a escolha de nossas identidades não dependem de nossa vontade, 

mas são determinadas pelas práticas discursivas, impregnadas pelo poder, por elas 

agimos embora possamos resistir a essas práticas. 

Acredito, pois que Mayara passou por um processo de reavaliação de sua 

identidade ao constatar que todos nós somos bonequinhos da sociedade. Desta 

forma, ela pode reconstruir-se como pessoa e construir os outros (seus colegas) por 

meio de seu discurso. 

4.3 – O diário reflexivo 

Apresento nesta seção os diários reflexivos dos alunos Luan e Mayara9. A 

escolha pela coleta dos diários reflexivos foi para analisar o que os alunos refletiram 

após vivenciarem a conversa sobre o texto. É importante dizer que os diários 

analisados são referentes à terceira vivência, ou seja, representam uma reflexão 

acerca da fábula “A águia e a galinha”, de Leonardo Boff. 

Solicitei que as alunas registrassem suas opiniões e impressões que ficaram 

marcantes no decorrer das vivências. Assim, o diário reflexivo serviu como uma 

técnica introspectiva que teve a função de recuperar o “fluxo da memória” iniciado 

pelo pensar alto em grupo, funcionando como um verdadeiro mecanismo de reflexão 

sobre a própria aprendizagem diante da explicitação de pensamentos e ideias dos 

alunos. 

 

                                                             

9
 Escolhi o diário reflexivo desses alunos porque eles apresentaram aspectos interessantes em 

relação a águia da fábula de Leonardo Boff. 
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DIÁRIO 1 

D1-  “ Aprendi muito com esse trabalho. Aprendi que dentro de todos há uma águia, 

só esperando o momento certo para se libertar, mesmo que aparentemos ser uma 

pessoa galinha, somos águia de espírito. Para mim, águia é o símbolo da força 

porque ela voa bem alto e consegue ver tudo abaixo dela. Cada palavra, momento, 

instante que vivi com minhas amigas me fizeram fortalecer, crescer, aprender a viver 

de uma maneira inexplicável na discussão desta fábula”. 

                                                                                          Mayara Aparecida  

O diário apresentado por esta aluna demonstra que ela fez uma interpretação  

importante em relação à águia da fábula de Leonardo Boff. Mayara afirma que, para 

ela, a águia é o símbolo da força porque voa alto e consegue ver tudo abaixo dela.  

Percebi que, para a aluna, o fato de a águia ser uma ave que voa alto, que 

goza de liberdade, que está sempre acima de tudo e de todos, fez com que a aluna 

chegasse à conclusão de que Águia é força, uma vez que ela é dotada de uma 

capacidade instintiva de voar alto, e o alto é plenitude, é poder. 

Acredito que a interpretação da metáfora “ Águia é força”  feita pela aluna, 

não só remete ao seu aspecto orientacional (Lakoff e Johnson, 2002), como também 

ao seu aspecto alegórico. 

Segundo Lakoff e Johnson (2002), na metáfora orientacional, há um outro tipo 

de conceito metafórico que não estrutura um conceito em termos de outro, mas que, 

ao contrário, organiza todo um sistema de conceitos em relação a um outro. 

Como Mayara interpretou que a águia é força pela capacidade de voar alto e 

o alto é plenitude, é poder, é ter controle, é estar acima, de acordo com Lakoff e 

Johnson (2002), na metáfora orientacional, TER CONTROLE OU FORÇA É PARA 

CIMA. 

Observei que a aluna interpretou a metáfora “Águia é força” pelo fato de 

acreditar que a liberdade, a capacidade de estar acima  da qual a ave goza, faz com 

que ela exerça um certo poder sobre a humanidade. 
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Força (uma ideia abstrata), portanto, é representada pela imagem da águia 

em que sua significação se encontra em seu sentido figurado.   

Considero que a leitura feita pela aluna acerca de a águia ser dotada de força 

exigiu dela uma ampla capacidade de reflexão e uma certa habilidade para 

estabelecer relações coerentes e precisas. 

DIÁRIO 2 

D2- “ Gostei da estória da águia e da galinha. Eu acho que a águia é muito forte, é 

dotada de força porque voa no alto e o alto é poder, é ver tudo de cima. Eu, muitas 

vezes não sou forte assim como a águia.Acho que sou mais parecido com uma 

galinha, que é fraca e dependente. Eu sou fraco porque não consigo ajudar meus 

pais a parar de brigar em casa”. 

                                                                                          Luan Henrique  

O diário apresentado por este aluno demonstra que ele fez uma interpretação 

bastante parecida com a da aluna Mayara. Para Luan, a águia é forte, é dotada de 

força porque voa alto, e voar alto significa poder, significa ver tudo de cima. 

Percebi que o aluno também interpretou a metáfora “Águia é força” levando 

em consideração o seu aspecto alegórico e orientacional (Lakoff e Johnson, 2002) 

conforme fez a aluna Mayara acima, porém, acrescentou que a capacidade de voar 

alto ou estar no alto, para ele, é poder. 

Creio que não só Luan, mas também Mayara, apresentaram reflexões 

pertinentes acerca da interpretação da metáfora “Águia é força” ao expor suas 

formas de pensar, ao estabelecer relações precisas e coerentes acerca da 

construção do significado da devida metáfora. 

DIÁRIO 3 

D3 - “ De todas as vivências tidas, essa em particular sobre o Pinóquio me 

despertou um interesse maior, pois é uma história totalmente diferente, se vira às 

avessas.Um ponto despertou meu interesse, a manipulação, a sociedade 

manipuladora em que vivemos. Somos manipulados por toda sociedade, sem 

perceber eles mandam, nós sem querer cumprimos, como verdadeiros bonecos, 
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bonequinhos de madeira. Na estória, a escola fez isso com Pinóquio. Ele era gente 

quando criança mas acabou virando um boneco na escola porque era manusiado 

pelos seus professores. Eu posso dizer que quando percebi no texto que de certa 

forma, todos nós somos bonequinhos no mundo me deu vontade de chorar”. 

                                                                      Mayara Aparecida 

 

A aluna Mayara observou, a partir da vivência de leitura sobre a crônica, a 

manipulação da sociedade em que vivemos. Suas reflexões trazem à tona a 

consciência de que somos verdadeiros bonecos da sociedade. Para a aluna, nós 

estamos sempre sendo manuseados por alguém seja pelos professores, pais ou 

sociedade. Mayara afirma que Pinóquio se torna um boneco ao entrar na escola, 

porque passa a ser manuseado pelos professores. 

Considerei significativa essa observação, pois é importante salientar que a 

aluna mostrou-se consciente em relação à influência da sociedade, da escola em 

nossa vida. Também acredito que a constatação deste fato fez com que a aluna 

expusesse seus sentimentos a ponto de querer chorar. Foi justamente a leitura 

crítica (Silva, 1998) da crônica que permitiu refletir sobre aspectos concernentes à 

sociedade.  Também a postura, o posicionamento da aluna em constatar a realidade 

do fato de ser um “boneco da sociedade”  fez com que toda a discussão trilhasse 

caminhos reflexivos e críticos. 

   

DIÁRIO 4 

D4- “ A estória do Pinóquio fala muito sobre a realidade da vida pois fala que no 

fundo nós todos somos manusiados por pessoas, como por exemplo mãe e pai 

mandão no filho mais o filho um dia vai mandar no seu próprio filho e assim por 

diante. De todas as estórias essa do Pinóquio às avessas foi a melhor, foi a mais 

intrigante. Nessa estória aprendi muito e tenho certeza que vou levar para minha 

vida toda, vou poder contar para meus filhos, netos, bisnetos e tataranetos”. 

                                                                                         Thaís Sendretti  
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Este diário demonstra o quanto a leitura da crônica foi significativa para a 

aluna, pois ela afirma que a estória do “Pinóquio às avessas “ foi a melhor , a mais 

intrigante. 

Sua reflexão é bastante parecida com a da aluna Mayara quando diz que “no 

fundo, todos nós somos manuseados por pessoas”, porém Thaís traz à tona o fato 

de ser manuseada pelos pais, ou seja, ela afirma que os pais mandam nos filhos.  

A leitura da crônica sensibilizou, de certa forma, a aluna, pois ela remete a 

discussão a fatores familiares, pessoais. Isso significa que o texto não é um objeto 

que serve apenas para ser decodificado, como já descrito na concepção tradicional 

de leitura. Pelo contrário, o texto é um instrumento que mobiliza pensamentos, 

sentimentos e emoções. Por meio dele, podemos nos transformar e transformar a 

sociedade. 

Terminando a análise de dados aqui, passo às considerações finais a seguir. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomarei as perguntas de pesquisa que nortearam a análise de dados deste 

trabalho, procurando respondê-las com base na análise da terceira e quinta 

vivências. 

1) A interação em grupo no  evento social de leitura facilita a compreensão das 

metáforas contidas nos textos literários? 

2) A prática do pensar alto em grupo favorece a construção da identidade de um 

leitor crítico e reflexivo? 

3) A minha ação na prática do pensar alto em grupo contribuiu para a formação do 

aluno como leitor reflexivo e crítico? 

Ao me propor iniciar esta pesquisa, pretendia entender por que os alunos do 

Ensino Fundamental apresentavam grande dificuldade na leitura e interpretação de 

textos literários. Além disso, os alunos do 9º ano se referiam à leitura escolar como 

uma atividade enfadonha, cansativa e pouco produtiva. 

 Diante de tal inquietação, procurei utilizar como material para a pesquisa os 

textos literários com o intuito de recuperar, sobretudo, o contato do aluno com a 

literatura, desencadeando, assim, um novo pacto entre os estudantes e o texto e 

entre o aluno e o professor. 

Ao realizar a primeira vivência com os alunos, pude notar que os discentes 

gostam de ler e também apreciam participar da atividade leitora a partir do momento 

em que lhes é dado o direito à voz, o direito a expor suas ideias, a trocar 

conhecimentos e experiências com os outros participantes do grupo e com a 

professora. 

 Sendo assim, percebi que o desinteresse dos alunos pela leitura está  

relacionada à maneira com que a escola pratica esse ensino, desde as séries 

iniciais, ao proporcionar um aprendizado mecânico, automatizado, por meio de 

exercícios banais e repetitivos. 
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 Diante disso, procurei propor aos alunos a leitura de uma maneira diferente 

do que eles estavam acostumados. Utilizei a técnica do pensar alto em grupo, 

propondo a eles uma conversa coletiva sobre os textos de modo que puderam 

compartilhar a leitura, confrontar ideias e pensamentos na busca da construção do 

sentido textual. 

Com o uso da técnica do pensar alto em grupo, pude observar que os alunos 

envolvidos na discussão de leitura não só participaram com maior informalidade na 

tarefa leitora, como também interagiram entre si de uma forma mais livre, intensa e 

espontânea. Também notei que, a partir do momento em que lhes foi concedido o 

direito à voz, à fala, a expor opiniões e argumentos, estabeleceu-se uma rede de 

expectativas recíprocas entre professora e alunos no qual fatores afetivos se fizeram 

presentes. 

Nessa perspectiva, notei que a prática do pensar alto em grupo contribuiu 

para o surgimento de questões relacionadas à identidade que, até então, não eram  

objetivadas por mim. Com a prática desta técnica, pude perceber que os alunos se 

sentiram à vontade e, até mesmo, mais valorizados, uma vez que suas vozes na 

discussão de leitura foram ouvidas, levadas em consideração tanto por parte de 

colegas quanto da professora. 

Acredito que esse fato tenha cooperado para que os alunos, além de 

discutirem sobre a leitura do texto, tenham sentido confiança em compartilhar fatos e 

acontecimentos de suas próprias vidas. Por esse motivo, acredito que a técnica do 

pensar alto em grupo é uma ferramenta pedagógica de ensino eficaz, pois 

proporciona vir à tona uma gama de questões que podem contribuir não só com a 

formação identitária dos alunos, como também com sua criticidade diante da 

atividade de leitura, pois, na prática do pensar alto, os participantes negociam 

sentidos, manifestam-se criticamente, estabelecendo relações sociais. 

Durante o pensar alto em grupo, os alunos são livres para expor seus 

argumentos. Argumentar, portanto, é raciocinar, é agir sobre a opinião do outro, é 

construir uma interseção entre os universos mentais que cada indivíduo vive. É na 

produção de argumentos, ideias e tomadas de decisão, que o leitor, em análises e 

reflexões sobre a leitura dos textos,  torna-se um leitor crítico, ou seja, faz a leitura 

crítica do texto ou do mundo que o cerca. 
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Assim, ao refletir sobre a leitura textual, argumentando, compartilhando 

ideias, pensamentos e posicionamentos de forma coletiva e social, os alunos 

constroem a realidade social e a si mesmos por meio do discurso (Moita Lopes, 

1998). 

Nesse percurso, a pesquisa-ação me levou a uma constante reflexão e 

análise da minha prática, bem como à preocupação em me embasar teoricamente 

para encarar situações novas em sala de aula, numa busca por uma formação 

contínua, necessária e indispensável, principalmente para quem trabalha com o 

conhecimento, como o professor. 

Por meio da prática do pensar alto em grupo na discussão dos textos, pude 

observar, de maneira mais clara, minha atuação em sala de aula com os alunos. 

Assim, notei que a aprendizagem, para mim, está intimamente ligada à tendência 

humanista de ensino, pois ela tem a qualidade de um envolvimento pessoal - a 

pessoa como um todo - tanto no aspecto sensível quanto no aspecto cognitivo, uma 

vez que busquei enfatizar as relações interpessoais e o crescimento que delas 

resulta. 

Na direção do ensino humanista, busquei aceitar o aluno tal como é e 

compreender os sentimentos que ele possui, criando, assim, um clima favorável à 

aprendizagem significativa. Com essa abordagem de ensino, utilizando a técnica do 

pensar alto em grupo na discussão sobre os textos, percebi que os alunos se 

sentiram mais estimulados e motivados a participarem da atividade leitora.  

A leitura feita pelas alunos não foi, de forma alguma, simplista ou superficial. 

Eles fizeram uma leitura que explorou aspectos que enfocavam a leitura crítica da 

fábula e da crônica, como também a leitura das metáforas contidas nesses textos 

literários. Desta forma, os alunos se portaram como leitores críticos, capazes de ler 

para além das linhas, ou seja, foram além do reconhecimento das informações e das 

interpretações da mensagem textual. 

Destaco que, a interação na prática do pensar alto em grupo favoreceu uma 

discussão mais aprofundada do texto, facilitando, assim, a compreensão das 

metáforas textuais, pois, ao compartilharem informações, analisando, 
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compreendendo e avaliando suas opiniões e as opiniões alheias, os alunos foram 

capazes de formar e justificar as suas próprias opiniões enquanto leitores. 

Outro fator que também favoreceu uma discussão mais aprofundada do texto 

foi os tipos de pergunta feitas por mim durante as vivências. Para Kleiman (1989), o 

tipo de pergunta feita pelo professor “determinará se o aluno lê para memorizar 

trechos ou inferir e entender as entrelinhas” . 

Nesse sentido, ressalto que os dados mostraram que as perguntas feitas por 

mim nas vivências de leitura estimularam o pensamento, exigiram esforço cognitivo, 

desafiaram a capacidade de raciocínio e possibilitaram diferentes formas de 

argumentar.  

No quadro abaixo, mostro os tipos de perguntas que foram utilizadas durante 

as vivências de leitura. 

TIPO DE PERGUNTA EXEMPLO 

Pergunta Aberta 

(estimula a pessoa a responder mais que 
monossílabos – sim/não) 

Profª. – O que significa a escola para vocês? 

Renata- Para mim, ela significa fazer amigos, 
estudar, aprender, se divertir. 

Mayara – Eu acho que a escola, além de tudo 
isto, é também um lugar de orientação, os 
professores são como uma extensão de nossos 
pais, pois eles conversam com a gente quando 
estamos tristes, eles nos orientam. 

Pergunta Investigativa 

(busca informação a um nível de maior 
profundidade) 

Mayara – Ele virou um bonequinho iguais à 
todos na estória. 

Renata – Isso mesmo! Igual a nós na escola 
quando os professores nos pedem para 
fazermos algo. 

Profª – Na escola? Vocês acham que tudo isto o 
que estamos falando tem alguma ligação com a 
vida de vocês na escola? 

Profª – E agora, como vocês vêem a escola a 
partir desta constatação? 

 

Pergunta Fundamentada  

(focaliza a atenção do respondente sobre um 
aspecto específico do tópico geral) 

Profª – Como era o menino no início da estória? 

Profª – E no fim da estória? Ele mudou alguma 
coisa? 

 



 107 

Pergunta Espelhada/ Revozeada 

(é uma forma de estimular o respondente a 
falar mais) 

Nossa! Agora eu entendi. Nós somos um bando 
de bonequinhos! Até você professora é um 
bonequinho!  

Profª – Eu, um bonequinho? Por que você acha 
isto? 

Profª – E o que vocês acham disto? Vocês 
também acham que sou um bonequinho?  
(Pergunta feita às demais alunas). 

Pergunta Conclusiva ou de Confirmação 

(é usada para resumir, checar entendimento 
ou esclarecer os pensamentos)  

Prof ª - Então, ele era de carne e osso, mas no 
final da estória ele se transformou em boneco, é 
isto? 
Aluna – Isto mesmo! 

Pergunta reflexiva 

(é elaborada por meio de uma reflexão 
cuidadosa da interpretação do que foi dito, 
ou seja, ela é elaborada após alguma 
resposta do respondente) 

Profª – Vocês acham que a águia voou no final 
da história somente por causa do instinto? 
 
Mayara – Não, mas o instinto também conta 
 
Profª – Teve algo mais que aconteceu para que 
ela conseguisse voar? 

 

Percebe-se que as perguntas exigiram do aluno uma elaboração própria, pois 

não é possível verificar a resposta “ pronta” no texto. Para respondê-las foi preciso 

reflexão, elaboração de pensamento, diferentes formas de argumentar e de mostrar 

o que realmente estava sendo construído durante a discussão do texto. 

Queiróz (2009) afirma que o uso de perguntas que estimulam o pensamento 

favorece o desenvolvimento de um pensamento crítico, criativo e autônomo. Dessa 

forma, o professor não poderá manter uma prática que espera respostas uniformes, 

mas elaborar “ ...perguntas que realmente façam [os alunos] pensar, que estimulem 

a curiosidade, que avivem o pensamento, que ativem a imaginação, que provoquem 

o risco reflexivo de buscar respostas não previsíveis” (Mèndez, 2002, p.125). 

Nota-se que a prática de leitura que, anteriormente, foi descrita como uma 

atividade mecânica e repetitiva, passou,portanto, agora a ser a atividade de 

construção conjunta de significados.  

Um fato interessante a ser ressaltado foi a receptividade dos alunos. Eles 

foram submetidos à técnica do pensar alto em grupo e reagiram de forma bastante 

positiva, como atestam os diários reflexivos feitos pelos alunos que dizem : “...achei 

muito interessante a leitura da fábula”, “... eu gostei muito desse trabalho”, “... 

aprendi muito com esse trabalho”. 
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Percebi, que para os alunos, a técnica do pensar alto em grupo foi uma 

experiência nova, pois, durante a discussão do texto, cada um deles pôde aprender 

com as outras participantes, ou seja, pensaram coletivamente sobre o sentido do 

texto. Foi possível, também, que eles se sentissem mais seguros e sem medo de 

expor o que pensavam. Isto aconteceu devido à abertura de espaço que o pensar 

alto proporcionou; ele possibilitou espaço para o debate, para o compartilhar de 

emoções, expectativas, comentários e dúvidas. 

O pensar alto foi eficiente, na medida que contribuiu para a formação da 

identidade dos alunos como leitores críticos e reflexivos, como sujeitos elaboradores 

e criadores do conhecimento, capazes de se assumirem como seres sociais 

pensantes, comunicantes, transformadores e realizadores de sonhos.  

Todo esse trabalho comprovou que, com a utilização da metodologia do 

pensar alto, podemos tecer juntos o sentido do texto e perceber que cada um tem 

uma participação importante no processo. Não é possível mais fazer um trabalho 

individualizado, sem sentido. É preciso promover a construção coletiva, em que 

estão presentes as experiências dos alunos e professores. Trabalhar dessa maneira 

me trouxe grande satisfação, contribuiu para que a aula e, principalmente, a leitura 

do texto se tornasse algo estimulante. 

Tendo em vista as constatações já explicitadas, gostaria de finalizar este 

trabalho destacando a importância do meu trabalho para a área de Linguística 

Aplicada. Entendo que a minha pesquisa é relevante para a área, pois se caracteriza 

pela “ necessidade de entendimento de problemas sociais de comunicação em 

contextos específicos” (Kleiman, 1998). 

Finalmente, o meu trabalho procurou expor motivos reais contra a concepção 

tradicional d ensino de leitura e contra a prática tradicional do professor. Ele 

contribuiu, em primeiro lugar, para a minha reflexão enquanto profissional da 

educação. Contribuiu também para os meus alunos, pois se sentiram estimulados e 

motivados a ler e extrair do texto o prazer, a reflexão e a crítica e, por fim, para os 

professores que venham a ler o meu trabalho.  

Retomando a hipótese citada na introdução deste trabalho de pesquisa, 

considero que a mesma se confirmou, visto que, pela análise das vivências, a 
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prática do pensar alto em grupo propiciou a exposição de idéias, pensamentos e 

posicionamentos dos alunos, os quais compreenderam as metáforas contidas nos 

textos literários o que favoreceu a construção identitária de um leitor crítico e 

reflexivo. Com isso, comprovo ter atingido os objetivos geral e específico também 

citados na introdução. 

A minha pesquisa não se esgota aqui, pois abre espaço para releituras das 

vivências sob uma nova pontuação das falas dos alunos. 
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