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RESUMO 

 

Esta investigação adota uma proposta de estudo qualitativa e de cunho etnográfico. O objeto 

de estudo consiste em aulas presenciais de E/LE que utilizam a leitura on-line de hipertextos 

eletrônicos, entrevistas com docentes e questionários de sondagem, sobre a leitura on-line e 

off-line dos alunos. As principais perguntas que norteiam esta pesquisa são: (1) quais as 

estratégias usadas por alunos de E/LE durante a leitura on-line de um (hiper)texto eletrônico 

didatizado na aula?; (2) como professores de E/LE realizam a transposição didática do 

hipertexto eletrônico para desenvolver a compreensão leitora dos alunos? e (3) que modelos 

de leitura e letramento docentes e discentes de E/LE projetam na atividade ao utilizar o 

suporte eletrônico? A partir destas indagações, esta tese objetiva: (1) identificar e comentar as 

práticas de transposição didática e letramento digital com (hiper)textos eletrônicos de 

docentes de E/LE e (2) discutir os procedimentos de leitura on-line do aprendente de E/LE em 

hipertextos eletrônicos didatizados na aula. Verificamos como principais estratégias que os 

alunos empregaram: utilização de buscador eletrônico, scanning, negociação, inferência, 

interação aluno-aluno e interação aluno-docente. Constatamos que as docentes utilizam 

questionários sobre sites pré-determinados e também relatam a utilização de pesquisas 

temáticas mais livres. Tanto nas entrevistas como na prática identificamos que a atuação 

docente não se modifica com o suporte eletrônico ou impresso. As concepções de leitura que 

as docentes revelam nas entrevistas, nos questionários e nas suas aulas não são sempre as 

mesmas. Predomina a concepção ascendente de leitura e o modelo autônomo de letramento 

tanto nos alunos como nas docentes.  

 

 

 

 

Palavras-chave: modelos de leitura, transposição didática, novas tecnologias, ensino, 

Espanhol como Língua Estrangeira.  
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RESUMEN 

 

 

 

Esta investigación adopta una propuesta de estudio qualitativa y etnográfica. El objeto de 

estudio consiste en clases presenciales de E/LE que utilizan la lectura  online de hipertextos 

electrónicos, entrevistas con docentes y cuestionarios de sondeo y sobre la lectura online y 

offline de los alumnos. Las principales preguntas que orientan esta investigación son: (1) 

¿cuáles son las estrategias que alumnos de E/LE utilizan durante la lectura online de un 

(hiper)texto electrónico didatizado en la clase?; (2) ¿cómo profesores de E/LE realizan la 

transposición didáctica del hipertexto electrónico para desarrollar la comprensión lectora de 

los alumnos? y (3) ¿qué modelos de lectura y literacidad docentes y discentes de E/LE 

proyectan en la actividad al utilizar el soporte electrónico? A partir de estas indagaciones, esta 

tesis objetiva: (1) identificar y comentar las prácticas de didatización y literacidad digital con 

(hiper)textos electrónicos de docentes de E/LE y (2) discutir los procedimientos de lectura 

online del aprendiente de E/LE en hipertextos electrónicos didatizados en la clase. 

Verificamos como principales estrategias que los alumnos emplearon: utilización de búsqueda 

electrónica, scanning, negociación, inferencia, interacción entre alumnos y interacción entre 

alumno y docente. Constatamos que las docentes utilizan cuestionarios sobre sites 

predeterminados y relatan la utilización de pesquisas temáticas más libres. Tanto en las 

entrevistas como en la práctica identificamos que la actuación docente no se modifica con el 

suporte electrónico o impreso. Las concepciones de lectura que las docentes revelan en las 

entrevistas, en los cuestionarios y en sus clases no son siempre las mismas. Predomina la 

concepción ascendente de lectura y el modelo autónomo de literacidad tanto en los alumnos 

como en las docentes.  

 

 

 

 

 

Palavras-clave: modelos de lectura, transposición didáctica, nuevas tecnologias, enseñanza, 

Español como Lengua Extranjera.  
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O que passou não conta? Indagarão as bocas desprovidas. 

Não deixa de valer nunca. 

O que passou ensina 

Com sua garra e seu mel. 

Por isso é que agora vou assim 

No meu caminho. Publicamente 

andando. 

Não, não tenho caminho novo, O que tenho de novo 

É o jeito de caminhar.  

Aprendi 

(o caminho me ensinou) 

a caminhar cantando 

 como convém  

a mim  

e aos que vão comigo.  

Pois já não vou mais sozinho.  

 

(Thiago de Mello, 1996) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO: 

 

“Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar.”  

(Antonio Machado, 1912) 

 

 

Estes versos de Antonio Machado se enquadram perfeitamente nessa investigação, não 

apenas pelo fato de, como em toda pesquisa, o recorte teórico e metodológico ser construído 

gradativamente em função de leituras anteriores e de indagações para as quais ainda não há 

respostas conclusivas, mas também porque a leitura hipertextual em suporte eletrônico 

possibilita uma grande quantidade de leituras potenciais em função dos links escolhidos pelo 

leitor-navegador ao longo de sua leitura. Por isso, não há um caminho, mas múltiplas opções, 

nem sempre previstas pelo autor, que permitem construir sentidos e se concretizam como 

leitura no percurso trilhado pelo leitor. E, principalmente, podem representar que na prática 

docente não há um único caminho a ser seguido, mas metodologias e concepções que passam 

da teoria à prática convertendo-se em caminhos concretos quando aplicados em sala de aula. 

No caso das novíssimas tecnologias
1
, ainda não há modelos de como incorporá-las na aula em 

prol dos processos de ensino e aprendizagem. O caminho será construído a partir da 

experimentação e avaliação das práticas pelos próprios docentes e de investigações, como 

esta, sobre elas.  

A motivação inicial desse trabalho surgiu a partir da constatação que há várias pesquisas 

no campo da educação a distância (EAD), mas faltam estudos voltados, principalmente, para a 

utilização do computador e da Internet em aulas presenciais. No caso específico do ensino de 

língua espanhola, não encontramos nenhuma pesquisa nesse viés
2
. No entanto, cada vez mais 

colégios possuem laboratórios de informática e vem aumentando a utilização de 

computadores e da Internet no espaço escolar. Os gêneros digitais e os hipertextos eletrônicos 

disponíveis na mídia Internet constituem uma prática social nas aulas de língua estrangeira, 

                                                 
1
  Optamos por empregar o termo ‘novíssimas tecnologias’ para fazer referência ao computador e a 

Internet, ao invés de utilizar ‘novas tecnologias’, visto que este também alude a outras tecnologias como vídeo, 

TV, DVD, gravador, entre outras.  No entanto, a quase totalidade dos teóricos considerados ainda adota o termo 

novas tecnologias incluindo aí o uso da rede mundial de computadores.  
2
         Identificamos somente pesquisas como a de Doria e Junger (2008), que aborda o desenvolvimento da 

leitura acadêmica em E/LE de universitários em um fórum de discussão on-line, como atividade não presencial 

de apoio a aulas presenciais, e de Guimarães (2008), que trata da utilização de textos extraídos da Internet e 

empregados em suporte impresso nas aulas de E/LE.   



 

devido ao baixo custo, à diversidade e à atualidade oferecida pela Web. Dessa maneira, os 

docentes, por iniciativa própria, começam a tentar incorporá-los em suas aulas, seja 

transferindo-os para o suporte impresso ou lendo-os diretamente no suporte eletrônico. Parece 

que estamos na fase de descobrir o que há e experimentar como implementar em sala de aula 

as inovações. Conseqüentemente não há como esperar que o ensino superior consiga formar 

profissionais habilitados para a prática pedagógica com o suporte eletrônico.  

A escola necessita se adaptar às novas necessidades e condições existentes na 

sociedade, modificando a forma de ensinar e de aprender, em um “processo de reinvenção 

permanente, com o objetivo de atender a novas demandas sociais. É um caminhar constante 

que exige trazer na bagagem novos conteúdos, novos objetivos, novos destinatários, novas 

faces, novos rumos de como ensinar e de como aprender” (SAVELI, 2001, p. 30-31). 

Também cremos, como afirma Descardeci (2002, p.26), que “as demandas sociais impostas 

ao homem moderno estão relacionadas a saber buscar e processar informações; saber 

adquirir e transferir conhecimentos. Essas informações e esses conhecimentos são 

adquiridos, principalmente, através da leitura” e o computador “se presta sobretudo ao 

ensino da leitura”
3
 (BLAKE, 1994, p.15), sendo esta habilidade indispensável para a 

compreensão dos hipertextos e hipermídias disponíveis na Internet.  

Esse contexto desafiou-nos a (1) identificar e comentar as práticas de didatização e 

letramento digital com (hiper)textos eletrônicos de docentes de Espanhol como Língua 

Estrangeira (E/LE), já que, como enfatiza Rodríguez Diéguez (1995, p.33), “a definição das 

funções e tarefas desse possível professor-usuário constitui um prioritário campo de estudo. 

E estas funções e tarefas constituem técnicas de intervenção”
4
. Além disso, instigou-nos a (2) 

discutir os procedimentos de leitura on-line do estudante de E/LE em hipertextos eletrônicos 

didatizados na aula. Esses são os dois grandes objetivos desse trabalho.  

Se uma inovação não for institucionalizada, é muito provável que não se mantenha, mas 

antes de discutir a implementação é necessário pensar o contexto político em que se insere e o 

embasamento metodológico que subjaz a esse processo (SOUZA, 2000). A política 

educacional oficial brasileira influi nos rumos das instituições de ensino do país. Com a 

aprovação da Lei 7.232/84, conhecida como Lei de Informática, que vigorou até 1992, 

estabelece-se uma política de informática na educação. Esta lei reflete a preocupação do MEC 

tanto com a capacitação de recursos humanos para pesquisa e desenvolvimento 

                                                 
3
   “se presta sobre todo a la enseñanza de la lectura”. 

4
   “La definición de las funciones y tareas de ese posible profesor-usuario constituye un prioritario campo 

de estudio. Y estas funciones y tareas constituyen técnicas de intervención”. 

 



 

socioeconômico quanto com o uso da informática como ferramenta que poderia agilizar e 

operacionalizar programas deste ministério. Instituiu-se a chamada reserva de mercado para a 

informática, a qual consistiu em proibir a entrada de tudo referente à informática que tivesse 

um similar nacional, independente da qualidade. Esta lei apresentou como contradição o fato 

de, por um lado, incentivar a capacitação de profissionais na área de informática e, por outro, 

impedir que estes tivessem acesso a equipamentos e softwares mais avançados por serem 

desenvolvidos em outros países. Segundo Souza (2000), esta política para a informática é um 

dos fatores que dificultou ou mesmo impediu o avanço tecnológico e pedagógico do Brasil 

nessa área.  

Esse autor também relata o surgimento do programa Educação com Computadores 

(EDUCOM)
5
 e, posteriormente, a criação, pelo Ministério da Educação (MEC), de um 

programa de educação denominado ‘PROINFO’
6
, cuja principal finalidade consiste em 

auxiliar os processos de ensino e aprendizagem na escola pública através da introdução de 

‘Novas Tecnologias de Informação e Comunicação’ nas instituições de ensino. O MEC 

também criou, em julho de 2008, como parte da política de informatização das escolas 

brasileiras, o ‘Programa Computador Portátil para Professor’ para que os docentes adquiram 

notebooks em torno de 35% mais baratos que os disponíveis no mercado, financiando-os em 

dois anos (TANCREDI, 2008). No entanto, mesmo com a inserção dos computadores nas 

instituições de ensino, as mudanças do ponto de vista pedagógico são praticamente 

inexistentes, tanto no Brasil como em países com grande disponibilização destas máquinas 

nas escolas e maior desenvolvimento tecnológico, como é o caso da França e dos Estados 

Unidos. Nesses países, o uso dos computadores na educação restringe-se, em geral, à 

aprendizagem de como manusear este equipamento, sem que ocorresse uma transformação 

efetiva no processo educacional do sistema formal de ensino (VALENTE e ALMEIDA, 

1997). 

O uso de equipamentos informáticos na sala de aula, muitas vezes, gera uma aparência 

moderna ao reproduzir práticas tradicionais de ensino, nas quais o docente subaproveita as 

possibilidades que o computador lhe oferece e o aluno não exerce um papel ativo de quem 

constrói o conhecimento e analisa criticamente as informações. Portanto, não se estabelece 

um novo paradigma de ensino, embora o computador esteja presente. Nesse aspecto, ressalta-

                                                 
5   Projeto da extinta Secretaria Especial de Informática em parceria com a Unicamp, UFRGS, UFPE, 

UFRJ e UFMG. Este projeto ambicionava averiguar o potencial do uso do computador no processo de 

aprendizagem e reformular o processo tradicional de ensino. No entanto, extinguiu-se devido à falta de infra-

estrutura tecnológica e de continuidade. 
6
  Mais informações sobre esse programa podem ser obtidas no endereço eletrônico: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=462> 



 

se que empregá-lo na aula não garante uma mudança no processo de transposição didática
7
 

realizado pelos docentes nem nas concepções de leitura de professores e alunos. Afinal, há 

uma grande diferença entre o paradigma instrucionista de aprendizagem no qual ocorre a 

informatização dos métodos tradicionais de ensino, com ênfase na transmissão de 

conhecimento, e o paradigma construcionista, em que se utilizam as novíssimas tecnologias 

de modo que o aluno construa seu próprio conhecimento (VALENTE,1993). Dessa maneira, a 

primeira indagação dessa investigação é como docentes de E/LE didatizam o hipertexto 

eletrônico para desenvolver a compreensão leitora dos alunos? Essa questão envolve, por 

exemplo, se consideram, ao utilizar nas aulas (hiper)textos retirados da Internet, a mudança da 

situação enunciativa e as especificidades do (hiper)texto eletrônico on-line, e se incentivam ou 

bloqueiam o uso dos recursos disponibilizados na Internet para a leitura de um hipertexto 

eletrônico.   

Consideramos que o ensino só tem sentido se estiver vinculado à aprendizagem. 

Compartilhamos com Stone Wiske (2006a, p. 243) a concepção de que “a aprendizagem é um 

processo ativo e social de indagação e interpretação”
8
 e que “o ensino é um processo que 

aponta para cultivar as capacidades dos estudantes para desenvolver e aplicar criativamente 

sua compreensão no mundo”
9
. Dessa maneira, o ensino de uma LE necessita criar condições 

para que ocorra continuamente a interação em diferentes níveis, permitindo desenvolver a 

estrutura cognitiva do aluno a partir do confronto de seu conhecimento prévio com novas 

situações lingüísticas e culturais (CORACINI, 1999).   

Um ponto que merece destaque nesta investigação diz respeito à diversidade de 

perspectivas existentes em relação às concepções de leitura. Embora os pressupostos teóricos 

observados sejam aplicáveis a todas as línguas, a atual pesquisa volta-se para o Espanhol 

como Língua Estrangeira (E/LE), tendo em vista a necessidade de investigações nessa área 

(JUNGER, 2008), sobretudo, em se tratando de leitura hipertextual com suporte eletrônico
10

.  

As abordagens de leitura enfatizam o texto, o leitor ou a interação. Consideramos a leitura, 

desde uma perspectiva interacional de cunho discursivo, como um processo complexo que 

requer do leitor a interação de seus conhecimentos prévios -de ordem lingüística, textual, 

                                                 
7
   Esse conceito de Chevallard (1985) se refere ao trabalho docente que transforma em objeto de ensino 

um conteúdo a ser ensinado. Foi pensado para a matemática, mas se revela adequado à didatização realizada 

independente da disciplina.  
8
   “el aprendizaje es un proceso activo y social de indagación e interpretación”. 

9
   “la enseñanza es un proceso que apunta a cultivar las capacidades de los estudiantes para desarrollar y 

aplicar creativamente su comprensión en el mundo”. 
10

           Há pesquisas como as de Junger (2008a), sobre leitura mediada por computador em E/LE, e de Castela e 

Menezes (2004), que compara a leitura on-line e off-line em E/LE. 

 



 

discursiva, pragmática, estratégica, esquemática e enciclopédica- com os conteúdos e 

informações fornecidas pelo texto lido, considerando o contexto de produção e de leitura 

desse texto, a fim de atender seu(s) objetivo(s) de leitura. Como algo ainda recente, o estudo 

das novíssimas tecnologias ainda constitui uma área em construção. Não há um consenso 

sobre os benefícios que o hipertexto
11

, o suporte eletrônico e a Internet
12

 podem acarretar na 

aprendizagem, na leitura e na prática docente, pois ainda se sabe pouco sobre a leitura 

hipertextual em suporte eletrônico. A segunda indagação que norteia essa investigação 

consiste em: quais as estratégias e recursos usados pelos alunos de E/LE durante a leitura on-

line de um (hiper)texto eletrônico didatizado na aula?  

Considerando que “não basta saber ler e escrever, é preciso também saber fazer uso do 

ler e do escrever, saber responder às exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz 

continuamente” (SOARES, 2000, p. 20), outra questão pertinente se refere ao letramento.  

Existem vários tipos e níveis de letramentos, este constitui “um termo-síntese para resumir as 

práticas sociais e concepções de leitura e escrita” (STREET, 1984, p. 1). O letramento digital 

se refere a essas práticas mediadas pelo suporte eletrônico (BUZATO, 2001), sendo as 

habilidades e conhecimentos adquiridos no letramento em suporte impresso passíveis de 

serem transferidos para esse novo suporte, mas, por suas especificidades, também requerem 

outros novos (RIBEIRO, 2005). A terceira indagação que surge nesse contexto é: que 

modelos de leitura e letramento as docentes e alunos de E/LE projetam na atividade e em sua 

avaliação ao utilizarem o suporte on-line? 

A originalidade dessa investigação e a contribuição desse trabalho consistem em: (a) ser 

um estudo exploratório com uma proposta de investigação e discussão da didatização do 

hipertexto eletrônico através do desenvolvimento de atividades de compreensão leitora e da 

leitura on-line realizada pelos estudantes no contexto de uso de Internet em aulas de E/LE; (b) 

na observação desse fenômeno em uma situação específica, a sala de aula, e (c) na discussão e 

análise que apresenta, visto que ainda não há ‘tradição’ nem parâmetros consolidados de 

referência para essa análise, pois se a mídia Internet e o suporte eletrônico são relativamente 

recentes, ainda mais recente é sua utilização no âmbito escolar.  

Temos consciência de que nossa pesquisa é audaciosa por pelo menos quatro razões: (1) 

por abarcar o professor e o aluno no contexto da aula presencial de Espanhol como Língua 

Estrangeira (E/LE) para desenvolver a habilidade leitora utilizando o computador e a Internet; 

                                                 
11

   Compartilhamos, com Coscarelli (2005), a opinião de que textos e hipertextos não são muito diferentes, 

sendo o hipertexto um formato textual que agrega vários textos interconectados por links. 
12

   Empregamos como sinônimos os termos Internet, rede mundial de computadores e rede. 

 



 

(2) pelo extenso levantamento bibliográfico que demandou, sendo boa parte sobre hipertexto e 

novíssimas tecnologias na Educação, área em que ainda há muita fragilidade teórica, muitos 

trabalhos baseados somente em teorização e muito a ser discutido e pesquisado; (3) pela 

diversidade de instrumentos de coleta do corpora (entrevistas, vários questionários, gravações 

e notas de campo) que optamos utilizar pela metodologia que construímos para dar conta de 

responder as perguntas que norteiam nosso trabalho e, sobretudo, (4) pela grande quantidade 

de dados obtidos a serem considerados e analisados.  

Discutir a implementação de recursos informáticos no âmbito escolar exige que se 

considerem diversas variáveis, já que perpassa questões sociais, políticas, tecnológicas, 

pedagógicas e de formação docente implicadas neste processo. Além disso, envolve as 

concepções que docentes e discentes possuem sobre o computador no ensino, o processo de 

leitura e letramento, a leitura hipertextual e a descontextualização
13

. Uma investigação desse 

porte exigiu muito, consistiu em um verdadeiro desafio. Mas cremos que dessa maneira 

podemos lançar uma luz sobre inquietações teóricas e indagações que surgiram nesse contexto 

e traçar um panorama mais abrangente por poder confrontar os discursos das docentes, as 

concepções e crenças que ecoam nele, suas práticas em sala de aula e as atividades que 

elaboram para essas aulas. Também possibilitou comparar o comportamento e os 

procedimentos de leitura dos 38 alunos considerados nas aulas presenciais de E/LE com o 

suporte eletrônico com as impressões e concepções que os questionários respondidos por eles 

revelam.  

Para tanto, realizamos uma vasta revisão bibliográfica sobre hipertexto, suporte digital, 

aplicação de novíssimas tecnologias na educação, modelos de leitura e letramento e 

transposição didática. A partir do levantamento bibliográfico, partimos para a pesquisa de 

campo, já que como ressalta Souza (2000, p.16), “toda essa discussão teórica, que é 

necessária, deve vir acompanhada de uma implementação prática”. A seleção das 

informantes ocorreu a partir da realização de sondagem junto aos professores que lecionam 

espanhol na rede pública de Cascavel
14

. Realizamos um estudo de caso com as únicas três 

professoras de E/LE que afirmam utilizar (hiper)textos eletrônicos para leitura on-line em sua 

prática pedagógica a fim de desenvolver a habilidade de compreensão leitora nos seus alunos. 

Cabe ressaltar que essas três docentes representam a totalidade dos professores de espanhol, 

                                                 
13  Maingueneau (1996) se refere ao conceito de descontextualização em textos literários, mas pode ser 

considerado em outros campos discursivos, visto que a situação enunciativa pode não ser compartilhada pelo 

autor e pelo leitor devido ao distanciamento temporal e espacial entre a enunciação do texto escrito e a co-

enunciação deste por seus leitores. 
14

   Cidade com cerca de 300.000 habitantes localizada no Oeste do Paraná, muito próxima à tríplice 

fronteira do Brasil com o Paraguai e a Argentina. 



 

que lecionam na rede pública da cidade considerada, que empregam as novíssimas tecnologias 

em aulas presenciais em 2007, quando os dados foram coletados. Realizamos uma entrevista 

com estas três docentes (Anexo M) a fim de: (a) identificar como as professoras afirmam 

explorar o hipertexto on-line nas aulas; (b) identificar que modelos de leitura/ letramento as 

docentes afirmam projetar na atividade e em sua avaliação ao utilizar o suporte on-line e (c) 

averiguar a visão docente com relação à descontextualização dos textos extraídos da Internet 

nas aulas.   

Também elaboramos e aplicamos um questionário de sondagem (anexo A) a uma turma 

de cada docente com a finalidade de: (a) construir um perfil dos alunos de E/LE  como 

leitores-navegadores; (b) identificar seus hábitos de leitura com relação aos gêneros digitais; 

(c) averiguar que interesse despertam os gêneros digitais em leitores de E/LE; (d) identificar 

quais são os sites e os temas que mais lhes interessam; (e) verificar o grau de domínio da 

utilização da Internet por parte dos alunos e (f) colher dados para preparar os instrumentos de 

coleta de dados para composição do corpus de análise.  

Observamos e registramos em áudio e notas de campo dois tempos consecutivos, 100 

minutos, de aula de cada docente voltadas para leitura on-line em E/LE (Anexo M), a fim de 

descrever, por um lado, o processo de transposição didática em aulas de leitura em E/LE 

utilizando o (hiper)texto eletrônico e, por outro, a leitura realizada por aprendentes
15

 em aulas 

de leitura que se apóiam neste suporte. Cabe ressaltar que coube às docentes a seleção do(s) 

site(s) e (hiper)textos a ser(em) lido(s) e a elaboração das questões de leitura sobre este(s) 

(hiper) texto(s). Foram escolhidos sites institucionais e pedagógico pela 1ª docente (D1), um 

site pedagógico pela 2ª docente (D2) e uma homepage sobre Literatura pela 3ª docente (D3), 

além de buscador da rede e dicionários eletrônicos. As investigações voltadas para os gêneros 

digitais e uso do computador no ensino estão centradas, sobretudo, em interações a partir das 

quais se dá a co-construção do texto pelos internautas. No entanto, os sites institucionais, que 

enfatizam a informação de seus leitores, são a grande maioria na rede, constituindo fonte de 

pesquisa para alunos e professores e de (hiper)textos atualizados constantemente que os 

docentes selecionam para suas aulas (HASS, 2005). E, os sites pedagógicos voltados para o 

ensino de línguas estrangeiras também se proliferam na rede com atividades pensadas para 

auto-aprendizagem, ou para aprendizagem dirigida pelo docente de modo a trabalhar, entre 

outras habilidades, a leitura dos aprendentes.  
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 Empregamos como sinônimos os termos aprendente, aprendiz, aluno e estudante.   



 

Ao final destas aulas aplicamos aos alunos um questionário sobre a leitura on-line 

(anexo B) que elaboramos para: (a) averiguar que elementos do hipertexto eletrônico 

facilitaram ou dificultaram a leitura on-line; (b) confrontar a leitura on-line e a off-line, 

segundo a opinião dos alunos; (c) verificar se a atividade despertou o interesse dos alunos e 

(d) averiguar se os alunos seguiram as orientações dos sites sugeridos pelas docentes no 

questionário. 

Também observamos e registramos em áudio e notas de campo dois tempos 

consecutivos da aula de uma das docentes (D1) com o mesmo grupo, utilizando dois 

(hiper)textos que foram indicados para leitura on-line na aula realizada no laboratório de 

informática (Anexo M), desta vez entregues aos alunos em suporte impresso para que 

pudéssemos: (a) averiguar se a professora didatiza o (hiper)texto off-line da mesma maneira 

que o faz on-line; (b) verificar se os alunos utilizam os mesmos procedimentos de leitura para 

(hiper)textos on-line e off-line e (c) caracterizar melhor a leitura on-line por comparação com 

a off-line. Ao final desta aula, aplicamos um questionário, que elaboramos, aos alunos sobre a 

leitura off-line (anexo C), a fim de obter parâmetros para caracterizar a leitura on-line e a 

influência do suporte na leitura. 

Por fim, analisamos os dados coletados, considerando, também, os questionários 

elaborados pelas docentes sobre os (hiper)textos lidos na aula (Anexos E, F, G, H) e os planos 

de aula criados pelas professoras (Anexos I, J, K, L). 

No primeiro capítulo, sintetizamos as abordagens teóricas sobre leitura, caracterizando 

as concepções de leitura segundo a abordagem ascendente, descendente e interacional. No 

segundo capítulo, tecemos considerações a respeito do termo letramento, dos modelos de 

letramento autônomo e ideológico, do letramento escolar, do letramento digital e da formação 

docente no contexto do letramento digital. No terceiro capítulo, discutimos o conceito de 

hipertexto a partir de distintos enfoques, abarcando a noção filosófica de rizoma, as 

proposições voltadas para o âmbito da informática, as associações do hipertexto a processos 

cognitivos e de leitura, a confrontação das peculiaridades do hipertexto impresso e do 

eletrônico e de texto e hipertexto. Também refletimos sobre a leitura hipertextual, a influência 

do suporte na leitura e o papel dos links na leitura on-line. No quarto capítulo, tecemos 

considerações sobre processo de transposição didática, a utilização do computador e da 

Internet na aula, o novo paradigma da educação e o papel do docente, do discente e da 

tecnologia neste contexto. No quinto capítulo, expomos detalhadamente a metodologia 

adotada nesta investigação. No sexto capítulo, expomos e analisamos os corpora 



 

considerados. E, no sétimo e último capítulo, tecemos algumas considerações finais sobre os 

resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 1 -  CONCEPÇÕES DE LEITURA 

 

“Aprendemos a leer leyendo, llevando a cabo sucesivos experimentos 

a medida que avanzamos” (SMITH, 1997, p. 121) 

 

 

Há diferentes concepções sobre a leitura. Estas enfatizam ora o texto, ora o leitor, ora a 

interação. Neste capítulo analisamos as abordagens teóricas sobre leitura em circulação no 

Brasil nos últimos anos, visto que, por um lado, estas contribuem para a composição das 

imagens de leitura que os docentes possuem e, por outro, refletem-se na maneira como os 

professores conduzem as atividades voltadas para compreensão leitora no âmbito escolar. 

Para fins de organização desse capítulo, classificamos as diversas linhas teóricas que discutem 

a leitura desde as perspectivas unilateral e multilateral de processamento da informação, as 

quais abarcam três grandes abordagens: ascendente, descendente e interacional. A seguir 

explicamos cada uma dessas concepções. 

 

1.3 Perspectiva unilateral de processamento da informação: 

 

Dentro da perspectiva de processamento unilateral da informação distinguimos a 

abordagem ascendente com a concepção estruturalista de leitura, que estuda a leitura da 

perspectiva do texto, e a abordagem descendente com a concepção cognitivista, que trata a 

leitura da perspectiva do leitor.  

 

         1.1.1 Abordagem ascendente: ênfase no texto 

 

Nesta abordagem se estabelece a concepção tradicional ou estruturalista
16

 de leitura, 

predominante nos Estados Unidos, sobretudo, nos anos 50 e 60, que se disseminou no Brasil a 

partir de meados da década de 1970, principalmente, com os trabalhos de Penteado (1977) e 
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   Possenti (2001) separa a leitura filológica da leitura estrutural. A primeira está centrada na função da 

língua, vista como transparente, e na figura do autor do texto e a segunda enfatiza sua funcionalidade, 

considerando que aspectos da langue seriam transferidos para o texto que passaria a desempenhar  o papel de 

destaque na leitura.  No entanto, optamos, assim como Zappone (2001), por não adotar essa distinção, utilizando 

o termo tradicional e estruturalista como sinônimos, por considerarmos que não há a necessidade de subdivisões, 

visto que são aspectos que se complementam nesse modelo. 

 



 

Blikstein (1991)
17

. Essa perspectiva centrada no texto considera que este detém a informação 

(GOUGH e DIEHL, 1978), é portador de um sentido único e, conseqüentemente, de 

interpretação invariável (KATO, 1995) e que o leitor a extrai durante a leitura, a partir de um 

processo de decodificação
18

, em que ocorre um processamento bottom-up ou ascendente da 

informação, no qual esta flui do texto para o leitor, que constrói o significado através da 

análise e síntese do significado das partes menores e seqüenciais que o compõem como os 

grafemas e as palavras (KATO, 1995). Esse processamento das informações visuais e 

lingüísticas, através da leitura linear, representada por um movimento uniforme dos olhos, 

processa o texto da esquerda para a direita e de cima para baixo (GOUGH e DIEHL, 1978), 

objetivando atingir níveis superiores da frase e do texto. A partir da decodificação, identifica-

se e se une o significado de cada unidade (letras, palavras, frases, parágrafos) para que a soma 

dessas resulte na decifração do significado global do texto (GOUGH e DIEHL, 1978). Dessa 

maneira, o sentido está intrinsecamente relacionado à forma e o acesso ao significado lexical 

ocorreria por intermédio do sistema fonológico da língua, ou seja, para compreender o que lê 

o leitor necessita pronunciar, seja mentalmente ou não, cada palavra. Baseia-se nessa 

concepção a prática da leitura em voz alta
19

 nas aulas. 

Nessa perspectiva, a língua é considerada um código, um instrumento de comunicação 

com função informacional, um sistema de estruturas fonológicas, sintáticas e lexicais, um 

sistema de representação de idéias, transparente, que não considera a história nem o contexto 

social. Leffa (1996b; 1999), ao realizar um panorama dos modelos de leitura, relata que essa 

perspectiva concebe o texto como um intermediário entre o leitor e o conteúdo, devendo ser 

‘transparente’, isto é, mostrar da maneira mais clara possível o conteúdo. Nessa perspectiva, 

como o grau de compreensão obtido pelo leitor depende das características textuais (LEFFA, 

1996b), tenta-se adaptar o texto ao leitor
20

 de maneira a respeitar suas limitações relacionadas 

                                                 
17

   Embora este autor tenha escrito técnicas para a comunicação escrita, em sua obra evidenciam-se as 

mesmas idéias sobre leitura difundidas por Penteado (1977).  
18

   “Tal mecanismo pode ser entendido como a operação por meio da qual o leitor capta o significante, 

ativado através da escrita, e entende o significado do texto” (ZAPPONE, 2001, p. 78) e também como a 

passagem do código escrito para o código oral.  
19

          Todas as vezes que nos referimos à leitura em voz alta nesse trabalho, não questionamos o papel que esta 

pode exercer nas aulas de língua estrangeira nem na compreensão, mas nos referimos especificamente a quando 

é utilizada de maneira fragmentada e desprovida de significados. 
20   Considerando que a autenticidade de um texto ou material se relaciona à sua utilização no contexto 

para que foi produzido, textos que não foram criados com fins didáticos, mas trabalhados em sala de aula, seriam 

não-autênticos e textos escritos para o ambiente escolar quando empregados nesta situação seriam textos 

autênticos.Compartilhamos com Guimarães (2006) a opinião de que a nomenclatura ‘texto didático’, para fazer 

referência a um texto criado para a situação de ensino-aprendizagem de uma língua, é mais adequada que a de 

‘texto não autêntico’, já que, como sugere Taylor (1994), a sala de aula possui uma autenticidade própria, sendo 

considerada um ambiente real e autêntico por muitos estudantes. A noção de autenticidade é relativa, pois há 

diferentes tipos de autenticidade, presentes em diferentes graus, relacionados à linguagem, à atividade escolar ou 



 

à proficiência em leitura e possibilitar que o texto fosse processado em sua totalidade. O 

mesmo ocorreu no ensino de línguas estrangeiras, por isso, os livros didáticos que seguem 

essa abordagem contêm textos simplificados, com vocabulário comum e estruturas 

lingüísticas simples (LEFFA, 1996b; 1999).  

Essa abordagem também considera que há uma relação de causa e efeito entre o 

conhecimento lexical e a compreensão leitora, visto que acredita que ao ampliar seu 

vocabulário, o leitor aumenta automaticamente sua compreensão textual. Além disso, nessa 

concepção, segundo Penteado (1977, p.186),  

 

 A leitura é processo de interpretar o texto impresso e tem a finalidade de 

compreender esse texto. Sendo a leitura um processo, compreende cinco atividades 

distintas: 1
a
) o reconhecimento dos vocábulos, 2

a
) a interpretação do pensamento do 

autor, 3
a
) a associação das idéias do autor com as idéias do leitor, 4

a
) a retenção 

dessas idéias, 5
a
) a capacidade de reprodução dessas idéias.  

 

Nessa citação, pode-se inferir a representação de que o leitor pode se apropriar dos 

pensamentos/ idéias do autor e, inclusive, reproduzi-los. Nesse contexto, os termos 

‘compreender’ e ‘interpretar’ designam este processo de apropriação. Ao apontar a 

‘associação das idéias do autor com as idéias do leitor’ este autor não realiza uma 

aproximação com a concepção interacional de leitura, visto que remete, como explica ao 

longo de seu trabalho, somente a algumas convenções lingüísticas que devem ser 

compartilhadas pelo emissor e receptor. Enfatiza a decodificação do código e associa a leitura 

proficiente à retenção e reprodução da mensagem do autor:  

 
Na leitura, só podemos ter a certeza de que o processo se completou, se 

identificarmos a quinta e última atividade. Essa quinta atividade, que coroa o 

processo da leitura, é a reprodução que o leitor fará, sempre que necessário, do que 

leu, ou seja, do que reconheceu, interpretou, compreendeu, reteve, e é capaz de 

parafrasear (PENTEADO,1977, p.189). 

 

Essa relação entre linguagem e pensamento segue a correlação entre significante-

significado: 

Como é possível fazer com que o significado que sai da cabeça do remetente seja o 

mesmo que chega ao destinatário? A resposta é simples: para que o significado de 

saída seja o mesmo que o significado de chegada, é preciso que a ligação entre 

significante e significado permaneça intacta ao longo de todo o fluxo comunicativo 

que vai do remetente ao destinatário (BLIKSTEIN, 1991, p.34). 

 

 

                                                                                                                                                         
à situação (TAYLOR, 1994), podendo ser determinada por quatro fatores: o contexto da enunciação; o que se faz 

com este contexto; os tipos de atividades realizadas e o papel do interlocutor (ou enunciador) (GUIMARÃES, 

2006).   

 



 

 Desta maneira, postula-se que se emissor e receptor compartilham os mesmos signos 

convencionalizados, o leitor consegue apreender os pensamentos do autor deixados por este 

no texto; como se o autor pudesse exercer total controle dos sentidos a serem produzidos pelo 

leitor nos vários contextos em que pode se realizar a leitura. Nesta concepção, linguagem e 

pensamento estão inter-relacionados, visto que se atribui ao texto a capacidade de transmitir 

os pensamentos e idéias de seu autor através de uma codificação que necessita ser 

decodificada pelo leitor durante a leitura.  

Em função disso, os problemas de comunicação seriam ocasionados pela codificação 

ineficiente por parte do autor (emissor) da mensagem ou pela decodificação inadequada 

realizada pelo leitor (destinatário) (BLIKSTEIN, 1991). Na comunicação eficiente os 

pensamentos do autor passariam a ser compartilhados também pelo leitor, como se a 

linguagem existisse de forma neutra e não fosse permeada por um contexto sócio-histórico.  

Como salienta Zappone (2001), esta corrente de leitura é uma aplicação da Teoria da 

Comunicação apresentada em Jakobson (1995), em que a linguagem é vista, sobretudo, como 

instrumento de comunicação em que atuam o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o 

código e o referente. Dessa maneira, o autor do texto seria o remetente cuja função seria 

enviar ao leitor (destinatário) uma mensagem e, ao decodificar os signos que a compõem, este 

destinatário produziria uma resposta a esta mensagem, sem considerar os fatores 

extralingüísticos que também intervêm no processo de leitura: 

 
O remetente tem por função enviar uma mensagem ao destinatário, estimulando-o a 

produzir uma determinada resposta. O destinatário, por sua vez, ao ser estimulado 

pela mensagem, deverá produzir, em princípio, a resposta esperada ou desejada pelo 

remetente (BLIKSTEIN, 1991, p.27).  

 

  

Nessa concepção, a leitura consistiria na busca que o leitor (receptor) realizaria 

durante o ato de ler para encontrar o significado codificado pelo autor (emissor) do texto. 

Assim, “A finalidade da leitura é compreender o sentido das palavras, rápida e facilmente. 

Pode-se definir a leitura como a procura do significado; ler é procurar o significado” 

(PENTEADO, 1977, p. 198).  Admite-se, portanto, uma única leitura, visto que só há um 

sentido a ser encontrado no texto pelos leitores a partir dos elementos lingüísticos escolhidos 

pelo autor. Por isso, leitores com mesma competência leitora, conseguem obter o mesmo 

significado de um texto. Leffa (1999, p. 19) critica essa concepção, dentre outros aspectos, 

porque nela “Não só todos que lêem as mesmas coisas sabem as mesmas coisas, mas também 

todos lêem tudo do mesmo jeito. Produto e processo são os mesmos”. Evidencia-se, nessa 



 

perspectiva, um desinteresse pelos processos cognitivos e sociais que a leitura envolve. Como 

se considera esta como extração de conteúdo do texto, quanto mais conteúdo um leitor 

consegue extrair deste, melhor é considerada sua leitura. Dessa maneira, considera-se a 

compreensão como decodificação (MARCUSCHI, 2008)
21

 e o leitor representa um mero 

decodificador de informações contidas no texto, possuindo o papel passivo de processar, de 

maneira inconsciente, cada palavra e frase do texto, já que tudo na superfície textual seria 

relevante para acessar seu conteúdo. Por isso, espera-se que o leitor ideal, também 

denominado de leitor analisador, por Kato (1995
22

), decodifique o texto, identifique detalhes 

explicitados, obtenha o significado do todo a partir da decodificação da microestrutura 

textual, extraindo a mensagem que o autor pretendeu deixar no texto. Segundo essa autora, os 

leitores que lêem de acordo com esse processamento apresentam dificuldade para identificar a 

idéia principal do texto e realizam uma leitura com ênfase nos detalhes e informações 

explícitas.  

Essa concepção de leitura é questionada pelas que surgem posteriormente, recebendo 

inúmeras críticas. Uma delas consiste no fato de que como há vários tipos de leitura em 

função de diferentes objetivos que motivam o leitor, nem sempre se lê para extrair 

informações do texto. Este é tido como um produto acabado que transporta informações ou 

conteúdos objetivos deixados ali por seu autor, devendo o leitor apenas extraí-los. Há, 

portanto, uma noção ingênua de objetividade (MARCUSCHI, 2008).  

A leitura constitui um processo seletivo e ativo em que o leitor busca no texto o que lhe 

interessa, podendo acionar significados diferentes dos de outros leitores durante a leitura 

desse mesmo texto, ou a cada releitura que se realize. Nessa perspectiva, a leitura de um 

hipertexto também se contrapõe à crença de que o significado está no texto, que este permite 

uma única leitura e que esta se dá de maneira linear: 

 

Cada caminho seguido por cada leitor ao longo de diferentes links são diferentes 

leituras - 

que fisicamente seja o mesmo texto, cada trajetória feita por cada leitor sobre o 

mesmo texto constitui um texto diferente. Não só deixa de existir uma leitura única; 

o texto único, linear e seqüencial, desdobrando-se da esquerda para a direita e de 

cima para baixo, página após página, também não existe (LEFFA, 1999, p.21). 

 

Outra crítica à abordagem ascendente se refere à crença na necessidade de pronunciar, 

mentalmente ou não, cada palavra do texto para compreendê-lo, já que “o acesso ao 
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  Marcuschi (2008) sugere a divisão dos modelos teóricos sobre compreensão em: compreensão como 

decodificação e compreensão como inferência.  
22

   Embora essa autora se enquadre na abordagem descendente de leitura, propõe uma classificação para 

diversos tipos de leitores que não se restringe a concepção de leitura que adota. 



 

significado na leitura, ao menos com leitores proficientes, dá-se diretamente da imagem 

gráfica ao significado” (LEFFA, 1999, p.22), por isso inclusive um surdo de nascença pode 

aprender a ler. Esse autor também põe em dúvida a existência da relação de causa-efeito que 

parece existir entre ao aumento do vocabulário e a melhora da compreensão textual, já que só 

o ensino de léxico não garante que a compreensão do texto seja aperfeiçoada, sendo 

necessárias também outras variáveis para que isso ocorra: 

 

Não é o conhecimento do vocabulário que melhora a compreensão, mas uma outra 

ou outras variáveis associadas ao vocabulário. Essas variáveis associadas podem ser, 

por exemplo, a capacidade de identificar o contexto, acionar o conhecimento de 

mundo relevante, estabelecer conexões com diferentes partes do texto. A causa da 

melhor compreensão do texto estaria, assim, não no domínio do vocabulário, mas na 

presença dessa variável (LEFFA, 1999, p.23). 

 

Além disso, diferentemente das outras concepções de leitura, que consideram a relação 

entre linguagem, sociedade e diversidade (ORLANDI, 1999), a abordagem ascendente se 

baseia exclusivamente na decodificação do texto (SAVELI, 2001). Nessa perspectiva, como o 

texto constitui o portador do invariável sentido dado pelo autor, desconsidera-se que seu 

sentido também depende do contexto social, cultural e histórico em que ocorre a leitura.  

Embora haja uma vasta produção acadêmica sobre a questão da leitura, várias 

investigações, sobretudo voltadas para o ensino de língua materna, sugerem que as práticas 

docentes permanecem seguindo uma concepção estruturalista, priorizando o processamento 

ascendente de leitura e o modelo estruturalista de linguagem (SAVELI, 2001; KATO 1995; 

CORACINI, 1995; MARCUSCHI, 2008): 

 
Há uma enorme distância entre o discurso teórico e uma grande uniformidade das 

práticas de leitura na escola, girando em torno de uma só concepção. Tais práticas 

continuam terrivelmente estáveis, em que quase sempre a leitura é tomada como a 

“tradução oral do escrito”. Essa concepção estruturalista de leitura, que considera 

um texto nele mesmo e por ele mesmo, é muito comum na escola. Em função dessa 

concepção há, no espaço da escola, muita soletração e pouca leitura (SAVELI, 2001, 

p. 33-34). 

 

 

O professor que segue essa abordagem de leitura atua como intérprete do autor e 

repetidor do livro didático. Para Freire (1987), a causa desta forma autoritária de ensino de 

leitura deve-se à transferência para o contexto escolar da concepção autoritária de censura 

presente em nossa sociedade. Neste contexto, as práticas pedagógicas de leitura realizadas na 

escola não fazem com que o aprendiz se constitua sujeito na leitura (KLEIMAN, 1996, p. 8). 

Esta prática de leitura se deve à: (a) deficiência na formação docente; (b) resistência da escola 



 

à mudança da proposta pedagógica tradicional para uma prática voltada para a reflexão e 

experiência do aprendente; (c) supervalorização dos materiais didáticos; (d) dificuldade de 

implementar as discussões teóricas na prática docente; (e) falta de um campo específico de 

investigação sobre as condições em que se desenvolve o ensino de leitura na escola e (f) falta 

de um projeto político-pedagógico da escola que contemple a leitura como um dos pilares de 

uma prática pedagógica interdisciplinar (SAVELI, 2001). Superar estas práticas escolares 

passa “pela conscientização da verdadeira natureza da leitura e, portanto, por uma reflexão 

sobre as condições necessárias para o seu aprendizado” (FOUCAMBERT, 1997, p. 56). 

  

1.1. 2  Abordagem descendente: ênfase no leitor 

 

Com o surgimento da abordagem descendente, na qual se estabelece a concepção 

cognitivista de leitura, a ênfase passou do texto para o leitor. No final da década de 70 e início 

da década de 80, desenvolvem-se muitas pesquisas sobre leitura com base nas teorias da 

cognição, as quais surgem a partir da Psicolingüística e tentam descrever os processos de 

compreensão que ocorrem com a leitura e identificar como se dá a aprendizagem da leitura. 

No Brasil estas abordagens se evidenciam a partir de pesquisas sobre dificuldades de leitura 

instrumental em língua estrangeira. Como sugerem Kato (1995), Kleiman (2000) e Solé 

(1998), as dificuldades de leitura na língua meta não têm como causa a falta de domínio da 

língua estrangeira, mas dificuldades de leitura que também ocorrem na leitura em língua 

materna. Partiu-se daí para pesquisas dos processos que atuam na compreensão textual a fim 

de contribuir para a formação de leitores proficientes.  

Nessa perspectiva, enfatiza-se o processamento top down ou descendente da 

informação, em que a leitura constitui um processo de atribuição de significados no qual o leitor 

utiliza um processo não linear, formula hipóteses e inferências
23

 de informações 

extralingüísticas, transporta seus conhecimentos e experiências prévias para o material lido e 

ativa seus esquemas mentais (SMITH, 1989). Estes esquemas são estruturas cognitivas 

abstratas que permitem armazenar traços típicos e genéricos de eventos a fim de caracterizá-

los e distingui-los uns dos outros (LEFFA, 1999) e que são construídas pelo sujeito em 

interação com o ambiente, organizando seus conhecimentos e a maneiras de usá-los 

(COLOMER e CAMPS, 2000). O leitor ideal no processamento descendente, também 
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   “as inferências na compreensão de texto são processos cognitivos nos quais os falantes ou ouvintes, 

partindo da informação textual e considerando o respectivo contexto, constroem uma nova representação 

semântica” (MARCUSCHI, 2008, p. 249). 

 



 

intitulado de leitor construtor (KATO, 1995), possui maior capacidade para ler nas 

entrelinhas, acessar as informações implícitas e realizar predições, recriando o texto. No 

entanto, esse leitor utiliza os dados visuais somente para diminuir incertezas, por isso, tende 

ao excesso de adivinhações durante a leitura (KATO, 1995). 

Nessa abordagem o processamento ocorre da função para a forma, da macroestrutura 

para a microestrutura textual (KATO, 1995) e o conhecimento prévio do leitor é mais 

importante que as informações presentes no texto, pois determina o que será ou não lido. 

Dessa maneira, os sentidos seriam construídos com base nos conhecimentos prévios do leitor, 

os quais apresentam três níveis (KLEIMAN, 2000): 

(a)  o conhecimento lingüístico ou sistêmico se refere ao saber sobre aspectos 

morfossintáticos e semânticos da língua; 

(b) o conhecimento textual, isto é,  “o conjunto de noções e conceitos sobre o texto” 

(KLEIMAN, 2000, p. 16), possibilita reconhecer características e funções dos 

distintos gêneros discursivos
24

 e a tipologia textual, contribuindo para formulação de 

expectativas na leitura;  

(c) o conhecimento enciclopédico ou de mundo abarca todo saber armazenado na 

memória do leitor sobre assuntos, situações e suas experiências prévias. Constitui “a 

fonte das predições que nos permitem dar sentido aos acontecimentos e a 

linguagem, e a fonte das hipóteses que, uma vez submetidas à prova, suscitam a 

aprendizagem
25

” (SMITH, 1997, p. 125). 

O conhecimento de mundo se organiza em esquemas mentais (LEFFA, 1996; KATO, 

1995; KLEIMAN, 2000; COLOMER e CAMPS, 2000). Estes esquemas podem modificar-se 

a partir da ampliação ou modificação do conhecimento de mundo do sujeito (KATO, 1995), 

portanto, “qualquer ato de compreensão se entende como uma alteração das redes nas que 

estão organizados os conhecimentos, ou seja, como um processo de formar, elaborar e 

modificar as estruturas de conhecimento que o sujeito tinha antes de entender essa nova 

informação”
26

 (COLOMER e CAMPS, 2000, p.38).  

Mais do que o conhecimento lingüístico, esse modelo valoriza o conhecimento textual e, 

principalmente, o conhecimento de mundo do leitor. Privilegia, portanto, o processo sobre o 
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   Os gêneros discursivos, segundo Bakhtin (1993; 1997; 1999), são produtos da sociedade relacionados a 

uma função ou tipo de atividade discursiva específica de um grupo. Cada gênero constitui “um dado tipo de 

enunciado, relativamente estável do ponto temático, composicional e estilístico” (BAKHTIN, 1997, p. 284).  
25

   “Es la fuente de las predicciones que nos permiten darle sentido a los acontecimientos y el lenguaje, y 

la fuente de las hipótesis que, una vez sometidas a prueba, suscitan el aprendizaje”. 
26

   “Cualquier acto de comprensión se entiende como una alteración de las redes en las que están 

organizados los conocimientos, es decir, como un proceso de formar, elaborar y modificar las estructuras de 

conocimiento que el sujeto tenía antes de entender esa nueva información” 



 

produto. Nessa concepção, cada leitor constrói permanentemente uma representação mental 

do mundo, armazenada em esquemas mentais que são acionados pela leitura do texto. Dessa 

maneira, esse modelo, diferente do que ocorre na abordagem ascendente, prevê que o leitor ao 

invés de extrair, atribui distintos sentidos ao texto dependendo de seu conhecimento de 

mundo acumulado até o momento da leitura. Assim, na perspectiva cognitivista,  

 

a leitura não envolve apenas o input visual, mas também informações não visuais, do 

universo cognitivo do leitor. É esta interação das pistas visuais com o conhecimento 

armazenado na memória do leitor que lhe possibilita antever, ou predizer, o que ele 

irá encontrar no texto (KATO, 1995, p. 64). 

 

Durante o processo de leitura, o estimulo visual apenas acionaria os esquemas mentais 

do leitor, sendo que “O acionamento de um esquema pode levar ao acionamento sucessivo de 

seus subesquemas ou de esquemas que lhe são superordenados, fazendo o leitor predizer 

muito do que o texto vai dizer ou adivinhar aquilo que não está explícito” (KATO, 1995, p. 

42). Dessa maneira, os esquemas possibilitam a criação de expectativas relacionadas à 

organização e natureza das coisas, o que é importante para que a informação seja armazenada 

na memória e possa ser utilizada (COLOMER E CAMPS, 2000). Além disso, contribuem 

para economia discursiva, visto que possibilitam a utilização de informações implícitas 

(JUNGER, 2002). 

Nessa concepção a leitura não é concebida como um processo passivo e linear, mas, 

realizado com a participação ativa do leitor que formula e testa hipóteses que se confirmam ou 

não com a leitura. “A leitura consiste em formular perguntas ao texto impresso. E a leitura 

associada à compreensão se converte, assim, na prática de responder a essas perguntas que 

alguém se formula
27

 (SMITH, 1997, p. 132). Dessa maneira, a leitura implica a realização de 

previsões e hipóteses sobre o conteúdo do texto e seu gênero discursivo, sendo que “a 

habilidade de formular perguntas relevantes e de saber onde encontrar as respostas no texto 

depende de nossa familiaridade com o tipo de material que abordemos e do objetivo 

particular de nossa leitura”
28

 (SMITH, 1997, p.155). A leitura também abarca a utilização de 

diversas estratégias ou procedimentos, para avaliar e controlar a própria compreensão, que 

variam segundo os diferentes tipos de leitura e objetivos do leitor.  
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  “La lectura consiste en formular preguntas al texto impreso. Y la lectura asociada a la comprensión se 

convierte, así, en la práctica de responder a esas preguntas que uno se formula”. 
28

   “La habilidad de formular preguntas relevantes y de saber dónde encontrar las respuestas en el texto 

depende de nuestra familiaridad con el tipo de material que abordemos y del objetivo particular de nuestra 

lectura”.  



 

Essa abordagem também enfatiza as estratégias de leitura que o leitor emprega nesse 

processo. O termo estratégia
29

 refere-se a procedimentos inconscientes, que o leitor realiza a 

fim de extrair um significado do material lido, como: encontrar parcelas significativas do 

texto e sua coerência interna, estabelecer relações de sentido e de referência entre essas 

parcelas, avaliar a consistência das informações e inferir o significado e o efeito pretendido 

pelo autor (KATO, 1995). Existem dois tipos de estratégias relacionadas à leitura (KATO, 

1995): 

a) estratégias cognitivas que se referem aos comportamentos inconscientes e 

automáticos do leitor através dos quais as marcas formais do texto são interpretadas, como, 

por exemplo, o processo de inferência e a construção da coerência textual;  

b) estratégias metacognitivas que são controladas conscientemente e englobam, por 

exemplo, a reflexão e o planejamento do processo de aprendizagem, o estabelecimento de 

objetivos de leitura, a formulação de hipóteses, o monitoramento e a auto-avaliação da 

compreensão e do domínio do conhecimento, o calculo do tempo de realização de uma tarefa, 

a busca da idéia principal, a revisão do texto e a memorização de dados. 

O leitor pode variar o uso de estratégias/ procedimentos dependendo da situação e de 

acordo com sua intenção ou objetivos de leitura.  Kleiman (2000, p. 35) ratifica o 

estabelecimento de objetivos para a leitura como fundamental: 

 

Cabe notar que a leitura que não surge de uma necessidade para chegar a um 

propósito não é propriamente leitura; quando lemos porque outra pessoa nos manda 

ler, como acontece freqüentemente na escola, estamos apenas exercendo atividades 

mecânicas que pouco têm a ver com significado e sentido. Aliás essa leitura 

desmotivada não conduz à aprendizagem... 

 

 

A clareza quanto ao objetivo que norteia a leitura contribui para a interação com o texto, 

visto que desta forma se ativam estratégias específicas e se formulam hipóteses mais 

adequadas sobre o texto.  

Quanto à questão das estratégias, cabe ainda comentar que na abordagem descendente, 

em oposição ao que ocorre na abordagem ascendente, a melhor estratégia de leitura consiste 

em “ler diretamente em busca do significado
30

” (SMITH, 1997, p. 150), sem identificar 

previamente as letras e as palavras separadamente. A leitura de um leitor proficiente não se 

baseia na decodificação (operação analítico-sintética), mas ocorre de modo ideográfico, já que 

                                                 
29

   O termo estratégia originalmente destinado aos planos de guerra estendeu seu sentido às atividades que 

contribuem para solucionar problemas ou alcançar determinado objetivo (SOLÉ, 1998). 
30

   “El leer directamente en busca del significado” 



 

o leitor reconhece as palavras por inteiro e realiza a leitura a partir de blocos de palavras 

(KATO, 1995).  

Essa concepção de leitura também se preocupa com os níveis de memória em que os 

conhecimentos são armazenados (KLEIMAN, 1996; LEFFA, 1999; COLOMER e CAMPS, 

2000
31

):  

(a) a de curta duração só é capaz de reter, durante a leitura, de 5 a 9 elementos 

reconhecidos como unidades de sentido para uso imediato, sendo constantemente 

esvaziada e ocupada por novas informações; 

(b) a de média duração retém informações relacionadas ao tema do texto, não perde os 

dados tão rápido como a de curto prazo e permite acessá-los mais depressa do que 

os que estão na memória de longo prazo;  

(c) a de longa duração guarda em camadas profundas da memória os dados e as 

informações considerados relevantes que foram associados a conhecimentos prévios 

e interesses do sujeito e armazenados em esquemas mentais. 

Essa abordagem de leitura recebe críticas por não considerar os aspectos da injunção 

social que perpassam a leitura. Como sugere Leffa (1999, p. 34), “Todo texto pressupõe um 

leitor, estabelecendo parâmetros para a atribuição de sentido. Se o leitor não tiver a 

competência necessária, agirá fora desses parâmetros e dará ao texto uma interpretação não 

autorizada”.  

Além disso, como nessa abordagem a predição ou adivinhação com base no 

conhecimento de mundo armazenado pelo sujeito constitui o alicerce da compreensão 

(SMITH, 1997), critica-se o fato de que “o leitor passa a ser visto como o soberano absoluto 

na construção do significado. Como o significado não é extraído mas atribuído, o leitor tem o 

poder de atribuir o significado que lhe aprouver. Não há significado certo ou errado, há 

apenas o significado do leitor” (LEFFA, 1999, p. 28). Por isso, nessa perspectiva, toda 

interpretação realizada pelo aluno, é considerada válida
32

, admitindo-se uma leitura diferente 

para cada leitor. 

 

1.4  Processamento multidirecional da informação:  
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   Colomer e Camps (2000) não consideram nesta divisão a existência da memória de médio prazo. 
32

   Com relação a isso, Leffa (1999, p. 28) relata que “Se a interpretação do aluno entrar em choque com a 

interpretação do professor, prevalece a interpretação do aluno -

construção do significado é uma questão de foro íntimo, imune a qualquer injunção externa que possa interferir 

na privacidade e no direito que o leitor tem de interpretar”. 



 

Na perspectiva multidirecional da informação, isto é, com processamento ascendente e 

descendente ocorrendo simultaneamente, apresentamos a concepção interacional ou interativa 

de leitura. 

        

1.2.1  Concepção interacional de leitura:  

 

No final da década de 80 e, principalmente, na década de 90 surgem estudos que 

defendem que ocorre tanto o processamento descendente como o ascendente durante a leitura 

(KLEIMAN, 2000; MOITA LOPES, 1996; MARCUSCHI, 1999; GOODMAN, 1991). Esse 

modelo denominado de interacional ou interativo perpassa todas as abordagens sobre leitura, 

enfatizando os aspectos cognitivos e sociais.  

Quando nos referimos a essa abordagem, podemos considerar vários tipos de interação 

os quais dividimos em: (a) interação entre os processamentos ascendente e descendente da 

informação ou interação leitor e texto; (b) interação como comunicação entre leitor e autor; 

(c) interação entre os diferentes tipos de conhecimento; (d) interação entre o leitor e o outro e 

(e) interação com o outro e as condições de produção do discurso. A seguir caracterizamos 

cada uma delas: 

 

         a) a interação entre os processamentos ascendente e descendente da informação ou 

interação entre leitor e texto:  

 

A interação, nesse caso, refere-se ao fluxo da informação - simultaneamente ascendente 

e descendente (KLEIMAN, 2000; MOITA LOPES, 1996; ZAPPONE, 2001). Nessa 

perspectiva, a compreensão leitora pressupõe a integração do conhecimento prévio do leitor 

com as informações dadas no texto. Em função do grau de novidade ou não que a forma ou o 

significado textual apresentem, o leitor determina que processamento de leitura empregará 

com mais ou menos intensidade. Dessa maneira, as marcas textuais possuem, entre outras, 

uma função restritiva em relação ao excesso de predições na leitura. Nessa perspectiva, o 

leitor participa da construção do sentido através da reconstrução dos processos de produção 

textual, reconstruindo os processos mentais do autor com base em seu texto:  

 
Quando dizemos que, ao ler, acompanhamos o pensamento do autor, na verdade o 

que estamos dizendo é que entendemos o texto imaginando-nos como seus 

produtores. O texto-produto é visto como um conjunto de pegadas a serem utilizadas 

para recapitular as estratégias do autor e através delas chegar aos seus objetivos 

(KATO, 1995, p. 57). 



 

Essa abordagem, assim como a descendente, também valoriza as estratégias de leitura. 

Estas contribuem para a compreensão dos textos e podem ser transferidas, sem maiores 

dificuldades, para as mais diversas situações de leitura, podendo colaborar para o 

desenvolvimento da competência leitora e para a formação de leitores críticos e autônomos
33

. 

Cabe comentar que a aprendizagem da leitura e de suas estratégias requer um ensino 

específico que varia de acordo com o grupo de alunos e o contexto e que, embora não se 

restrinjam às séries iniciais da escolarização nem a uma única disciplina na escola, necessitam 

ser ensinadas e desenvolvidas, principalmente, nas aulas de língua materna e estrangeira 

(SOLÉ, 1998). Para tanto, o docente explicita os processos de compreensão do texto, servindo 

de modelo de leitura proficiente para seus alunos e os orienta na transferência das estratégias 

de leitura da língua materna para a língua estrangeira (SOLÉ, 1998; LEFFA, 1996b; 

JUNGER, 2002). Dessa maneira, o docente exerce o papel de “modelo ideal a ser imitado 

pela criança na resolução de tarefas cognitivas complexas que estão além da capacidade real 

da criança” (KLEIMAN, 1996, p. 8).  

Uma maneira de se trabalhar a leitura nas aulas é através de passos metodológicos que 

podem ser classificados, didaticamente, em três etapas de leitura: pré-leitura, leitura e pós-

leitura (AMORIM 1997; SOLÉ, 1998; PCNs, 1998). Em cada uma dessas etapas podem 

ocorrer diferentes estratégias de leitura.  

 As estratégias utilizadas antes da leitura têm a finalidade de revelar suas diversas 

utilidades, provocar a necessidade de ler, fornecer recursos para uma leitura eficaz e tornar o 

aluno um leitor ativo que conhece o objetivo da leitura e emprega seu conhecimento prévio. 

Constituem estratégias que se enquadram nessa etapa:  

1) motivação e planejamento do material. Nesse caso, valorizam-se textos autênticos
34

 

com contextos reais de uso da leitura, adequados ao conhecimento prévio dos alunos, 

que incentivem o gosto pela leitura e permitam a cada estudante elaborar seu próprio 

ritmo e interpretação.  

2) determinação de objetivos.  Estes objetivos determinam a forma com o leitor lê e 

controla a compreensão do texto, podendo ser divididos em: obter uma informação 
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        Consideramos que esta é uma das funções da escola e de todas as disciplinas, mas que para tanto contribui 

o estabelecimento de relações intertextuais e interdisciplinares. 
34  Consideramos como material autêntico àquele que apesar de não ter sido criado com fins didáticos, é 

empregado com finalidade de ensino-aprendizagem em sala de aula. Segundo Franzoni (1992), o uso de textos 

autênticos nas aulas de modo sistematizado ocorreu com o surgimento da abordagem comunicativa, visto que 

esta propõe o estudo da língua meta associado aos diversos gêneros discursivos presentes nos contextos 

comunicativos do cotidiano de um falante que possui essa língua como materna. Evitam-se textos adaptados, 

para que a língua não seja simplificada e se distancie da utilizada em uma determinada situação comunicativa. 

 



 

específica, que consiste em localizar algum dado. Ajuda a trabalhar a rapidez e a 

seleção de informações na leitura; seguir instruções para saber como fazer algo, o que 

implica ler e compreender todo o texto, em uma leitura significativa e funcional; obter 

informação geral, ou seja, saber de que trata o texto, acarretando uma leitura rápida e 

superficial utilizada na consulta com propósitos concretos. Contribui para o 

desenvolvimento da leitura crítica na qual o leitor lê de acordo com seus interesses e 

propósitos discernindo as informações; aprender para ampliação do conhecimento, o 

aluno deve saber exatamente o que vai aprender e com que finalidade; prazer, em 

geral, está associado à literatura e à leitura autônoma; verificar o que se aprendeu e 

verificar hipóteses, o que contribui para que os alunos percebam a importância de suas 

previsões para conhecer o texto e compreendê-lo. 

3) atualização do conhecimento prévio do leitor através de: explicação geral sobre o texto 

indicando gênero, temática e pistas textuais; elementos textuais e paratextuais como 

ilustrações, títulos, subtítulos, enumerações, sublinhados, tipo e tamanho da letra, 

palavras-chave, introduções e resumos; estimulo à formulação de previsões apoiadas 

no título e em ilustrações; discussão e síntese oral das idéias mais importantes e 

elaboração de perguntas sobre o texto em parceria com os alunos, a partir das 

previsões.  

       Durante o ato de leitura propriamente dito se realizam as seguintes estratégias: 

controle da compreensão; verificação das hipóteses elaboradas antes da leitura; associação 

entre as informações do texto e os conhecimentos prévios do leitor; percepção de relações 

entre as partes do texto; estabelecimento das relações intertextuais; identificação de polifonia 

no texto; constatação da posição do autor; identificação dos conectores lógicos e suas funções; 

busca de informações que satisfaçam o objetivo de leitura; realização de inferências e 

utilização do contexto para deduzir o significado do léxico desconhecido.    

A leitura varia de acordo com o objetivo do leitor ao ler determinado texto e seus 

conhecimentos prévios enciclopédicos e sobre a situação enunciativa, o gênero discursivo e a 

escrita. O tipo de leitura depende do objetivo do leitor, logo, se este se modifica durante a 

leitura, muda o tipo de leitura realizada. Há três tipos ou habilidades de leitura (ALLIENDE e 

CONDEMARÍN, 1987):  

(a) previewing ou visão preliminar que constitui uma olhada superficial que o leitor dá no 

texto para decidir, por exemplo, se o lerá, se atende a seu objetivo de leitura e como 

está estruturado; 



 

(b)  skimming ou leitura seletiva espontânea que amplia o tipo de leitura anterior 

atendendo ao objetivo de identificar o conteúdo principal e detalhes no texto; 

(c) scanning ou leitura seletiva indagatória que se utiliza para localizar de maneira rápida 

informações sem ter que ler todo o texto.  

        Após a leitura, o leitor continua valendo-se de estratégias para organizar as 

informações e idéias do texto e relacioná-las ao seu conhecimento prévio para construir sua 

compreensão. Constituem estratégias dessa terceira etapa, por exemplo, a identificação da 

idéia principal, a elaboração de resumo, a esquematização hierárquica das informações e a 

formulação de perguntas e respostas. Cabe comentar que consideramos que as questões 

elaboradas sobre um texto podem ser: 

1) centradas no texto: 

Nessas questões centradas exclusivamente no texto, de resposta literal, a resposta deve 

ser localizada e transcrita do texto. Esse tipo de questão, geralmente relacionado a detalhes do 

texto, contribui para a localização da resposta, a qual consiste em dizer o que está no texto de 

modo explícito, mas não implica compreensão. Podem ser subdivididas em dois tipos de 

questões: 

a) transcrição ou cópia. As questões desse tipo solicitam a cópia de frases ou palavras 

do texto através de atividades de completar, retirar ou copiar como aparece no texto; 

b) localização. Essas questões requerem a identificação de informações como, por 

exemplo, quem?, o que?, como?, quando? e onde? através de questões abertas ou de 

múltipla escolha. 

2) centradas no leitor: 

Nas perguntas de elaboração pessoal, a resposta não está no texto, mas no conhecimento 

prévio ou opinião do leitor. Subdividem-se em dois tipos de questões: 

a) subjetivas ou opinião pessoal. Nesse caso, não há como considerar nenhuma resposta 

dada como equivocada, pois o texto converte-se em mero pretexto para esse tipo de 

questão centrada no leitor, ou possui relação superficial com o texto ao solicitar uma 

justificativa para a opinião a ser dada pelo aluno. Embora não avaliem a compreensão 

leitora, essas perguntas contribuem para formar opinião e confrontar informações dadas 

e novas;  

b) baseadas em conhecimentos prévios.  Também não é necessário ler o texto para 

responder a esse tipo de questão cuja resposta se encontra no conhecimento 

enciclopédico do leitor.  

3) centradas na interação texto- leitor- contexto: 



 

a) inferenciais ou para pensar e buscar: esse tipo de questão considera tanto o texto 

como os conhecimentos de mundo, contextuais e pragmáticos do leitor para que o 

aluno consiga elaborar a resposta de maneira crítica a partir de inferências realizadas 

com a integração desses conhecimentos com as informações dadas no texto. Nessas 

perguntas a resposta precisa ser deduzida com base em elementos do texto. Esse tipo 

de questão avalia a compreensão textual e contribui para a leitura nas entrelinhas. 

Formular questões sobre um texto implica saber qual sua finalidade e o que se pretende 

trabalhar no aluno. Para desenvolver a compreensão são apropriadas perguntas para pensar e 

buscar, para localização de informações específicas no texto são adequadas perguntas de 

resposta literal e para ativar o conhecimento prévio ou formar opinião são ideais as perguntas 

de elaboração pessoal (CASTELA, 2003). 

Além disso, compartilhamos com Kleiman (1996) a opinião de que o ensino de leitura 

necessita abarcar a criação de expectativas prévias sobre o conteúdo do texto, a auto-avaliação 

constante da compreensão durante a leitura, o emprego de diversos tipos de conhecimento, a 

consciência de que o texto é significativo e que cada elemento textual importa na medida em 

que contribui para construção do significado global. “Isso implica em ensinar não apenas um 

conjunto de estratégias, mas criar uma atitude que faz da leitura a procura da coerência” 

(KLEIMAN, 1996, p. 152), sendo que a construção do significado se realiza a partir da 

elaboração de hipóteses, da realização de inferências, da verificação das hipóteses elaboradas, 

do controle da compreensão e da integração da informação aos conhecimentos prévios do 

leitor (COLOMER e CAMPS, 2000). 

 

b) a interação como comunicação entre leitor e autor: 

 

Nessa interação, a leitura é considerada uma forma de comunicação entre o autor e o 

leitor via negociação de significados em um texto (KLEIMAN, 2000; MOITA LOPES, 1996; 

ZAPPONE, 2001). Segundo Widdowson (1984), a leitura é vista como uma atividade 

interativa e um modo de comunicação
35

 lingüística que permite maior liberdade para negociar 

sentidos que a interação presencial, devido ao distanciamento temporal existente entre sua 

criação e sua leitura. No discurso escrito, este autor considera a existência de uma interação 

simulada para caracterizar a leitura como um processo comunicativo, sendo a compreensão 
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  O processo comunicativo se caracteriza pela negociação de significados (WIDDOWSON, 1984) e pela 

cooperação (GRICE, 1975). Na comunicação ocorre uma transmissão de informação que, de acordo com a teoria 

da relevância (SPERBER e WILSON, 1986), pressupõe que o emissor possui uma informação que julga 

relevante para seu receptor que a desconhece.  



 

textual possível devido ao conhecimento de mundo compartilhado pelo autor e pelo leitor. 

Essa interação na leitura pode ser recuperada quando o leitor exerce a função de destinatário 

do texto. Nessa perspectiva, o autor negocia os significados de forma cooperativa ao ajustar 

seu discurso a partir da antecipação que faz das reações, necessidades e conhecimento de 

mundo do leitor e orienta a interpretação deste em relação à sua atitude através da utilização 

de modalizadores, de forma a suprir a ausência de interação direta e recíproca que ocorre na 

interação face a face.  

Dessa maneira, o autor se faz presente no texto tanto pela organização formal dos 

elementos referencias quanto por marcas formais que explicitam seu posicionamento diante 

do referente, como: a articulação de temas e subtemas através de operadores lógicos; a 

utilização de modalizadores que indicam o grau de comprometimento do autor com o 

referente e o uso, por exemplo, de adjetivações e nominalizações que evidenciam sua atitude 

ou opinião sobre o que escreve (KLEIMAN, 2000). E o leitor desempenha um papel de 

sujeito ativo, visto que reconstrói o significado do texto, utilizando para isso vários tipos de 

conhecimentos prévios para obter informação textual, interpretando-a a partir de seus 

esquemas mentais e de seu conhecimento de mundo. Por sua vez, a leitura permite modificar 

esses esquemas do leitor, seja acrescentando novos conhecimentos ou reestruturando os que  

já possui. Essa associação de conhecimentos e informações ocorre conjuntamente com o 

controle da compreensão que o leitor realiza durante a leitura: 

 

ler, mais que um simples ato mecânico de decifração de signos gráficos, é sobretudo, 

um ato de raciocínio, já que se trata de saber guiar uma série de raciocínios em 

direção à construção de uma interpretação da mensagem escrita a partir da  

informação que proporcionem o texto e os conhecimentos do leitor, e, ao mesmo 

tempo, iniciar outra série de raciocínios para controlar o progresso dessa 

interpretação de tal forma que se possam detectar as possíveis incompreensões 

produzidas durante a leitura
36

 (COLOMER E CAMPS, 2000, p. 36)  

 

O leitor participa de forma ativa da construção dos sentidos do texto, negociando-os a 

partir de marcas textuais deixadas pelo autor e de seu conhecimento prévio, que possibilita a 

realização de associações e inferências
37

 (MOITA LOPES, 1996; KLEIMAN, 2000). Nesta 

perspectiva, admitem-se várias leituras para um texto, devido às diferenças no conhecimento 
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   “leer, más que un simple acto mecánico de descifrado de signos gráficos, es por encima de todo un 

acto de razonamiento, ya que de lo que se trata es de saber guiar una serie de razonamientos hacia la 

construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir de la  información que proporcionen el texto y los 

conocimientos del lector, y, a la vez, iniciar otra serie de razonamientos para controlar el progreso de esa 

interpretación de tal forma que se puedan detectar las posibles incomprensiones producidas durante la lectura” 
37

   A inferência consiste na dedução de significados que não estão explícitos no texto, mas que, por 

exemplo, são compartilhados pelo autor e pelo leitor, são pressupostos ou estão implícitos (causa, conseqüência, 

relações temporais, etc) (COLOMER e CAMPS, 2000). 



 

de mundo de cada leitor, porém o conhecimento prévio não é mais valorizado do que as 

marcas textuais, como ocorre no modelo descendente. A abordagem interacional tenta 

explicitar o processo de compreensão, considerando a interação entre autor e leitor através do 

texto: “no processo [de leitura] são cruciais a relação do locutor com o interlocutor através 

do texto e da determinação de ambos pelo contexto num processo que se institui na 

leitura”(KLEIMAN, 1993, p.39). Segundo esta concepção de caráter pragmático e interativo, 

durante a leitura o leitor tenta resgatar a força ilocucionária do texto, ou seja, a maneira como 

o autor deseja que fosse entendido seu texto
38

, recuperando o sentido do texto e as intenções 

do autor com base em marcas textuais.  

Dessa maneira, o texto é tido como um conjunto de marcas textuais que permitem ao 

leitor recuperar/ compreender os sentidos possíveis que o autor tentou atribuir ao texto 

durante sua elaboração. O leitor interage com o texto na tentativa de confirmar previsões 

baseadas na identificação e interpretação de ‘pistas lingüísticas’ que o autor deixou no texto e 

em seu conhecimento prévio, buscando reconstruir os sentidos ‘autorizados’ pelo autor. Em 

decorrência disso, diferentemente da abordagem descendente, só se consideram válidas 

leituras que se fundamentam em pistas textuais.  

O processo de interação é afetado quando o leitor não exerce seu papel de interlocutor 

(KLEIMAN, 1993; KATO, 1995), seja por considerar o texto um objeto acabado, não 

utilizando seu conhecimento de mundo para interagir com este, ou porque a interação ocorreu 

através do docente, que utilizou seu conhecimento prévio para intermediar a leitura do 

aprendiz, por exemplo, selecionando os aspectos formais e intertextuais mais relevantes. 

Dessa maneira, o docente pode ser um interlocutor do texto que salienta a sua própria leitura 

ou, pelo contrário, pode prover as condições para que a interlocução entre leitor-autor ocorra 

(KLEIMAN, 1993). Para que exerça esse último papel, o professor pode adotar como 

objetivos metodológicos neste processo: contribuir para que o aluno compreenda que o texto 

possui uma coerência global em torno de uma unidade temática; levar o aluno a identificar e 

compreender a função das diversas conexões lógicas dos textos; levar o estudante a verificar a 

função dos marcadores de conexões lógicas considerando o texto como estrutura global; 

capacitar o aluno a identificar a partir de marcas textuais a posição do autor com respeito ao 
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  Olson (1998), ao discutir as implicações cognitivas e conceituais da escrita e da leitura, mostra que foi 

a “teoria dos atos de fala” de J. Austin (1962) que explicitou com mais clareza a dificuldade que a escrita tem de 

representar o como se deve ler o escrito. Foi também Austin quem distinguiu ato locucionário e ato 

ilocucionário. A escrita sempre representa de maneira insuficiente a força ilocucionária. Recuperar essa força 

passa a ser um problema fundamental da leitura e especificá-la, um problema central da atividade de escrever.  



 

conteúdo referencial do texto e auxiliar na identificação das vozes presentes no texto 

(KLEIMAN, 1993).  

 

c)  a interação entre os diferentes tipos de conhecimento: 

 

Nessa interação consideramos distintos tipos de conhecimento do leitor, como o 

enciclopédico, textual, lexical, semântico, sintático, entre outros. No caso de possuir pouco 

conhecimento de determinado tipo para a construção do sentido, o leitor tenta inferir o que 

não sabe com base em outros conhecimentos que possui. A leitura, nessa perspectiva, 

constitui uma atividade mental na qual interagem os conhecimentos armazenados na memória 

do leitor. Cabe comentar que as limitações lingüísticas e culturais que o estudante de LE 

possui na língua meta podem dificultar tanto a ativação de esquemas mentais como a 

construção de sentidos no processo de leitura. No entanto, “se o leitor tiver maior segurança 

no nível formal, dará mais atenção às habilidades conceituais, centrando-se no nível 

semântico e usando melhor seu conhecimento prévio” (JUNGER, 2002, p. 42). 

 

d)   a interação entre o leitor e o outro: 

 

A interação também se dá entre o leitor e o outro. Sendo a leitura considerada, mais do 

que uma atividade mental e individual, como uma atividade social, na qual a presença do 

outro é fundamental, 

Esse outro pode ser um colega de aula, com quem colaborativamente trocam-se 

idéias sobre o texto, uma autoridade de quem se pode solicitar um esclarecimento 

(ex: o professor) e o próprio autor do texto, a cujo público (aquele para quem o texto 

foi escrito) o leitor precisa pertencer (LEFFA, 1999, p. 30).  

 

 

Para que o aluno possa pertencer ao público idealizado como leitor do texto, necessita 

de informações sobre o autor, o contexto sócio-histórico, cultural, ideológico e pragmático em 

que esse foi escrito. Além disso, tem que dominar a linguagem, o gênero discursivo e o 

conhecimento partilhado pelo grupo que produz e lê esse texto (LEFFA, 1999). Nessa 

perspectiva, “ler deixa de ser uma atividade individual para ser um comportamento social, 

onde o significado não está nem no texto nem no leitor, mas nas convenções de interação 

social em que ocorre o ato da leitura” (LEFFA, 1999, p. 30).  

Essa interação com o outro considera o cunho político, sócio-histórico e ideológico da 

leitura, de maneira que esta pode moldar o pensamento e o comportamento dos indivíduos de 



 

acordo com a ideologia do Estado, da Igreja, da classe dominante no poder (GEE, 1992 apud 

LEFFA, 1999, p. 31) ou, pelo contrário, pode ser vista como uma forma de libertação e fator 

de mudança na sociedade (FREIRE, 1987; Ezequiel SILVA, 1988/ 1995).  

Na década de 80, a leitura começa a ser discutida no meio acadêmico
39

 e adquire um 

caráter político, sendo educação e política consideradas indissociáveis:  

 

tanto no caso do processo educativo quanto no do ato político, uma das questões 

fundamentais seja a clareza em torno de a favor de quem e do que (...). Quanto mais 

ganhamos esta clareza através da prática, tanto mais percebemos a impossibilidade 

de separar o inseparável: a educação e a política (FREIRE, 1987, p.27). 

 

Freire (1987) ao aplicar no âmbito da leitura suas reflexões sobre educação e ideologia, 

critica a educação bancária e a leitura como somente decodificação do código escrito, pois 

esta desconsidera o contexto em que se insere o leitor, suas experiências e conhecimentos de 

mundo que antecedem a leitura que realiza e interferem na construção dos sentidos.  Nesta 

perspectiva, a leitura começa a ser realizada com a compreensão do mundo ao redor do leitor, 

que é aquele capaz de atribuir significados ao texto e às relações sociais que fazem parte de 

sua realidade.  E, o texto é compreendido dentro de um contexto que o torna significativo para 

o leitor.   

A leitura como compreensão crítica do mundo representa uma forma de ação contra-

hegemônica, de combate à ideologia que conduz à alienação e de luta contra a dominação 

imposta pela estrutura da sociedade e pelas classes dominantes (Ezequiel SILVA, 1995). 

Dessa maneira, a prática da leitura é vista como capaz de emancipar o leitor através de sua 

conscientização sobre as contradições do sistema e as relações de poder e dominação do 

sistema capitalista da sociedade em que está inserido:  

 

Em essência, a leitura caracteriza-se como um dos processos que possibilita a 

participação do homem na vida em sociedade, em termos de compreensão do 

presente e passado e em termos de possibilidade de transformação sociocultural 

futura. E, por ser um instrumento de aquisição, transformação e produção do 

conhecimento, a leitura, se acionada de forma crítica e reflexiva dentro ou fora da 

escola, levanta-se como um trabalho de combate à alienação, capaz de facilitar às 

pessoas e aos grupos sociais a realização da liberdade nas diferentes dimensões da 

vida (Ezequiel SILVA, 1988, p. 24). 
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   Autores como Paulo Freire (1987) e Ezequiel Silva (1987/ 1988) ao refletirem sobre a leitura 

considerando as relações existentes entre escola e sociedade, realizam um diagnóstico da situação desfavorável 

da leitura no Brasil.  



 

Nesta concepção de leitura, calcada no aspecto político, a leitura e o debate de idéias 

conscientizam o leitor sobre a ideologia dominante, constituindo-se em instrumentos para 

revelar as formas hegemônicas de dominação social: 

 
Quem apenas fala e jamais ouve; quem “imobiliza” o conhecimento e o transfere ao 

estudante, não importa se de escolas primárias ou universitárias (...) quem assim atua 

e assim pensa, consciente ou inconscientemente, ajuda a preservação das estruturas 

autoritárias (FREIRE, 1987, p.31). 

 

Dessa maneira, concebe-se a leitura como um processo de interpretação crítica em que o 

papel do leitor não se restringe a receber informações do texto e de seu autor, mas assume 

uma postura de sujeito 
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atuante na construção dos significados. O leitor enquanto sujeito age 

de forma crítica tanto na maneira como se situa no mundo como diante do texto: “a leitura da 

palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo mas por uma certa forma de “escrevê-

lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, transformá-lo através de nossa prática consciente” 

(FREIRE, 1987, p.22).  Nessa concepção, através da leitura o sujeito toma consciência da sua 

realidade e é capaz de transformá-la, por tanto, a leitura promove mobilidade social, dota o 

indivíduo de consciência política e amplia sua capacidade cognitiva e cultural. 

Valoriza-se a prática crítica de leitura que considera a experiência de mundo do leitor 

que atua como sujeito na construção ativa do sentido: “uma compreensão crítica do ato de 

ler, que não se esgota na descodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, 

mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo” (FREIRE, 1987, p. 11). Segundo 

essa perspectiva, ou o educador atua de maneira a modificar a estrutura da sociedade a partir 

da conscientização, crítica e libertação de seus alunos da alienação e exploração vigentes nela 

por meio da leitura, da interação com os aprendizes e do debate de idéias ou, pelo contrário, 

estará contribuindo para manutenção da estrutura de dominação e alienação presente na 

sociedade ao reproduzir sem questionamentos nem diálogo a naturalização de valores e 

ideologias veiculadas pelos livros didáticos e pelo sistema dominante.  

Durante a prática da leitura no processo educacional interagem a voz do aluno, que 

utiliza durante a leitura sua experiência prévia na construção do sentido, e a voz do professor, 

que dá a conhecer ao aluno outra visão e outros mundos, de modo a contribuir para que este 

adote um distanciamento crítico que lhe permita confrontar-se com o outro e os setores 

dominantes: 
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   Esta concepção de ‘sujeito’ como agente construtor de uma significação para o texto também é  

utilizada na Análise do Discurso. 



 

o processo a que nos referimos envolve dois tipos distintos de contextualização: o 

sujeito contextualizando o texto a partir de sua experiência vivida e o professor 

contextualizando a partir de outro olhar, de outros referenciais lingüísticos, 

discursivos e ideológicos. (BUSNARDO e BRAGA, 2000, p.97). 

 

Questionam-se a sacralização do texto impresso na escola e a concepção do texto como 

possuidor de um sentido a ser decodificado, aceito sem discussão e reproduzido pelo leitor, 

visto que a prática de leitura na escola representa uma possibilidade de dar voz aos alunos, 

contribuindo através da discussão do texto lido para a compreensão do contexto em que se 

insere o leitor (Ezequiel SILVA, 1993). Este autor propõe uma pedagogia de leitura que: 

repense os objetivos da educação; acabe com o autoritarismo na prática de leitura; considere o 

tipo de indivíduo que se deseja formar e os objetivos que se espera atingir através do processo 

de formação do leitor e do posicionamento político do educador revelado em seu discurso e 

suas ações, em relação tanto à realidade social quanto à função da escola na conscientização 

dos sujeitos.  

Neste contexto, o papel do professor se constitui na luta democrática contra o 

autoritarismo e a opressão: “a educação deve ser vivenciada como uma prática concreta de 

libertação e de construção da história. E aqui devemos ser todos sujeitos” (BUSNARDO e 

BRAGA, 2000, p.111). O educador tem um papel político que deve ser assumido não apenas  

no discurso, mas igualmente na prática para que os educandos também se posicionem, de 

forma consciente (FREIRE, 1987).  

 

e)   a interação entre o outro e as condições de produção do discurso:   

 

A Análise do Discurso (A.D)
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 pode auxiliar os docentes no ensino de leitura, pois 

considera o discurso como linguagem em uso, contextualizada e com uma função social 
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  A Análise do Discurso (A.D.) não pode ser associada a uma única abordagem. Enquanto a A.D anglo-

americana considera a intenção do sujeito durante a interação, a francesa enfatiza o contexto sócio-histórico 

como determinante tanto para o que se pode enunciar como para a maneira de fazê-lo. Dentro da A.D. francesa, 

iniciada na década de 60, surgiram três correntes, as quais estudam as “relações entre condições de produção 

dos discursos e seus processos de constituição” (MUSSALIM, 2001, p.114). A primeira corrente, de ótica 

marxista, concebe “o discurso como uma manifestação (...) da ideologia decorrente do modo de organização dos 

modos de produção social” (MUSSALIM, 2001, p.110), sendo o sujeito da enunciação submetido ao lugar 

social que ocupa e a partir do qual enuncia. Já a segunda corrente, opõe-se à primeira por enfatizar o 

funcionamento interno do texto na produção de sentidos. Atualmente, na terceira corrente da A.D, o discurso é 

considerado como objeto lingüístico e cultural. A unidade de análise passou a ser o interdiscurso, isto é, é o 

espaço de troca entre os discursos (MAINGUENEAU, 1993). O espaço do interdiscurso e o lugar do qual o 

sujeito enuncia determinam o dito e a maneira de dizer. Embora se possam evidenciar pontos divergentes entre a 

A.D. francesa e a concepção interacional, quando nos referimos a este termo integramos um viés discursivo, por 

crermos que ao considerarmos as duas como complementares, em alguns aspectos, podemos compreender 

melhor a questão da leitura. 



 

(VEREZA, 1997). Na leitura como processo de construção de sentidos (NERY, 1990) e 

prática social, tanto o autor como o leitor do texto são concebidos como pertencentes a um 

contexto sócio-histórico que influencia na enunciação que ocorre na produção textual e no ato 

da leitura: 

 

O ato de ler é um processo discursivo no qual se inserem os sujeitos produtores de 

sentido – o autor e o leitor – ambos sócio-historicamente determinados e 

ideologicamente construídos. É o momento histórico-social que determina o 

comportamento, as atitudes, a linguagem de um e de outro e a própria configuração 

do sentido (CORACINI, 1995, p. 15). 

 

Para tanto, “é importante despertar no aprendiz a percepção de que os sentidos se 

constroem a cada leitura e mantêm relações interdiscursivas” (JUNGER, 2002, p. 71). Dessa 

maneira, a leitura também constitui um processo de enunciação, em que a atuação do leitor é 

fundamental para construção dos sentidos (MAINGUENEAU, 1996; CORACINI, 1995). E a 

leitura, de acordo com os pressupostos teóricos da A.D, remete aos processos de significação, 

considerando “o papel dos sujeitos como construtores de sentido, as condições de produção, 

a pluralidade de leituras possíveis, as relações interdiscursivas e o deslocamento do texto de 

suas condições originais de produção” (JUNGER, 2002, p.71). Os movimentos de 

antecipação realizados pelo enunciador inserem o leitor no processo de enunciação e durante a 

leitura este interage com o autor a fim de reconstruir os sentidos do texto. Tanto o autor como 

o leitor fazem parte das condições de produção de um texto (ORLANDI, 1996). 

O leitor constitui o “ponto de partida da produção de sentido” (CORACINI, 1995, 

p.18), visto que mesmo desconhecendo as condições de produção textual, este constrói o 

sentido e estabelece a comunicação a partir do contexto sócio-histórico em que se insere. A 

concepção de leitor oscila entre o histórico e o cognitivo (MAINGUENEAU, 1996). Este 

constitui tanto aquele que decifra o texto como seu público efetivo. Maingueneau (1996) 

propõe como caracterizações associadas ao leitor:  

a) o leitor invocado, ao qual o texto explicitamente se dirige;  

b) o leitor instituído, implícito no texto por meio de registros de linguagem, do gênero 

textual
42

 e da enunciação; 

                                                 
42  O gênero discursivo, em parte, é determinado por sua concepção padrão do destinatário. Todo 

enunciado dirige-se a alguém e é influenciado durante sua elaboração pelo estabelecimento de um destinatário e 

pela tendência a supor a resposta deste, sendo permeado por aspectos sócio-hierárquicos presentes na relação 

entre os interlocutores: “as diversas formas típicas de dirigir-se a alguém e as diversas concepções típicas do 

destinatário são as particularidades constitutivas que determinam a diversidade dos gêneros do discurso” 

(BAKHTIN, 1997, p. 325). 

 



 

c) o público genérico, que abarca o conjunto de co-enunciadores socialmente esperados 

para determinado gênero discursivo; 

 d) o público atestado, que se refere aos leitores do texto, não se restringindo ao público 

genérico. 

A leitura do texto não pode ser controlada por seu enunciador. Este pode conduzir o 

leitor para uma leitura possível, mas nem por isso impossibilita que este construa outros 

sentidos, realizando outras leituras. 

Essa concepção também traz à tona a problemática da descontextualização 

(MAINGUENEAU, 1996)
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, já que a situação enunciativa pode não ser compartilhada pelo 

autor e pelo leitor devido ao distanciamento temporal e espacial entre a enunciação do texto 

escrito e sua leitura. Neste caso, o contexto sócio-cultural em que ocorreu a produção textual 

pode ser diferente no momento em que ocorre a leitura. Esse distanciamento provoca 

situações não pensadas originalmente pelo autor, e pode dificultar a construção de sentidos. 

Além disso, “sendo o texto retirado de uma outra fonte, localizada em um tempo e locais de 

enunciação distintos, mesmo que se mantenham as características genéricas do texto, haverá 

uma descontextualização” (GUIMARÃES, 2006, p.49-50), transformando-se em objeto 

didático ao ser deslocado de seu uso cotidiano para a sala de aula.  

Dessa maneira, no processo de descontextualização, os co-enunciadores esperados 

também podem não corresponder aos leitores que de fato lerão o texto. Logo, os 

conhecimentos de mundo do leitor que efetivamente lê o texto podem diferir do que foi 

previsto pelo autor, o que pode ocasionar a (re)construção de sentidos não esperados. Um 

texto, adaptado ou não, que não tem finalidades didáticas originalmente, não está pensado 

para alunos de E/LE como seus co-enunciadores e ao ser levado para a sala de aula estará 

descontextualizado. 

Outro ponto relevante a ser considerado na questão da leitura desde um viés enunciativo 

é o conceito de ethos discursivo (AMOSSY, 2005; CHARAUDEAU, 2005; 

MAINGUENEAU, 2005). 

Considerando que todo ato enunciativo consiste em uma interlocução, já que toda  

enunciação  se dirige a um co-enunciador, é necessário considerar os sujeitos do discurso 

“cujas imagens ou marcas presenciais podem ser detectadas na própria enunciação” 

(PAULIUKONIS, 2003, p. 39). Dessa maneira, “A leitura faz emergir uma origem 

enunciativa, uma instancia subjetiva encarnada que exerce o papel de fiador” 

                                                 
43

   Este autor se refere a textos literários, mas, como propõe Junger (2002) e Castela e Menezes (2004), 

este conceito pode ser considerado em outros campos discursivos, como no contexto de ensino de E/LE. 



 

(MAINGUENEAU, 2005, p. 72), reconstruída em seu caráter – traços psicológicos – e em sua 

corporalidade – traços físicos, modo de vestir-se e comportamento social - pelo leitor através 

de indícios textuais:  

 

É insuficiente ver a instância subjetiva que se manifesta por meio do discurso apenas 

como estatuto ou papel. Ela se manifesta também como “voz”, e além  disso, como 

“corpo enunciante” historicamente especificado e inscrito em uma situação, que sua 

enunciação ao mesmo tempo pressupõe e valida progressivamente 

(MAINGUENEAU, 2005, p. 70).  

 

 

Dessa maneira, o caráter e a corporalidade do enunciador se baseiam em um conjunto 

de representações sociais, de estereótipos em que a enunciação se apóia ao mesmo tempo em 

que os reforça ou transforma.  

AMOSSY (2005, p. 17) distingue três perspectivas que analisam o ethos: (a) a dos 

pragmáticos; (b) a dos sociólogos e (c) a da argumentação. 

a) Na primeira, da Pragmática, que está vinculada à linha da retórica de Aristóteles, o 

ethos se constrói na interação verbal no interior do discurso. Nesta perspectiva, o ethos é visto 

como um fenômeno discursivo que se distingue do status do sujeito empírico, sendo 

considerado na interlocução juntamente com os participantes, o quadro enunciativo e o 

momento da troca; 

b) Na segunda, da Sociologia, o ethos se constrói em uma troca simbólica que é 

regulada tanto por mecanismos sociais quanto por posições institucionais exteriores. Nesta 

visão o ethos não é considerado uma construção discursiva e, o locutor enuncia um discurso 

legitimado pelos receptores a partir de determinada posição social que ele e seus receptores 

ocupam e da situação enunciativa que permeia essa interação.  

c) Na terceira concepção, as duas primeiras se complementam. Esta visão se 

fundamenta sobre a enunciação considerando a tomada de posição do ser empírico no campo, 

o ethos pré-discursivo do locutor e a imagem construída no discurso.  Sendo a interação 

regulada tanto por estratégias verbais (linguageiras) quanto por jogos de poder simbólicos, 

nos quais o locutor tem que estar legitimado a tomar a palavra, fazê-lo dentro dos padrões do 

gênero discursivo conveniente e ter sua legitimidade reconhecida pelo auditório, a eficácia da 

palavra não é exclusivamente exterior (institucional) nem puramente interna (linguageira), 

representando-se ao mesmo tempo em diferentes níveis. Nessa perspectiva, Charaudeau 

(2005, p. 91) ressalta que “identidade discursiva e identidade social fundem-se dentro do 

ethos”. Este autor também sugere que se, por um lado, o sujeito não tem total controle da 

imagem que transmite, por outro esta pode não corresponder ao ethos (re)construído por seu 



 

destinatário. A interação entre o enunciador e seus co-enunciadores ocorre através da imagem 

que eles constroem um do outro. Também é fundamental na construção do ethos a crença, ou 

seja, “o saber pré-conhecido que o auditório possui sobre o orador” (AMOSSY, 2005, p. 

124). Maingueneau (2005) denomina este ethos de ‘pré-discursivo’, porque antes da 

enunciação o enunciador possui uma idéia de seu auditório e da maneira como este o vê, 

podendo confirmá-la ou tentar modificá-la de acordo com seus propósitos através de sua 

argumentação. Por considerar as crenças presentes nos estereótipos, o ethos torna-se sócio-

histórico (AMOSSY, 2005). 

Enquanto uma imagem do sujeito do discurso, apresenta como materialidade lingüística 

marcas enunciativas que cooperam para sua (re)construção. O ethos pode ser construído 

através da enunciação sem que esteja explicitado no enunciado: 

 

Todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si. Para tanto, 

não é necessário que o locutor faça seu auto-retrato, detalhe suas qualidades nem 

mesmo que fale explicitamente de si. Seu estilo, suas competências lingüísticas e 

enciclopédicas, suas crenças implícitas são suficientes para construir uma 

representação de sua pessoa. Assim, deliberadamente ou não, o locutor efetua em 

seu discurso uma apresentação de si (AMOSSY, 2005, p. 9). 

 

Dessa maneira, o ethos se revela, podendo ser ou não dito (MAINGUENEAU, 2005). 

Como afirma Pauliukonis (2003, p. 40-41),  

 
se o ethos não se constrói naquilo que o orador transmite, mas na sua maneira de 

dizer, pois é o modo como se mostra que cria certos efeitos de sentido, pode-se 

concluir que é o ethos o responsável pela criação das imagens do enunciador e é ele 

que lhe garante sua conseqüente credibilidade. 

 

Na leitura como enunciação, o sujeito enunciador e o sujeito destinatário 

(CHARAUDEAU, 1983) são criados através do discurso e reconstruídos pelas marcas de 

enunciação, podendo corresponder ou não ao autor e aos leitores externos ao texto. Desta 

maneira, a imagem discursiva destes corresponde ao ethos que possuem. Na análise das 

respostas dos alunos aos questionários retomamos essa discussão.  

 

1.3  A concepção de leitura proposta 

 

Este trabalho considera a leitura como um processo complexo que engloba processos 

perceptivos, cognitivos, históricos, sociais e enunciativos, exigindo do leitor, 

simultaneamente, a interação de seus conhecimentos prévios -de ordem lingüística, textual, 

discursiva, pragmática, estratégica, esquemática e enciclopédica- com as informações 



 

presentes no texto lido, de forma a atender seu(s) objetivo(s) de leitura. O processo de leitura 

requer por parte do leitor: conhecimento lingüístico; realização de inferências; conhecimento 

do contexto enunciativo, isto é, sobre época, autor, circunstâncias de produção do texto; 

competência enciclopédica ou de mundo e competência genérica. Mesmo que o conhecimento 

lingüístico do leitor seja restrito, se este possui um bom conhecimento enciclopédico e 

genérico consegue realizar a leitura (MAINGUENEAU, 2001).  

Ler supõe relacionar as informações presentes no texto
44

 ao contexto em que este se 

insere, assim como associar estes dois ao contexto em que se insere o leitor (FREIRE e 

SHOR, 1996), constitui, portanto, uma operação intelectual e complexa que ultrapassa a 

decodificação do escrito e possui uma dimensão política. Como sugere Junger (2002, p. 24), 

“a relevância da proficiência em leitura representa uma maneira de o leitor agir no mundo 

através da linguagem, participando da prática social da circulação de informação”. No 

contexto escolar, representa um instrumento político-pedagógico que possibilita compreender 

e transformar as experiências pessoais de alunos e professores, bem como atuar como 

elemento de transformação e conscientização do lugar e papel que possuem na sociedade em 

que estão inseridos (FREIRE e MACEDO, 1990). 

Docente e aluno, sob essa perspectiva, interagem com o texto como algo a ser 

construído. Nesse processo, o docente auxilia o aluno a ativar seu conhecimento prévio, 

elaborar hipóteses de leitura, contextualizar o objeto de leitura, pensar a finalidade do texto, 

sua função social, a posição discursiva adotada pelo autor e a que tipo de leitor este dirige o 

seu texto. Dessa maneira, pode facilitar a compreensão geral do que está sendo lido, visto que 

esta depende de questões relativas ao discurso no qual esse texto faz sentido, como identificar 

o interlocutor previsto, os valores culturais representados e a relação social estabelecida 

(KLEIMAN, 1995). 

Adotamos, de acordo com a classificação de Marcuschi (2008), o modelo teórico de 

compreensão como inferência, que se opõe ao de compreensão como decodificação. Portanto, 

ao contrário da abordagem ascendente, defendemos que as estruturas lingüísticas 

isoladamente não comportam uma pluralidade de sentidos e que a língua não é transparente, 

visto que sem o contexto não é possível desfazer ambigüidades semânticas e sintáticas e que a 

                                                 
44  Consideramos assim como Costa Val (1999, p.3) que “pode-se definir texto ou discurso como 

ocorrência lingüística falada ou escrita, de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica 

e formal”, isto é, uma unidade de linguagem em uso, reconhecida pelo leitor como um todo coerente e coeso, a 

qual se podem combinar outras linguagens não-verbais (COSCARELLI, 2005). Também compartilhamos com 

Marcuschi (2008, p. 243) a concepção de que “textos são sistemas instáveis e sua estabilidade é sempre um 

estado transitório de adaptação a um determinado objetivo e contexto” e conhecimentos prévios de leitor no 

momento da leitura.   



 

língua
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 permite uma pluralidade de significações, inclusive não pretendidas pelo autor ou 

falante, em que a atividade de produção de sentidos ou de compreensão constitui sempre uma 

atividade de co-autoria. Nesse sentido, “compreender é, essencialmente, uma atividade de 

relacionar conhecimentos, experiências e ações num movimento interativo e negociado” 

(MARCUSCHI, 2008, p. 252). Os sentidos são em parte produzidos pelo texto e em parte 

completados pelo leitor, sendo que em sua produção o autor ou falante já espera que isso 

ocorra dessa maneira, por isso não necessita explicitar tudo em um texto. “O sentido não está 

no leitor, nem no texto, nem no autor, mas se dá como um efeito das relações entre eles e das 

atividades desenvolvidas” (MARCUSCHI, 2008, p. 242). Esse processo é permeado por 

vários fatores:  

 

A compreensão de um texto envolve muitos outros fatores além de sua forma de 

apresentação: envolve o texto em si, ou seja, o material com o qual o leitor vai lidar 

(gênero, suporte), suas características (que vão orientar as estratégias de leitura que 

o leitor vai usar na lide com esse texto), a situação de comunicação, os objetivos de 

leitura, o conhecimento do leitor sobre o assunto, sua familiaridade com o gênero, o 

suporte, o assunto e a tarefa, seu interesse e motivação, entre outros 

(COSCARELLI, 2005, p. 123). 

 

Constitui, portanto, um processo: estratégico, que envolve a escolha de alternativas 

produtivas para que a ação comunicativa seja otimizada; flexível, que pode ocorrer do todo 

para as partes ou das partes para o todo; interativo, sendo co-construído e marcado pela 

negociação com o texto e o interlocutor e inferencial, no qual conhecimentos prévios do leitor 

contribuem para a produção de sentido do texto (MARCUSCHI, 2008).  

Também compartilhamos com Marcuschi (2008, p. 270) a visão da “leitura como uma 

atividade social e crítica”. Cremos que essa postura requer que os docentes concedam fala aos 

alunos, para que suas vozes sejam ouvidas e legitimadas, “pois que o conhecimento se produz 

no processo de interação entre o leitor e o autor no momento da leitura e entre o professor e 

o aluno, no momento em que se discute o texto na sala de aula” (SAVELI, 2001, p. 49-50). 

Nessa perspectiva, como salienta Freire (1999, p.18), “o conhecimento não é tanto aquilo que 

se oferece, quanto aquilo que é compreendido.” Ao enfatizar o diálogo e a interação na sala 

de aula, docente e alunos atuam em direção à construção do novo paradigma da educação 

(GUERRA, 2000). 

                                                 
45  Compartilhamos com Marcuschi (2008) a concepção de língua como atividade sócio-histórica e 

cognitiva que se desenvolve com as práticas socioculturais, obedecendo a convenções de uso socialmente 

estabelecidas. 

 



 

Dessa maneira, unimos à abordagem interacional aspectos ressaltados por vários 

autores, incluindo um viés discursivo da leitura como enunciação nessa perspectiva. A 

concepção interacional, desde a perspectiva desse trabalho, abarca contribuições das três 

abordagens de leitura e da área da Análise do Discurso de linha francesa. Por tanto, não as 

compreendemos como totalmente excludentes, mas como complementares em muitos pontos 

na caracterização dos aspectos que perpassam os processos de leitura e compreensão. 

A abordagem interacional é criticada por pesquisadores da A.D., como Coracini (1995), 

porque apesar de considerar o conhecimento prévio do leitor, não considera as condições de 

produção da leitura e continua atribuindo muita importância as marcas textuais na construção 

de sentido. No entanto, como pondera Junger (2002, p. 63-64),  

 

Embora o modelo interacional não inclua em seus pressupostos teóricos as 

condições de produção de leitura, nem leve em consideração o espaço 

interdiscursivo, cabe a ressalva de que, mesmo sob uma ótica enunciativa, há 

coerções que limitam a quantidade de leituras possíveis. Talvez a diferença entre as 

duas orientações teóricas esteja no fato de que, para a AD, tais limitações não se 

concentram exclusivamente no texto como materialidade, mas também em outros 

fatores, como a situação sócio-histórica, o não-dito, ou aspectos genéricos.   

 

Dessa maneira, dentro desta área também se considera que a pluralidade de leitura 

possui restrições, sendo que estas não se limitam aos elementos formais do texto. 

Cabe comentar que as diferentes concepções de leitura abordadas neste capítulo 

acarretam distintas visões sobre o processo de leitura, o leitor, a compreensão e o ensino da 

leitura. A(s) abordagem(ns) adotada(s) revela(m)-se na sala de aula através dos discursos de 

professores e alunos; em materiais didáticos, atividades e avaliações sobre os (hiper)textos e 

na maneira como os docentes conduzem o trabalho com (hiper)textos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2 -  LETRAMENTOS: 

 

“tanto os conceitos dos professores sobre o que é aprender a ler, como 

as atividades que se desenvolvem normalmente nas aulas para ensinar 

a fazê-lo não incluem aspectos referentes à compreensão”
46

 

(COLOMER e CAMPS, 2000, p. 80). 

 

Nesse capítulo discutimos os conceitos de letramento, letramento autônomo, letramento 

ideológico, letramento escolar e letramento digital. Também refletimos sobre este último na 

formação docente. 

O letramento
47

 é um estado ou condição de quem interage de maneira competente e 

freqüente com distintos gêneros, tipos e funções da leitura e escrita que circulam na 

sociedade. Constitui, portanto, práticas sociais de uso da escrita e da leitura em uma sociedade 

(SOARES, 2000; KLEIMAN, 1995 e BRÄKLING, 2004). Devido à complexidade que o 

termo abarca, preferimos, assim como Street (1984), Lankshear e Knobel (1997) e Barton e 

Hamilton (1998), referir-nos a letramentos, no plural, considerando que não há um único 

letramento. Existem várias práticas de letramentos, visto que este processo se relaciona aos 

mais diversos domínios da vida, sendo criado por instituições sociais e relações de poder da 

sociedade. 

Como o letramento é “um fenômeno multifacetado e complexo” (SOARES, 2000, p.65), 

não há um consenso com relação à sua definição, as quais são imprecisas. Isso se deve: a 

essas definições não conceberem a leitura e a escrita como habilidades distintas considerando 

suas peculiaridades; a não considerarem que essas duas habilidades são processos 

complementares
48

; à quantidade de habilidades envolvidas; ao número de gêneros discursivos 

a que elas podem ser aplicadas e a problemas conceituais e técnicos, associados à escolha de 

critérios e à construção de instrumentos e procedimentos para medi-lo e avaliá-lo.  

Avaliar o nível de letramento consiste em verificar “o uso que as pessoas fazem da 

leitura e da escrita, as práticas sociais de leitura e de escrita de que se apropriaram” 
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 “tanto los conceptos de los maestros sobre qué es aprender a leer, como las actividades que se desarrollan 

normalmente en las aulas para enseñar a hacerlo no incluyen aspectos referidos a la comprensión”. 
47

   Magda Soares (2000) explicita que o termo letramento começou a ser empregado no campo da 

Educação e das Ciências Lingüísticas por Mary Kato, em 1986, sendo uma versão do termo inglês ‘literacy’. 

Segundo Soares (2000, p. 17), “Literacy é o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e escrever. 

Implícita neste conceito está a idéia de que a escrita traz conseqüências sociais, culturais, políticas, 

econômicas, cognitivas, lingüísticas, quer para o grupo social em que seja introduzida, quer para o indivíduo 

que aprenda a usá-la”.  
48  Compartilhamos com Soares (2000, p.48-49) a concepção de que ler e escrever constitui “um conjunto 

de habilidades, comportamentos, conhecimentos que compõem um longo e complexo continuum”.  

 



 

(SOARES, 2000, p.22), averiguar se sabem “fazer uso de diferentes tipos de material escrito, 

compreendê-los, interpretá-los e extrair deles informações” (SOARES, 2000, p.23). Apesar 

de não poder ser medido de maneira absoluta, Kleiman (1995) ressalta que os estudos sobre 

letramento analisam o desenvolvimento social que acompanha a ampliação dos usos da escrita 

a partir do século XVI. No início, esses estudos consideraram que o letramento acarretaria 

efeitos universais, mas pouco a pouco passaram a relacioná-lo às práticas sociais e culturais 

dos distintos grupos que utilizam a escrita. Nessa perspectiva, toda problemática relacionada 

ao letramento não “é apenas uma questão conceitual, mas também uma questão ideológica e 

política” (SOARES, 2000, p. 120).  

Não há um conceito de letramento capaz de abarcar todos os sujeitos, as demandas 

funcionais decorrentes dos lugares sociais ocupados e os contextos espaciais, temporais, 

culturais e políticos. Esse termo abarca um continuum que passa por muitos níveis de 

habilidades de leitura, escrita e usos sociais, visto que variam em função das necessidades 

individuais e sociais, do contexto social e cultural (SOARES, 2000). A dificuldade em defini-

lo se deve ao fato de que “o letramento cobre uma vasta gama de conhecimentos, habilidades, 

capacidades, valores, usos e funções sociais” (SOARES, 2000, p.66). Cada definição baseia-

se em uma dimensão do letramento. As duas principais dimensões são a individual e a social 

(SOARES, 2000). 

A dimensão individual do letramento o considera como um conjunto de técnicas 

adquiridas pelo indivíduo e utilizadas para ler e escrever: 

 

Assim como a leitura, a escrita, na perspectiva da dimensão individual do letramento 

(a escrita como uma “tecnologia”) é também um conjunto de habilidades lingüísticas 

e psicológicas, mas habilidades fundamentalmente diferentes daquelas exigidas pela 

leitura. Enquanto as habilidades de leitura estendem-se da habilidade de decodificar 

palavras escritas à capacidade de integrar informações provenientes de diferentes 

textos, as habilidades de escrita estendem-se da habilidade de registrar unidades de 

som até a capacidade de transmitir significado de forma adequada a um leitor 

potencial (SOARES, 2000, p.69). 

 

 Por outro lado, a dimensão social do letramento o vê como “um fenômeno cultural, um 

conjunto de atividades sociais que envolvem a língua escrita, e de exigências sociais de uso 

da língua escrita” (SOARES, 2000, p.66). Nessa perspectiva, este representa uma forma de 

atender às demandas sociais, sendo capaz de acarretar progresso social e individual, “é, 

sobretudo, uma prática social: letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de 

leitura e de escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades se relacionam com 

as necessidades, valores e práticas sociais” (SOARES, 2000, p.72). Opõe-se a esta 

interpretação liberal/progressista, a interpretação radical/revolucionária dessa dimensão social 



 

do letramento, que considera que o letramento é “um conjunto de práticas socialmente 

construídas que envolvem a leitura e a escrita, geradas por processos sociais mais amplos, e 

responsáveis por reforçar ou questionar valores, tradições e formas de distribuição de poder 

presentes nos contextos sociais” (SOARES, 2000, p.75). Esse conceito de letramento equivale 

ao conceito de leitura de Ezequiel Silva (1993) e Paulo Freire (1987). 

 Street (1984) distingue dois modelos de letramento: o autônomo e o ideológico. 

 

2.1   O modelo autônomo de letramento: 

 

A concepção de letramento denominada modelo autônomo (STREET, 1984) considera a 

escrita como autônoma, isto é, um produto acabado em si mesmo, sendo interpretada com 

base no funcionamento lógico interno do texto. Esse modelo não considera o contexto de 

produção textual e percebe a leitura como decifração da escrita para extrair conteúdo do texto. 

Dessa forma, relaciona-se à abordagem bottom up ou ascendente de leitura, que só considera 

as informações presentes no texto, descartando os conhecimentos prévios do leitor no 

processo de compreensão textual.  

Esse modelo atribui à escrita, assim como a quem a possui, poderes e qualidades 

intrínsecas. Nesse sentido, Graff (1994) critica o que denomina de ‘mito do letramento’, 

enquanto ideologia que atribui ao letramento várias conseqüências positivas tanto no âmbito 

cognitivo quanto social. Ao associar o letramento à mobilidade social, à civilização e ao 

progresso, essa contribui para reforçar a idéia de que o desenvolvimento individual e social 

depende do letramento.  

O letramento autônomo relaciona a aquisição da escrita ao desenvolvimento cognitivo. 

Nesta perspectiva, Ong (1982, p.82) afirma que:  

 

Como outras criações artificiais e de fato mais do que qualquer outra, a escrita é 

absolutamente valiosa e aliás essencial para a realização do potencial interior 

humano mais completo. As tecnologias não são meros auxiliares externos, mas 

também transformações internas do nosso ser  ciente (consciousness), e o são muito 

mais ainda quando elas afetam a palavra. A escrita aumenta a condição de ser ciente.   

 

Essa associação pode acarretar que os grupos escolarizados sejam tomados como o 

padrão ao serem comparados a grupos não escolarizados. Entretanto, a pesquisa de Scribner e 

Cole (1981), citada em Kleiman (1995), comprova que somente a habilidade cognitiva de 

explicitação é decorrente da escolarização. A aquisição da escrita no letramento autônomo 

também constitui um processo neutro que não necessita considerar aspectos contextuais e 



 

sociais para alcançar a finalidade de desenvolver no aluno a capacidade de escrever e 

interpretar textos abstratos expositivos e argumentativos. Com relação ao argumento de 

abstração inerente à escrita, defendida por Olson (1998), a investigação citada também revela 

que indivíduos escolarizados não possuem maior capacidade de atitudes abstratas que os não 

escolarizados.  

Este tipo de letramento ao sugerir uma grande divisão entre grupos orais e letrados, 

concebe a oralidade e a escrita de maneira dicotômica (OLSON, 1998).  Diversos autores, 

como Tannen (1985), Chafe (1982) e Marcuschi (2004; 2008), questionam esse modelo e 

consideram a interface entre a oralidade e a escrita, propondo um continuum entre ambas. 

Concordamos com Kleiman (1995) que considerar essas duas modalidades da linguagem 

através de suas semelhanças constitutivas possibilita conceber a aquisição da escrita como um 

processo que dá prosseguimento ao desenvolvimento lingüístico do indivíduo.  

 

2.2   O modelo ideológico de letramento: 

 

O modelo ideológico (STREET, 1984) considera que há várias práticas de letramento 

determinadas social, histórica e culturalmente. Essas são condicionadas pelo contexto social, 

já que as funções da escrita dependem de seu contexto de uso por cada grupo da sociedade 

(KLEIMAN, 1995). Nessa perspectiva, o contexto sócio-histórico é relevante para que se 

compreenda o significado e a contribuição do letramento e os leitores colaboram para a 

construção dos significados do texto (MOITA LOPES, 1996). A abordagem interacional de 

leitura se enquadra nesse modelo de letramento, que possui significado político e ideológico, 

já que as instituições sociais determinam as práticas de letramento adequadas a cada contexto.  

Para Paulo Freire (1991, p.68), a aquisição da escrita é uma prática discursiva “que 

possibilita uma leitura crítica da realidade, se constitui como um importante instrumento de 

resgate da cidadania e que reforça o engajamento do cidadão nos movimentos sociais que 

lutam pela melhoria da qualidade de vida e pela transformação social”. Esse autor defende o 

poder de transformação que o letramento acarreta, por acreditar que através das práticas de 

leitura e de escrita o indivíduo pode tomar consciência da realidade e pode transformá-la, ou 

seja, promover a mudança social, que constitui seu principal objetivo. Dessa maneira, como as 

conseqüências do letramento são vistas como forma de transmitir ou reforçar valores, crenças 

e poder, o contexto ideológico em que ocorre determina a libertação do homem ou sua 

subordinação (FREIRE, 1987/ 1991). 



 

A partir desses dois modelos de letramento, propostos por Street (1984), consideramos 

relevante refletir sobre as práticas de leitura e escrita que se desenvolvem na escola, sob a 

denominação de letramento escolar. 

 

2.3  O letramento escolar: 

 

Atualmente a escola é a instituição responsável por difundir o letramento. No entanto, 

se, por um lado, o contexto escolar possibilita avaliar a aquisição do letramento em vários 

pontos de seu contínuo, por outro, as atividades de leitura e escrita propostas na escola não 

correspondem às práticas de letramento que circulam na sociedade, visto que somente 

algumas habilidades e práticas de escrita e leitura são contempladas nas instituições de ensino 

(SOARES, 2000; KLEIMAN, 1995/2000). Em decorrência disso, muitas vezes os alunos 

conseguem realizar o letramento escolar, ou seja, as práticas de escrita e leitura que a escola 

solicita, mas “são incapazes de lidar com os usos cotidianos da leitura e da escrita em 

contextos não escolares” (SOARES, 2000, p. 86).  

O conceito de letramento empregado pela escola não corresponde às necessidades de 

leitura e de escrita em contextos cotidianos, por isso a conclusão de determinada série escolar 

não garante o letramento nem sua aquisição permanente
49

 e a adoção de comportamentos 

escolares de letramento não garante que o aluno consiga participar das práticas letradas da 

sociedade: 

 

Pode–se afirmar que a escola, a mais importante das agências de letramento, 

preocupa-se, não com o letramento, prática social, mas com apenas um tipo de 

prática de letramento, a alfabetização, o processo de aquisição de códigos 

(alfabético, numérico), processo geralmente concebido em termos de uma 

competência individual necessária para o sucesso e promoção na escola. Já outras 

agências de letramento, como a família, a igreja, a rua como lugar de trabalho, 

mostram orientações de letramento muito diferentes (KLEIMAN, 1995, p.20). 

 

Colomer e Camps (2000) também criticam a forma como a leitura é trabalhada no 

contexto escolar, visto que, em geral, não se prioriza a compreensão do texto, mas o 

processamento ascendente da informação. Nesse contexto, cabe ressaltar que o letramento se 

distingue da alfabetização. “O analfabeto é aquele que não pode exercer em toda sua 

plenitude os seus direitos de cidadão, é aquele que a sociedade marginaliza, é aquele que não 

tem acesso aos bens culturais de sociedades letradas e, mais que isso, grafocêntricas” 
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   Como destaca Soares (2000), há poucos estudos voltados para a retenção das competências de leitura e 

escrita. 



 

(SOARES, 2000, p. 20). Por outro lado, pode ser considerado letrado aquele que é capaz de 

fazer uso competente, de modo independente e freqüente da leitura e da escrita nas práticas 

sociais de que participa. Cabe considerar que, tendo em vista a multiplicidade de níveis e 

habilidades que o letramento abarca, uma pessoa não alfabetizada pode possuir algum grau de 

letramento. A codificação e decodificação da escrita constituem um primeiro nível de 

letramento, mas “o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e a escrever no 

contexto das práticas sociais da leitura e da escrita” (SOARES, 2000, p.47). 

As práticas de uso da escrita na escola seguem a concepção do modelo autônomo de 

letramento (KLEIMAN, 1995; SOARES, 2000), que pressupõe a existência de um único 

modo de desenvolver o letramento. No entanto, a escola necessita fornecer ao aluno “os 

instrumentos necessários para que ele consiga a compreensão das informações tão 

complexas do mundo atual” (KLEIMAN e MORAES, 2002, p.15). Para tanto, é primordial 

que as práticas sociais de letramento sejam priorizadas dentro da sala de aula e este seja 

entendido em sua complexidade e pluralidade. Nesse sentido, tem-se debatido a necessidade 

de utilização de textos dos mais diversos gêneros discursivos na sala de aula a fim de 

desenvolver o letramento integral dos alunos, visto que estes se depararão com esta 

diversidade nas práticas cotidianas da sociedade.  

Além disso, vale enfatizar a necessidade de se criar e explicitar objetivos que norteiem a 

leitura e a escrita, já que estes determinam o tipo de leitura que será realizada e as estratégias 

de leitura a serem empregadas, além de contribuírem para a motivação do aprendente no ato 

de ler e de escrever. Toda situação de leitura segue um objetivo em função do qual se 

consideram as informações pertinentes para alcançá-lo ao construir um significado para o 

texto, como ocorre na leitura realizada no dia-a-dia. Do mesmo modo, “os pedidos de tarefas 

que os alunos devem realizar também devem ser o mais parecidos possível com o que faz um 

leitor fora da escola- buscar e decidir por conta própria o que é mais importante e em função 

do quê” (SOLÉ, 1998, p.142). 

No ensino de línguas, muitas vezes, o texto é lido na sala de aula a fim de ensinar 

gramática e/ou léxico. Isso desmotiva o aluno para a leitura, pois o faz apenas para extrair 

algum conteúdo com o qual será avaliado. O docente necessita estimular nos alunos a leitura, 

como um processo de construção de significado através da interação entre leitor, texto e 

contexto (CASTELA e MENEZES, 2004).  

As deficiências do sistema educacional em formar sujeitos plenamente letrados se 

devem, sobretudo, aos pressupostos acarretados pelo modelo de letramento escolar 

(KLEIMAN, 1995). Nesse sentido, corroboramos a visão de Kleiman (1995, p. 58) ao 



 

considerar que o modelo ideológico do letramento é o mais adequado para ser adotado no 

ensino: 

 

Levando em consideração o fato de que os objetivos que nos interessa atingir no 

ensino são aqueles de uma pedagogia culturalmente relevante (Erickson, 1987) e 

crítica (Freire, 1980), devemos concluir que o modelo ideológico do letramento, que 

leva em conta a pluralidade e a diferença, faz mais sentido como elemento 

importante para a elaboração de programas dentro dessas concepções pedagógicas. 

 

Como ressalta Soares (2000), cabe aos professores de todas as disciplinas ampliar o 

letramento dos alunos. O ensino de língua estrangeira, no contexto escolar, está concebido 

para contribuir para que o aluno se aproprie dos usos da leitura de modo a desenvolver o 

letramento integral do aprendiz, como sugerem os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1998, p.20):   

 

Além disso, a aprendizagem de leitura em língua estrangeira pode ajudar o 

desenvolvimento integral do letramento do aluno. A leitura tem função primordial 

na escola e aprender a ler em outra língua pode colaborar no desempenho do aluno 

como leitor em sua língua materna. 

 

A formação de cidadãos, de sujeitos reflexivos, conscientes e críticos é enfatizada pelos 

documentos norteadores de língua estrangeira, como os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1998), as Orientações Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006) e as Diretrizes 

Curriculares de Língua Estrangeira Moderna (PARANÁ, 2006). Contudo, as práticas de 

leitura realizadas nas escolas, muitas vezes, são descontextualizadas, já que utilizam textos 

didáticos criados para ensinar algum aspecto da língua a ser aprendida (WIDDOWSON, 

1991) e não possuem um objetivo que norteie a leitura
50

. 

Com a crescente utilização do computador, da Internet, dos gêneros digitais e dos 

(hiper)textos eletrônicos e a inserção destes no contexto escolar, torna-se relevante refletir 

sobre o letramento digital. 

                

          2.4     O letramento digital: 

 

Com o suporte informatizado surgem conceitos como letramento digital, 

ciberletramento ou letramento eletrônico, que se referem à prática social da leitura e da 
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       Isso se evidencia, facilmente quando pensamos no decorrer de nossa formação e nas observações de aula 

realizadas ao acompanharmos estágio supervisionado de acadêmicos do curso de Letras.   



 

escrita mediadas eletronicamente (BUZATO, 2001). Esse tipo de letramento não substitui o 

letramento tradicional, mas acrescenta a este uma série de habilidades e conhecimentos. 

O desenvolvimento do letramento digital constitui uma demanda da sociedade, a cada 

dia mais dependente de máquinas eletrônicas e inovações tecnológicas originadas a partir de 

necessidades sociais constatadas. Há toda uma discussão em relação à utilização do 

computador na sala de aula. Valente (1993) expõe a visão cética e a otimista em relação ao 

uso da informática na educação. A primeira cita a falta de infra-estrutura nas escolas, o baixo 

piso salarial do magistério e a eliminação do contato entre aluno e professor como aspectos a 

serem considerados para que não se utilize o computador nas instituições de ensino. Por trás 

desse discurso, há a resistência à modernização da escola e o temor de que se perca o papel 

tradicional do professor. Ressaltamos a necessidade de pesquisas sobre a utilização de 

computadores no âmbito escolar, embora seja patente a falta de recursos destinados à 

educação no país: 

 

Apesar de todas as dificuldades que a educação como um todo atravessa, a 

Academia não pode se dar ao luxo de ficar estanque, cristalizada pelas dificuldades 

criadas pelo poder público e conjunturas por ele criada. Essa linha de raciocínio 

talvez sirva de resposta à inevitável questão de como falar em computadores se nos 

falta giz na escola. Esse discurso, que paraleliza e dicotomiza as coisas, num 

pensamento linear, é, a nosso ver, reflexo do discurso da manutenção. Quem o 

utiliza dá eco ao interesse político que o envolve e o dissimula, fazendo, de forma 

cruel, pensar estar inocentemente defendendo a educação, bandeira de verdadeiros 

educadores, quando se está na verdade pondo nela uma âncora, impedindo-a de 

avançar (SOUZA, 2000, p.9).  

 

Por outro lado, a visão otimista se baseia em modismo, enfatiza o manuseio do 

computador e o percebe como um meio didático. Ressaltamos que é importante que haja 

senso crítico e critério para saber quando e o porquê de utilizar essa máquina na aula. Nunca 

empregá-la como um fim em si mesma, mas como maneira de potencializar o diálogo 

intertextual, interdisciplinar e intercultural. Também é preciso ter consciência de que a 

maneira como é utilizada na escola é determinante para o papel que assume no paradigma 

pedagógico adotado, na aprendizagem do aluno e na motivação deste durante a aula com esse 

suporte. Essa discussão relativiza as vantagens e as desvantagens do uso do computador nesse 

contexto. Assim, como sugere Lévy (2000, p. 16), 

 

Nem a salvação nem a perdição residem na técnica. Sempre ambivalentes, as 

técnicas projetam, no mundo material, nossas emoções, intenções e projetos. Os 

instrumentos que são construídos nos dão poderes, mas, coletivamente responsáveis, 

a escolha está em nossas mãos. 

 



 

Buzato (2001) afirma que não conseguir manusear adequadamente o suporte 

informático pode implicar em uma visão de quem não foi letrado eletronicamente como um 

tipo de analfabeto. Ainda há uma tendência a associar o analfabetismo à falta de capacidade 

intelectual do indivíduo e não como uma conseqüência natural de não estar inserido em 

práticas sociais que requerem o conhecimento da escrita (KLEIMAN, 1995). No entanto, 

consideramos, assim como Souza (2000) que as implicações sociais de não se dominar o 

código escrito são muito distintas às de não saber manusear o computador: 

 

Acreditamos que comparar “não saber informática” com “ser analfabeto” é genérico 

e vago. Não podemos comparar as conseqüências sociais advindas do não-uso do 

computador com as advindas do não-domínio do código escrito. (...) O nível de 

“não-saber” como sendo algo socialmente excludente está em função do fim, como 

muita coisa (SOUZA, 2000, p. 11). 

 

Buzato (2001) propõe que um indivíduo pode percorrer três etapas no letramento 

eletrônico, associando-as ao letramento alfabético:  

(a) o iletrado eletrônico constitui o sujeito que também é um iletrado alfabético, sendo 

incapaz de atribuir qualquer sentido a uma palavra na tela do computador;  

(b) o semi-letrado eletrônico tenta reproduzir convenções do texto impresso tradicional 

na tela, mas nem sempre consegue adequar elementos textuais ao suporte em diferentes 

situações. Confunde aspectos de gêneros impressos e digitais, utilizando o computador como 

recurso adicional ou de finalização do texto e  

(c) o letrado eletrônico consegue lidar com as convenções e regras próprias do ambiente 

digital, sendo capaz de interagir com muitos textos e de aprender sobre os gêneros digitais. 

Cabe acrescentar que assim como não há letramento pleno em se tratando de texto 

impresso, também não há com relação ao letramento digital. Ler e escrever textos que não 

fazem parte de nossas práticas cotidianas pode ser extremante difícil, se nossos 

conhecimentos de mundo, lingüísticos e/ou da organização textual não abarcam o assunto, a 

compreensão de elementos da gramática textual ou as características do gênero discursivo. 

Cada novo suporte guarda características de seus predecessores. Por isso, assim como Ribeiro 

(2005) cremos que um leitor minimamente letrado e com alguma familiaridade com alguns 

suportes, como jornal, livro e/ ou revista, pode transferir seus conhecimentos para realizar a 

leitura em suporte digital.   

Também é relevante salientar que o letramento digital não se restringe ao mero 

conhecimento técnico relacionado ao uso do computador. Quem desenvolve seu letramento 

digital se converte em “um manipulador de textos e suportes, um explorador de 

possibilidades” (RIBEIRO, 2005, p.135). Isso inclui o desenvolvimento da produção escrita e 



 

a capacidade de se comunicar através da Internet. Ao mesmo tempo, habilita o sujeito a 

construir sentidos através do domínio das tecnologias de produção de texto, imagem e som. 

Lévy (1999, p. 237) afirma, com muita propriedade, que “qualquer avanço nos sistemas 

de comunicação acarreta necessariamente alguma exclusão”. No entanto, como sugere 

Buzato (2001), pode-se supor que assim como a inclusão dos não alfabetizados nas 

sociedades letradas ocorre através da ação docente, a inserção dos excluídos digitais dar-se-á 

da mesma maneira. A investigação desse autor revela que o par mais competente pode 

desempenhar um papel muito relevante na aquisição do letramento digital por parte de um 

docente com atitude tecnofóbica. Da mesma maneira, pode-se pensar na importância do 

professor letrado eletronicamente atuar dessa maneira junto a seus alunos e colegas. Além 

disso, a adoção de novíssimas tecnologias de informação e comunicação no contexto escolar 

implica a criação e a difusão de práticas pedagógicas que contribuirão para a inclusão digital, 

se capacitarem o estudante para as práticas cotidianas de letramento nos diversos gêneros 

digitais existentes.   

 

  2.4.1  O letramento digital na formação docente:  

 

Alguns autores, como Valente e Almeida (1997) e Nunes (2002, p. 05), consideram que 

a Internet “exige uma prática pedagógica totalmente nova e própria, não adaptada, mas 

criada para o novo sistema de ensino-aprendizagem
51

”. No entanto, compartilhamos a 

opinião de que é possível integrar a tecnologia no ambiente educacional em harmonia com os 

métodos e práticas de ensino já existentes. Para tanto, segundo Guerra (2000) e Barros (2005), 

são necessárias políticas e treinamentos voltados para a capacitação do professor a fim de 

desenvolver novas estratégias
52

 e atividades de ensino. Também é necessário prepará-lo, 

segundo Guerra (2000), para:  

a) dominar as tecnologias existentes ou disponíveis, sabendo tanto utilizá-las 

adequadamente como escolhê-las de acordo com o contexto ou objetivo; conseguir 

discernir que conteúdos, tarefas e disciplinas podem beneficiar-se com o uso da 

tecnologia; saber adequar a tecnologia ao curso e não o contrário;  
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   “exige una práctica pedagógica totalmente nueva y propia, no adaptada, sino creada para el nuevo 

sistema de enseñanza/aprendizaje” 
52

   Nesse caso, “por estratégia se entende o desenho de intervenção num processo de ensino com sentido 

de otimização” orientado para alcançar determinados objetivos (RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, 1995, p.37).  
 



 

b) conseguir integrar de modo planejado a tecnologia aos conteúdos, tarefas e disciplinas 

selecionados de forma contribuir para construção do conhecimento pelo aprendiz;  

c) utilizar a tecnologia com a finalidade de melhorar os processos de ensino e 

aprendizagem e não restringi-la ao ensino de informática;  

d) considerar a diferença de conhecimentos prévios com relação ao manuseio do 

computador e de seus recursos por parte dos alunos;  

e) capacitar o aluno, tanto técnica como culturalmente, para aprender com as novas 

tecnologias;  

f) conseguir identificar que tecnologia/ inovação pode ser aplicada à educação;  

g) não considerar que o computador e a Internet só possuem finalidades lúdicas;  

h) não superestimar a tecnologia considerando-a como solução para os problemas da 

educação; 

i) não recear danificar o computador  e solucionar pequenos problemas técnicos do 

computador. 

Além disso, Valente e Almeida (1997) consideram que compete à formação docente 

propiciar condições para que o professor consiga ultrapassar empecilhos administrativos e 

pedagógicos e seja capaz de recontextualizar sua aprendizagem e experiência vivida ao longo 

de sua formação para a realidade da sala de aula, considerando tanto a necessidade dos 

aprendizes como os objetivos pedagógicos esperados.  

Nessa mesma perspectiva, Ramal (2002) relata a investigação de Wild (1996), a qual 

aponta para subutilização dos computadores no âmbito da educação, devido a três tipos de 

falhas nos cursos de formação docente que tentam preparar esses futuros profissionais para 

utilizar a informática educativa: 

a) falha de propósito, que consiste na falta de consciência tanto da razão pela qual se 

deve utilizar o computador no ensino como do quê o docente necessita saber para empregá-lo 

com fins didáticos. O principal erro consistiria, então, em tentar adequar o usuário à máquina, 

e não o contrário, acarretando riscos, como utilizar o computador: (I) apenas para reproduzir 

antigos paradigmas de ensino como utilizar o PowerPoint para aulas totalmente expositivas e 

centradas no professor; (II) limitar seu uso à digitação de textos, provas e/ou ao cálculo de 

médias dos alunos e (III) empregá-lo somente como passatempo para os aprendentes; 

b) falha de método, já que mais do que capacitar o docente para a utilização do 

computador, os cursos poderiam enfocar o estudo de capacidades cognitivas e estratégias 

metacognitivas envolvidas no uso do computador como auxiliar no processo de construção do 

conhecimento e aprendizagem. Como sugere Almeida (1998), faz-se necessário que o 



 

professor se questione constantemente sobre quais são os objetivos que pretende alcançar ao 

utilizar a tecnologia na educação. Como relata Ramal (2002), muitas vezes não há objetivos 

pedagógicos bem definidos quando se solicita que os estudantes pesquisem algo na Internet. 

Além disso, essa autora recomenda que os cursos de formação docente desenvolvam nos 

professores a capacidade de analisar a informação lida, visto que a possibilidade de acesso à 

imensa quantidade de informação disponível na rede exige o desenvolvimento de estratégias 

para analisar e selecionar o que é relevante em determinado momento; 

c) falha de significação, pois muitas vezes, capacitam-se os profissionais para usar a 

informática, mas não se enfoca nem a construção de sentido sobre esse uso nem suas 

implicações nos processos de ensino e aprendizagem. Como oportunamente adverte Ramal 

(2002, p. 236): “adapta-se o usuário ao computador, em vez de se questionar, antes, o que o 

computador pode fazer pela sua disciplina, ou mais, como o aluno aprende nessa nova 

ferrramenta que é também um novo dispositivo a partir do qual vemos o mundo, gerenciamos 

informações e construímos conhecimentos”. Nesse sentido, compartilhamos com Rodríguez 

Diéguez (1995, p.32) a visão de que “o professor-usuário das novas tecnologias deve ser 

capaz de avaliar a qualidade e a oportunidade do material que pretende utilizar em função 

do momento em que se aborda o conteúdo ao que se refere o recurso concreto”.
53

   

Segundo Valente e Almeida (1997), Guerra (2000), Saveli (2001) e Ramal (2002), o 

principal é capacitar os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem para aproveitarem o 

computador como recurso pedagógico, de modo que “talvez a questão central esteja muito 

mais próxima de como preparar professores e alunos para utilizarem os computadores de 

uma forma que possa haver uma contribuição ao processo de ensino-aprendizagem” 

(GUERRA, 2000, p.78). No momento esta não é uma questão estritamente acadêmica nem de 

solução imediata. Não se podem culpar os docentes das instituições de ensino superior por 

não estarem contemplando a capacitação de profissionais, como os da área de Letras, para 

manusearem e explorarem didaticamente os recursos do computador e da Internet no ensino 

de línguas, pois é necessário tempo para o desenvolvimento de pesquisas nessa área e de 

experimentações até que essa temática seja integrada à formação docente. Não basta ensinar 

os professores a manusearem o computador, é necessário prepará-los para produzirem 

informações, manipularem textos e posicionarem-se criticamente. Nessa perspectiva, o 

docente necessita ser constantemente desafiado a buscar informação (BARROS, 2005), para 
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   “El profesor-usuario de las nuevas tecnologías debe ser capaz de evaluar la calidad y la oportunidad del 

material que pretende utilizar en función del momento en el que se aborda el contenido al que se refiere el 

recurso concreto” 



 

que consiga “desenvolver em seus alunos uma capacidade crítica inteligente sobre os meios 

de comunicação de massas, de modo geral”
54

 (RODRÍGUEZ DIÉGUEZ,1995, p.33).  

Barros (2005) relata, em São Paulo, a inserção de uma disciplina intitulada ‘Tecnologias 

da Comunicação e Informação’, na Universidade do Sagrado Coração (USC), para alunos do 

curso de Pedagogia:   

 

a proposta central dessa disciplina é possibilitar ao aluno a integração com as 

tecnologias e sua utilização pedagógica no processo de ensino e aprendizagem, 

explorando suas possibilidades, não somente como ferramenta pedagógica, mas 

também como modificadora dos paradigmas de produção do conhecimento
55

 

(BARROS, 2005,  p. 36). 

 

 

Nesse sentido, corroboramos a concepção de Rodríguez Diéguez (1995, p. 31-32) de 

que uma disciplina voltada para as novíssimas tecnologias não pode restringir-se à 

capacitação do futuro professor como usuário de recursos multimídia, ensinando-lhe como 

utilizar os principais instrumentos informáticos e audiovisuais, mas necessita integrar os 

avanços tecnológicos às inovações pedagógicas, analisando os recursos tecnológicos no 

ensino de modo a otimizar os processos de ensino e aprendizagem: 

 

mais que na preparação no manuseio de uma ferramenta, teria que se pensar na 

capacitação de um usuário do meio e de certas aplicações do mesmo. Com o que em 

lugar de nos orientarmos em direção ao conhecimento mecânico do artefato, o centro 

de atenção estaria no uso mediado de certos recursos
56

  

 

Consideramos que, futuramente, será uma necessidade inseri-la na grade de outras 

instituições de ensino superior que visem a preparar docentes para lidar com este novo suporte 

eletrônico de modo a desenvolver tanto o seu letramento digital como o de seus alunos.  Para 

tanto, cremos que a socialização através de relatos de experiência de atividades aplicadas na 

aula utilizando o hipertexto eletrônico, os gêneros digitais e os recursos hipermídia constituem 

um valioso instrumento para que os docentes comecem a vislumbrar de que forma podem 

integrar as novíssimas tecnologias em suas disciplinas, de acordo com os interesses de seus 

alunos e os objetivos e conteúdos da aula. Esse diálogo entre pares favorece a troca de 

experiências e sugestões e possibilita refletir sobre as práticas docentes e sobre a relevância 
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   “desarrollar en sus alumnos una capacidad crítica inteligente sobre los medios de comunicación de 

masas, de modo general” 
55

   “la propuesta central de esa asignatura es posibilitar al alumno la integración con las tecnologías y su 

utilización pedagógica en el proceso de enseñanza y aprendizaje, explorando sus posibilidades, no sólo como 

herramienta pedagógica, sino como modificadora de los paradigmas de producción del conocimiento”. 
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   “más que en la preparación de ese práctico en el manejo de una herramienta, habría que pensar en la 

capacitación de un usuario del medio y de ciertas aplicaciones del mismo. Con lo que en lugar de orientarnos 

hacia el conocimiento mecánico del artefacto, el centro de atención estaría en el uso mediado de ciertos 

recursos” 



 

do uso do suporte eletrônico em determinados momentos. Essas experimentações concretas na 

aula constituem um corpus necessário para avaliar resultados, caminhar em direção a novas 

propostas metodológicas e refletir sobre o ensino e a aprendizagem nesse contexto 

tecnológico. Dessa maneira, podem-se obter dados que contribuam para formação e 

capacitação docente.  

No entanto, nesse momento, em relação às novíssimas tecnologias da informação e 

comunicação, os professores possuem o duplo desafio de, por um lado, ampliar seu próprio 

letramento digital e, por outro, desenvolver plenamente o letramento dos discentes, sejam 

estes futuros docentes ou alunos dos cursos regulares do ensino fundamental e médio. Desta 

maneira, pode-se mudar a realidade de que mesmo os colégios e professores que possuem 

acesso à Internet façam pouco ou nenhum uso das máquinas disponíveis no ambiente escolar, 

e oferecer aos aprendizes condições que lhes permitam participar efetivamente das práticas 

sociais que o letramento digital abarca (CASTELA, 2008).  

Considerando que o hipertexto, enquanto modo de organização textual, está presente na 

grande maioria das páginas disponibilizadas na Internet e que este é disponibilizado no 

suporte computador, no próximo capítulo refletimos sobre as características e peculiaridades 

do hipertexto em relação ao texto e ao suporte e a influência deste na leitura hipertextual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 3.  INTERNET, HIPERTEXTO, SUPORTE E LEITURA 

HIPERTEXTUAL: 

 

“no desenho hipertextual, a natureza do percurso é construída pelo 

sentido que cada fiador tecer em interação com o navegante. Um e 

outro seguram os fios e entrelaçam, no grande tear do conhecimento, 

os seus discursos” (RAMAL, 2002 p. 182)  

 

 

 

Nesse capítulo refletimos sobre o hipertexto evidenciando que não há um consenso em 

relação à sua definição. Para tanto, partimos da descrição de seu surgimento e da discussão do 

conceito de rizoma (DELEUZE e GUATTARI, 2000), de maneira a compreender melhor os 

princípios propostos por Lévy (1993) para explicar o hipertexto eletrônico. Também 

refletimos sobre a leitura hipertextual e sobre a influência que o suporte exerce nessa leitura. 

 

3.1 O surgimento do hipertexto e da Internet: 

 

Moura (1999) relata que no inicio dos anos 60, do século XX, vários cientistas norte-

americanos iniciaram a exploração de maneiras de se interligar computadores e seus usuários 

de diversos locais dos Estados Unidos. Nesta mesma década, o governo americano, ao 

perceber o impacto que estas máquinas poderiam causar nas áreas da educação e, 

especialmente, na investigação militar, decidiu criar uma rede de computadores interligados. 

Dessa maneira, o engenheiro americano Bob Taylor ligou em rede os computadores da ARPA 

(Advanced Research Project Agency), agência espacial americana existente dentro do 

Pentágono antes da NASA ser a responsável pelas pesquisas espaciais. A partir do 

desenvolvimento desta rede, chamada de ARPAnet, para possibilitar a pesquisa e a troca de 

informações,  surge posteriormente a Internet.  

Ainda na década de 60, Theodor Holm Nelson criou tanto o termo ‘hipertexto’, “para 

exprimir a idéia da escrita/leitura não linear em um sistema de informática” (LÉVY, 1993, 

p.29), como também um processador de texto que possibilitava a seu usuário apagar, 

modificar, confrontar e revisar o texto escrito. Na década seguinte, com a conexão da 

ARPAnet à Universidade de Londres, basicamente para troca de e-mails, surgiu a primeira 

conexão internacional. Pouco tempo depois, o engenheiro americano Bob Metcalfe conseguiu 

conectar computadores em redes empresariais e a empresa Novell desenvolveu tecnologia que 



 

possibilita que computadores armazenem dados em servidores e os compartilhem com outros 

usuários.  

Na década de 80, acadêmicos da Universidade de Stanford, nos E.U.A, desenvolvem a 

comunicação de redes e em 1990, o inglês Tim Berners-Lee, técnico em informação, ao 

descobrir que com um endereço eletrônico os usuários de qualquer rede podiam acessar 

informações disponíveis em servidores, criou o HyperText Transfer Protocol (HTTP), a 

linguagem de hipertexto, com hyperlinks
57

 que permitem navegar
58

 de página para página. 

Iniciou-se, assim, a World Wide Web (WWW), isto é, uma parte da Internet na qual, por meio 

do HTTP, pode-se acessar um conjunto imenso de documentos, com caráter hipertextual e 

hipermídia, produzidos na linguagem HTML (Hypertext Markup Language), conectável a 

outros armazenados na Internet. Dessa maneira, “A World Wide Web é a convergência de 

conceitos computacionais para a apresentação e a interligação de informações dispersas na 

Internet através de uma maneira facilmente acessível” (SOUZA, 2000, p.19). A organização 

lógica da Web se faz de modo análogo ao da mídia Internet, por meio de endereços 

eletrônicos (URL–Uniform Resource Locater). As páginas interconectadas que se agrupam 

em um mesmo endereço recebem o nome de site. Lévy (1993; 2000) afirma que para 

entendermos um site devemos relacioná-lo a um hiperdocumento cujo tamanho e 

complexidade pode corresponder ao de uma grande enciclopédia.  

Logo depois, com a invenção de navegadores, a busca de informação na rede foi 

facilitada e o comércio e a interatividade na rede aumentaram. No Brasil, as iniciativas para 

formação de uma rede nacional começaram em 1987, mas a Internet só se consolidou no país 

após dez anos.    

Marcuschi (2008) considera a Internet como um suporte de gêneros nos mais variados 

formatos. No entanto, cremos que a rede mundial de computadores não constitui um suporte, 

mas uma mídia, um meio de transmissão ou serviço que pode agregar diversos gêneros, 

mídias, serviços e hipertextos.  

Para compreender o conceito de hipertexto, refletimos sobre o conceito de rizoma. 

 

3.2 Do rizoma ao hipertexto:  
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  Os links, hiperlinks ou hotwords são termos que aparecem em destaque no hipertexto eletrônico e que 

estabelecem ligações ou interfaces com outros (hiper)textos. 
58

  Entendemos como saber navegar na Internet:digitar um endereço eletrônico no campo adequado, 

reconhecer os links, conhecer a função destes enlaces e conseguir utilizar as ferramentas de busca da rede. 



 

A concepção de rizoma pode ser empregada para descrever o modelo hipertextual 

presente na Internet. Silva (2002, p.131), referindo-se ao hipertexto, afirma que “sua estrutura 

arquitetônica que funciona como rizoma, ou seja, como espaço complexo de múltiplas 

entradas, percursos e saídas interligados e em movimento”. Deleuze e Guattari (2000, p. 25-

36), no início da década de 80, definem rizoma em oposição ao conceito de decalque: 

 

[...] oposto aos decalques, o rizoma se refere a um mapa que deve ser produzido, 

construído, sempre desmontável, conectável, reversível, modificável, com múltiplas 

entradas e saídas, com suas linhas de fuga. São os decalques que é preciso referir aos 

mapas e não o inverso. Contra os sistemas centrados (e mesmo policentrados), de 

comunicação hierárquica e ligações preestabelecidas, o rizoma é um sistema a-

centrado não hierárquico e não significante [...] Um platô
59

 está sempre no meio, 

nem início nem fim. Um rizoma é feito de platôs. [...] (DELEUZE E GUATTARI, 

2000, p.32)  

 

 

Esses autores também confrontam a concepção de rizoma a de árvore:  

 

Os sistemas arborescentes são sistemas hierárquicos que comportam centros de 

significância e de subjetivação, autômatos centrais como memórias organizadas. 

Acontece que os modelos correspondentes são tais que um elemento só recebe suas 

informações de uma unidade superior e uma atribuição subjetiva de ligações 

preestabelecidas [...]  diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta 

um ponto qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus traços não remete 

necessariamente a traços de mesma natureza; ele põe em jogo regimes de signos 

muito diferentes, inclusive estados de não-signos. [...] Ele  não é feito de unidades, 

mas de dimensões, ou antes de direções movediças. Ele não tem começo nem fim, 

mas sempre um meio pelo qual ele cresce e transborda. Ele constitui multiplicidades 

lineares a n dimensões, sem sujeito nem objeto, exibíveis num plano de consistência 

[...] o rizoma é feito somente de linhas: linhas de segmentaridade, de estratificação, 

como dimensões, mas também linha de fuga ou de desterritorialização como 

dimensão máxima segundo a qual, em seguindo-a, a multiplicidade se 

metamorfoseia, mudando de natureza. Oposto à árvore, o rizoma não é objeto de 

reprodução [...] Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no 

meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é 

aliança, unicamente aliança. A árvore impõe o verbo "ser", mas o rizoma tem como 

tecido a conjunção "e... e... e..." Há nesta conjunção força suficiente para sacudir e 

desenraizar o verbo ser. (DELEUZE E GUATTARI, 2000, p. 25-36)   

 

Essa imagem de árvore também é empregada por Machado (1988, p. 208), ao supor 

uma “estrutura de organização dos dados em informática que vai do geral  ao particular, de 

modo que a informação vai se ramificando em detalhes como os galhos de uma  árvore”. 

Deleuze e Guattari (2000) criticam a informática da década de 70 por considerarem que se 

relacionava a uma lógica binária, arborescente e de decalque na qual os computadores 

                                                 
59  Estes autores concebem o ‘platô’ como “multiplicidade conectável com outras hastes subterrâneas 

superficiais de maneira a formar e estender um rizoma” (DELEUZE E GUATTARI, 2000, p.32). “Cada platô 

pode ser lido em qualquer posição e posto em relação com qualquer outro” (Ibid, p.33).  



 

“conservam ainda o mais arcaico pensamento, dado que eles conferem o poder a uma 

memória ou a um órgão central” (Ibid, p.25). 

Segundo esses dois filósofos, o rizoma se caracteriza pelos seis princípios citados a 

seguir:  

1
o
 e 2

o
 - Princípios de conexão e de heterogeneidade: “qualquer ponto de um rizoma 

pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo. É muito diferente da árvore ou da raiz que 

fixam um ponto, uma ordem” (DELEUZE e GUATTARI, 2000, p.14);  

3.
o
 - Princípio de multiplicidade:  

 

As multiplicidades são rizomáticas e denunciam as pseudomultiplicidades 

arborescentes. [...] Uma multiplicidade não tem nem sujeito nem objeto, mas 

somente determinações, grandezas, dimensões que não podem crescer sem que 

mude de natureza (as leis de combinação crescem então com a multiplicidade) 

(DELEUZE e GUATTARI, 2000, p.15); 

 

4° - Princípio de ruptura a-significante:  

 

contra os cortes demasiado significantes que separam as estruturas, ou que 

atravessam uma estrutura. Um rizoma pode ser rompido, quebrado em um lugar 

qualquer, e também retoma segundo uma ou outra de suas linhas e segundo outras 

linhas. [...] Estas linhas não param de se remeter uma às outras. É por isto que não se 

pode contar com um dualismo ou uma dicotomia, nem mesmo sob a forma 

rudimentar do bom e do mau. Faz-se uma ruptura, traça-se uma linha de fuga, mas 

corre-se sempre o risco de reencontrar nela organizações que reestratificam o 

conjunto, formações que dão novamente o poder a um significante, atribuições que 

reconstituem um sujeito (DELEUZE e GUATTARI, 2000, p. 17); 

  

5º e 6
o
 - Princípio de cartografia e de decalcomania:  

 

Toda lógica da árvore é uma lógica do decalque e da reprodução. [...] Diferente é o 

rizoma, mapa e não decalque.[...] O mapa é aberto, é conectável em todas as suas 

dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações 

constantemente. [...] Uma das características mais importantes do rizoma talvez seja 

a de ter sempre múltiplas entradas [...] Um mapa tem múltiplas entradas 

contrariamente ao decalque que volta sempre "ao mesmo” (DELEUZE e 

GUATTARI, 2000, p. 20-21). 
 

 

Os seis princípios de Deleuze e Guattari (2000) para exprimir o rizoma, inspiraram 

Lévy (1993; 1996; 2000) a compor os seis princípios, a seguir, que caracterizam o hipertexto 

eletrônico: a) metamorfose, isto é, a rede de significações está em constante transformação, 

altera-se e traz uma nova significação a cada conexão; b) heterogeneidade, ou seja, há uma 

grande quantidade de conexões que podem realizar-se entre temas ou objetos; c) 

multiplicidade e encaixe das escalas, isto é, cada conexão se compõe de toda uma rede; d) 

exterioridade, ou seja, existe uma permanente abertura da rede hipertextual e do 

conhecimento em construção; e) topologia, isto é, as mensagens não circulam livremente, 



 

estabelecem-se links em determinados pontos e não em outros e f) mobilidade dos centros, já 

que as redes não têm um único centro. Ocorre mobilidade de centros de interesses 

momentâneos de maneira a contribuir para a construção do conhecimento.  

O hipertexto eletrônico vem sendo definido como “uma abordagem para o 

gerenciamento de informação no qual os dados são armazenados em uma rede de nodos 

conectados por ligações. Os nodos podem conter texto, gráficos, som, vídeo, assim como 

código fonte ou outras formas de dados” (SMITH e WEISS, 1988, p. 817). Constitui uma 

estrutura possível em qualquer suporte, mas que é potencializada quando é produzida 

especificamente para o suporte eletrônico (CASTELA, 2003; 2008). É um modo de 

apresentação de informações, em um monitor de vídeo, em que são disponibilizadas conexões 

(links) entre determinadas passagens de um texto. Esses links se apresentam como elementos 

semioticamente ressaltados, seja palavra, expressão ou imagem, que, ao serem acionados, 

podem provocar a exibição de um outro (hiper)texto, texto, fragmento de texto, imagem, som 

ou vídeo com informações relativas ao elemento destacado.  

Segundo Lévy (1993; 1996; 2000), esse hipertexto abrange os links de uma rede, que se 

interligam, ampliando os modos de articulação de idéias. Refere-se a (hiper)textos 

interconectados, que colaboram mutuamente na construção de seus sentidos:  

 

Tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós 

podem ser palavras, páginas, gráficos, ou partes de um gráfico, seqüências sonoras, 

documentos complexos que podem eles mesmos ser hipertextos. Os itens de 

informação não são ligados linearmente, como em uma corda com nós, mas cada um 

deles, ou a maioria, estende suas conexões em estrela, de modo reticular. Navegar 

um hipertexto significa, portanto desenhar um percurso em uma rede que pode ser 

tão complicado quanto possível. Porque cada nó pode, por sua vez, conter uma rede 

inteira (LÉVY, 1999, p. 33). 
 

Portanto, constitui “um feixe de possibilidades, uma espécie de leque de ligações 

possíveis, mas não-aleatórias” (MARCUSCHI, 2005, p. 193), que disponibiliza links para 

que o leitor determine os caminhos de leitura segundo seu interesse (NUNES, 2002). Pode ser 

representado pela metáfora de um labirinto cuja organização de informações e construção de 

sentidos ocorre a partir dos links (SNYDER, 1997).  

Lévy (1993) relata que, em 1945, o informata Vannevar Bush foi o primeiro a conceber 

o hipertexto como uma rede interconectada de dados e informações e a sugerir que a cognição 

humana não funciona de modo hierarquizado e seqüencial. Deleuze e Guattari (2000, p.24) 

também corroboram esta concepção: 

 

 

 



 

O pensamento não é arborescente e o cérebro não é uma matéria enraizada nem 

ramificada. O que se chama equivocadamente de "dendritos" não assegura uma 

conexão dos neurônios num tecido contínuo. A descontinuidade das células, o papel 

dos axônios, o funcionamento das sinapses, a existência de microfendas sinápticas, o 

salto de cada mensagem por cima destas fendas fazem do cérebro uma 

multiplicidade que, no seu plano de consistência ou em sua articulação, banha todo 

um sistema, probalístico incerto, un certain nervous system.   

 

Baseado nestes filósofos, Lévy (1993) também associa o hipertexto à ‘tecnologia 

intelectual’, já que o sistema cognitivo humano também é não-linear e hipertextual. Nesse 

sentido, o pensamento ou imaginação é tido como uma complexa rede heterogênea em 

movimento, em que uma palavra, frase ou imagem se conecta a outras que remetem a 

diferentes significados e sentidos que “dialogam ou ecoam mutuamente além da linearidade” 

(LÉVY, 1993, p. 73). 

O conceito de hipertexto é inerente à cognição do ser humano e à sua capacidade de 

estabelecer ligações e evocar imagens. Não se restringe, portanto, à tecnologia digital: 

 

Eis que para nós o hipertexto é esta possibilidade de tramas que se apresenta 

inicialmente a um ator/ autor que, ao desencadear uma palavra ou uma série de 

frases com sentido, promove uma imensa cadeia de outras tantas palavras, imagens, 

evocações, ligações e abertura de telas mentais no leitor ou ouvinte que os levam a 

associar outras imagens, outras palavras, outras leituras e infinitas cenas de seu 

universo interior. O hipertexto seria, pois, uma espécie de fio mental ou tecnológico 

que resulta sempre em tela, quer seja mental, quer seja oral, ou ainda gráfica ou 

digital (DAL MOLIN, 2005, p. 290). 

 

Com relação a isso, não há um consenso. Coscarelli (2005, p. 121), por exemplo, 

defende que os modelos de como a mente humana provavelmente funciona “não podem ser 

confundidos com a forma de apresentação de textos ou modos de organização de linguagens 

em diferentes formatos”, rebatendo a crença de que os links imitam por associações de 

informações o funcionamento da mente. Cremos que, embora os links não garantam que o 

leitor construa ou recupere a associação entre as partes relacionadas (COSCARELLI, 2005), 

possuir uma informação armazenada em nossos esquemas mentais também não é garantia de 

que consigamos associá-la ao lermos algo sobre esse tema. Além disso, os links não são 

exclusivos do hipertexto eletrônico, também estão presentes em textos e hipertextos 

impressos, não servindo como aspecto diferenciador de ambos.  

Também já se postulou que o hipertexto eletrônico simula o processo que ocorre 

durante a leitura. Dessa maneira, o hipertexto simularia o que ocorre durante a produção de 

sentido na interação entre o leitor e o texto, mas constitui “uma simulação proposta pelo 

autor, que não reflete de fato o percurso seguido pelo leitor” (CAVALCANTE, 2004, p.169).  

Se por um lado, cabe ao autor propor articulações possíveis entre textos através da inserção de 



 

links, restringindo o que é disponibilizado para leitura, por outro lado, compete ao leitor 

escolher a seqüência do que vai ler ao selecionar determinados links e não outros. Neste 

sentido, “parece existir um limite sobre o que é disponibilizado para leitura, mas não como 

se dará tal leitura” (CAVALCANTE, 2004, p. 169).  

Consideramos que uma maneira de caracterizar o hipertexto é confrontá-lo com as 

características presentes em todo texto. 

 

3.3 Do texto ao hipertexto: 

 

Alguns autores, como Snyder (1997) e Lévy (2000), diferenciam o hipertexto eletrônico 

em relação ao texto tradicional por apresentar como peculiaridades: a) não-linearidade, visto 

que otimiza ao máximo as possibilidades de caminhos no ciberespaço; b) fragmentação, pois 

rompe com a hierarquia de começo, meio e fim pré-definidos; c)  virtualidade, já que sua 

materialidade é composta por bytes; d) pluritextualidade, visto que possui interface com os 

recursos multimídia; e) superintertextualidade, pois se relaciona com outros que se inserem 

constantemente na rede, possibilitando a interdisciplinaridade e f) megainteratividade, já que 

possibilita que seus usuários sejam co-produtores do processo interacional.  

Nessa mesma perspectiva de confrontação do texto com o hipertexto, Ramal (2002) 

considera que este é subversivo em relação:  

(1) ao monologismo, pois reúne diversas vozes e olhares que dialogam entre si a partir 

dos links que os unem;  

(2) aos papéis de autor e leitor, pois cada leitor constrói sua leitura à medida que 

estabelece um percurso diferente. Isso se evidencia muito na leitura do hipertexto, mas um 

leitor ativo pode fazê-lo em qualquer texto porque ativa conhecimentos prévios diferentes, 

traça relações intertextuais próprias e, por fim, reconstrói sentidos diferentemente de outros 

leitores;  

(3) à linearidade, já que os links permitem uma leitura não linear da página;  

(4) à forma, integrando palavras, imagens e sons (fala, narração, músicas); 

(5) à hierarquia interna do texto, no qual imagens e sons são tão relevantes ou mais na 

mensagem do que o texto verbal;  

(6) ao tempo, espaço, oralidade e escrita na comunicação intersubjetiva, visto que surge 

uma linguagem que abarca características da linguagem oral e escrita, alterando a velocidade 

e o estilo da mensagem nos gêneros digitais;  



 

(7) à relação do leitor com o (hiper)texto a ser lido, pois o digital enquanto novo tipo de 

materialidade mudou a relação do leitor com o objeto a ser lido. Perde-se a relação afetiva 

com o texto impresso/ palpável e passa a importar mais o conteúdo que a forma. A facilidade 

de armazenamento e transporte de textos digitais permite que esses sejam parte integrante do 

sujeito como uma extensão de sua memória. Silva (2002) sugere que da mesma maneira como 

ocorreu com o surgimento de outras invenções, não significa que o (hiper)texto eletrônico vá 

substituir o texto em papel. Pode vir a limitar o seu uso em relação ao suporte, mas não em 

relação ao formato textual.  

Há quem considere, como Xavier (2007), por exemplo, que todo hipertexto é um texto, 

mas nem todo texto constitui um hipertexto. Aqui, consideramos que todo texto constitui um 

hipertexto (KOCH, 2002; MARCUSCHI, 2001; LEMOS, 1996; CASTELA, 2008) e que o 

hipertexto eletrônico é um formato textual que agrega vários textos interconectados por links 

(COSCARELLI, 2005). Dessa maneira, propomos que:  

(a) não há textos totalmente lineares. O argumento de que a linearidade presente na 

mídia tradicional, que inclui materiais impressos, televisivos e radiofônicos, devido à sua 

organização em seqüências predefinidas impede que seu co-enunciador interfira na ordem de 

apresentação das informações impondo-lhe uma seqüência, é questionado por Coscarelli 

(2005). Além disso, a não-linearidade caracteriza textos e hipertextos, já que existem marcas 

como as interpretações anafóricas, a identificação referencial de dêiticos e a desambiguação 

não-imediata contextual que indicam a hierarquia que há entre informações apresentadas 

(MARCUSCHI, 2001; KOCH, 2002; COSCARELLI, 2005). A leitura não-linear não é 

exclusiva do (hiper)texto eletrônico, já que, por exemplo, as notas de rodapé, a divisão em 

capítulos, os sumários e paginação também oferecem aos leitores possibilidades de romper 

com a linearidade da leitura. No entanto, no hipertexto eletrônico, “a quase instantaneidade 

da passagem de um nó a outro permite generalizar e utilizar em toda a sua extensão o 

princípio da não-linearidade” (LÉVY, 1993, p. 37); 

(b) não há leituras lineares. A leitura é feita de interconexões à memória do leitor, às 

referências textuais e aos índices que possibilitam que o leitor relacione informações do texto 

(MARCUSCHI, 2001; KOCH, 2002; COSCARELLI, 2005) ou que o remetem para fora do 

texto (LEMOS, 1996). Além disso, o leitor pode saltar partes textuais, não começar a leitura 

do inicio e consultar outros materiais ao longo da leitura. Compartilhamos com Coscarelli 

(2005) o entendimento de que a “hipertextualidade não é apenas característica da forma 

física de um texto, mas também de como ele é processado pelo leitor (por quem ele é lido, 

como e com que propósito)”; 



 

(c) o leitor não possui, mesmo no hipertexto, uma liberdade absoluta. Não pode acessar 

qualquer parte do hipertexto, uma vez que seus links foram estipulados pelo autor. Além 

disso, os objetivos de leitura determinam o que deve ser lido e de que maneira; 

Com relação à comparação de textos e hipertextos, não há um consenso com relação a 

em que aspectos um pode ser superior ao outro (KOMESU, 2005; COSCARELLI, 2005). Por 

um lado, Coscarelli (2005) cita diversos estudos voltados para comparação de textos e 

hipertextos, como os de Rouet et al (1996), que indicam que as pesquisas com hipertextos não 

têm comprovado benefícios significativos na leitura e na aprendizagem e, os de Dee-lucas 

(1996), que indicam que apenas com tarefas estritamente de localização de informação, o 

hipertexto contribui para que o leitor encontre mais rápido o que procura. Por outro lado, 

Sáenz Barrio e Mas Candela (1995), também citam diversas pesquisas que sugerem grandes 

benefícios do hipertexto eletrônico na aprendizagem.  

Há quem defenda que a leitura do hipertexto requer mais conhecimentos prévios do 

leitor e maior consciência em relação ao que busca, como sugere Marcuschi (2001). Este 

considera que como o autor não pode prever todos os percursos possíveis de leitura no 

hipertexto, a questão não está tanto na coesão nem na coerência local, mas na macrocoerência. 

Por isso, sugere que a leitura do hipertexto requer maior esforço cognitivo do leitor para 

relacionar muitos textos acessados. 

No entanto, opõe-se a essa visão o posicionamento de Coscarelli (2005), com o qual 

concordamos, de que não se pode generalizar nem que as relações semânticas de coerência 

são sempre mais evidentes no texto nem que nunca são explicitamente marcadas no 

hipertexto. “Como em qualquer texto, os leitores esperam estrutura e coerência de um 

hipertexto e precisam ter familiaridade com os gêneros envolvidos” (COSCARELLI, 2005, p. 

110). A coerência é construída pelo leitor, não sendo exigida nas relações entre links, mas 

realizada tanto em textos como hipertextos. Em hipertextos bem organizados e bem 

estruturados, mesmo que as relações semânticas com os links não estejam explicitadas, estas 

não se constituem necessariamente em dificuldades de leitura. Os links podem contribuir, 

inclusive, para fornecer informações adicionais ao leitor do hipertexto, suprindo dessa 

maneira sua falta de conhecimento prévio durante a leitura e colaborando para a construção de 

sentidos. No entanto, “A presença do link não garante que o leitor vai construir ou recuperar 

a relação entre as partes linkadas, o leitor precisa ser capaz de recuperar essas partes do 

hipertexto” (COSCARELLI, 2005, p. 121). 

Marcuschi (2008) também sugere que a desorientação e a sobrecarga cognitiva, os dois 

principais problemas associados ao hipertexto/ hipermídia, tendem a aumentar quando se 



 

confere total liberdade de navegação ao aprendiz. Já Coscarelli (2005) aponta a falta de um 

propósito de leitura nesse novo formato de texto como a responsável pela sensação de 

desorientação do leitor durante a navegação. No entanto, acreditamos, assim como Leffa 

(1999), que não há leitura sem um objetivo que a norteie. Também discordamos de Santaella 

(2008, p.57) quando sugere que essa desorientação ocorre se o leitor “não for capaz de formar 

um mapa cognitivo, mapeamento mental do desenho estrutural do documento. Para a 

formação desse mapa, contudo, ele precisa encontrar pegadas que funcionem como 

sinalizações do design do hipertexto”, pois julgamos que o leitor não necessita acessar todos 

os links de cada hipertexto para não se sentir perdido em relação aos caminhos de navegação 

que podem oferecer. Cremos que essa desorientação estaria mais relacionada a pouca 

familiaridade com o hipertexto eletrônico, com buscadores da rede e com a mídia Internet e à 

falta de clareza em relação ao que se está buscando do que com a grande quantidade de 

informação disponibilizada ou com o mapa mental do hipertexto como um todo. Também 

acreditamos, assim como Guerra (2000, p. 75), que “um controle rígido do programa sobre as 

decisões do usuário também pode apresentar desvantagens, como a perda de motivação e 

ações mecanizadas e obrigatórias por parte do usuário, limitando sua reflexão e liberdade de 

escolha no processo de aprendizagem”. O mais relevante na leitura de um hipertexto 

eletrônico é o leitor ter clareza quanto ao objetivo que orienta sua leitura, como se organiza 

um formato hipertextual e possuir um mínimo de conhecimento sobre o manuseio do suporte 

e as convenções que lhe são peculiares. 

O hipertexto eletrônico distingue-se do texto impresso, de acordo Lévy (1993), pelo 

armazenamento da informação em links e pela possibilidade de mais interatividade. Segundo 

Ribeiro (2005, p. 141), “a novidade está no próprio suporte e na velocidade com que os nós 

são acessados nos hipertextos eletrônicos”. No entanto, as diferenças apontadas por esses 

dois autores parecem estar diretamente relacionadas às especificidades do suporte. 

Consideramos que os problemas que identificamos em relação à caracterização do hipertexto 

eletrônico consistem ou na tentativa de diferenciá-lo das características presentes em todo 

texto, já que compartilhamos com Coscarelli (2005, p. 116) a posição de que “hipertextos são 

um conjunto de textos, interligados por links”, ou ao fato de que atribuem ao hipertexto o que 

é característico do suporte eletrônico ou da mídia Internet. A materialidade virtual, por 

exemplo, não é exclusividade do hipertexto eletrônico. Como é determinada pelo suporte 

eletrônico, todos os formatos textuais e gêneros digitais nesse suporte também possuem essa 

característica. Pensamos que esse formato textual é potencializado no suporte eletrônico, em 

relação à sua versão em suporte impresso, exclusivamente em relação à facilidade de acesso 



 

aos links, à quantidade de textos relacionados que são disponibilizados para visualização e à 

facilidade de integração de recursos hipermídia.  

Percebemos que há fragilidade na área em termos conceituais. Ramal (2002, p. 182) 

considera que o hipertexto eletrônico constitui um gênero discursivo: “no caso do hipertexto 

poderia se tratar de um gênero discursivo “primário”, ainda utilizando a classificação 

bakhtiniana, dada sua força como tecnologia intelectual, análoga à da oralidade e à da 

escrita”. Já Séré (2003) considera que o hipertexto eletrônico constitui um gênero discursivo 

que se diferencia de seus predecessores, pois possibilita muito mais acessibilidade aos 

conhecimentos e mais flexibilidade para corresponder às necessidades dos aprendizes. 

Segundo esta autora, o hipertexto eletrônico se insere entre os gêneros didáticos, já que 

integra diversos gêneros discursivos que contribuem para o processo de aprendizagem: 

 
 a ferramenta informática, espaço paratextual unificador por excelência, permite 

resolver essa manipulação, às vezes complexa, de vários volumes ou de várias obras 

convertendo-se em um posto de trabalho único com múltiplos níveis, pela 

possibilidade de mostrar todos os dados necessários em uma mesma tela e integrar 

todos os documentos relevantes para a situação de aprendizagem por meio da 

criação de vínculos com outros documentos disponíveis na Internet. Desde esta 

perspectiva, a noção de gêneros separados de enciclopédias, gramáticas, dicionários, 

aulas ou métodos se encontra, uma vez mais modificada, posto que todos os dados 

podem mostrar-se numa mesma tela dentro do marco de um documento hipertexto, 

que configura, desta maneira, como um novo gênero didático
60

 (SÉRÉ, 2003,  p. 

129-130).  

 

 

Além disso, também é visto como um espaço virtual no qual se dá um “modo de 

enunciação digital” que modifica as operações de escrita e as maneiras de acesso à 

informação (XAVIER, 2002, p. 28-29), como o próprio modo de enunciação digital, “uma 

nova forma de enunciação discursiva” que propicia novos modos de processar a leitura 

(PINHEIRO, 2005, p. 129), como “um suporte lingüístico-semiótico” (KOCH, 2002, p. 63) e 

como “uma prática multimodal que envolve os processos de escrita e de leitura atualizados 

na tela do computador” (KOMESU, 2005, p. 98).  

Por essas tentativas, tão divergentes, de definição do hipertexto eletrônico, percebe-se 

que este conceito ainda está em construção. Compartilhamos com Coscarelli (2005) a 

percepção de que o hipertexto constitui um formato textual que abarca um conjunto de textos 

                                                 
60
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pueden mostrarse en una misma pantalla dentro del marco de un documento hipertexto, que configura, de esta 

manera, como un nuevo género didáctico” 



 

conectados por links. Este constitui um campo em construção e, como tal, ainda apresenta 

muitos aspectos sem solução, ou com soluções provisórias ou imprecisas. Consideramos que 

o hipertexto, ao invés de constituir um gênero discursivo, representa uma forma de 

apresentação de alguns gêneros digitais e impressos. Cremos que este conceito remete à 

especificidade que alguns gêneros adquirem por conta do que lhes proporcionam seus 

suportes e demandam suas finalidades. 

O hipertexto destaca-se por suas múltiplas possibilidades de associações com outros 

(hiper) textos que é capaz de despertar no leitor. Nesta perspectiva, se insere a imagem de 

‘livro’, proposta por Deleuze e Guattari (2000, p. 11): 

 

Um livro tampouco tem objeto. Considerado como agenciamento, ele está somente 

em conexão com outros agenciamentos, em relação com outros corpos sem órgãos. 

Não se perguntará nunca o que um livro quer dizer, significado ou significante, não 

se buscará nada compreender num livro, perguntar-se-á com o que ele funciona, em 

conexão com o que ele faz ou não passar intensidades, em que multiplicidades ele se 

introduz e metamorfoseia a sua, com que corpos sem órgãos ele faz convergir o seu. 

Um livro existe apenas pelo fora e no fora.  

 

 Embora a concepção de livro destes filósofos explicite esta característica associativa 

potencializada pelo hipertexto eletrônico, não é totalmente adequada a sua caracterização, 

visto que estas conexões não impedem que o hipertexto seja analisado enquanto objeto 

empírico que possui um determinado conteúdo. Esta imagem parece sugerir a problemática 

questão da autoria na Internet e a questão da polifonia
61

. As associações que o hipertexto 

estabelece podem implicar que este represente, como sugere Ramal (2002, p. 251),  

 

a versão contemporânea da polifonia que Bakhtin buscava – e, portanto, no espaço 

escolar, a grande provocação para que se comece a pensar na necessidade de um 

diálogo entre as diferentes vozes, na negociação dos sentidos, na construção coletiva 

do pensamento, no dinamismo dialógico construído a partir de heterogeneidade, 

alteridades, multivalências, descentramento, heteroglossia.  

 

O estudo das vozes textuais contribui para a compreensão do discurso, dos sujeitos e 

para uma leitura crítica, visto que a partir de formas marcadas ou não do dialogismo, 

apreendemos a função, o ponto de vista e o lugar do enunciador e o grau de comprometimento 

deste com o discurso citado de outros enunciadores (SANT’ANNA, 2003). No caso do 

hipertexto eletrônico, cremos que a junção de textos, hipertextos, recursos audiovisuais e 

multimídia conectados por links e passíveis de serem acessados pelo leitor-navegador 

possibilita estabelecer uma explicitação do caráter dialógico da linguagem.   

                                                 
61

   Bakhtin (1999) foi o primeiro autor a abordar a polifonia ainda na década de 20, considerando que tudo 

que em todo discurso são percebidas vozes que revelam o caráter dialógico da linguagem. 



 

Verificamos que alguns autores sugerem desconstruções de conceitos tradicionais, como 

o de livro, tentando apagar completamente a materialidade do suporte e o fato de que sua 

produção tem uma origem em um autor empírico e um ponto final, como se pode constatar no 

fragmento a seguir: 

 

Um livro não tem objeto nem sujeito; é feito de matérias diferentemente formadas, 

de datas e velocidades muito diferentes. Desde que se atribui um livro a um sujeito, 

negligencia-se este trabalho das matérias e a exterioridade de suas correlações. [...] 

Num livro, como em qualquer coisa, há linhas de articulação ou segmentaridade, 

estratos, territorialidades, mas também linhas de fuga, movimentos de 

desterritorialização e desestratificação (DELEUZE e GUATTARI, 2000, p. 10). 

 

No entanto, consideramos que apesar de surgir do dialogismo, reconstruir-se a cada 

leitura e possibilitar uma ampla rede de associações, não implica que o hipertexto eletrônico 

não exista enquanto objeto empírico real
62

. Considerando que o suporte não é neutro 

(CHARTIER, 1998; MARCUSCHI, 2008), cabe refletir sobre a leitura do hipertexto 

eletrônico realizada na tela do computador.   

 

3.4 A influência do suporte na leitura hipertextual: 

 

Os textos sempre se realizam em algum gênero e se fixam em algum suporte. 

Compartilhamos com Marcuschi (2008, p. 174) a definição de suporte como “um locus físico 

ou virtual com formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero 

materializado como texto”, fixando-o, mostrando-o e permitindo que o gênero circule na 

sociedade. No entanto, cremos que, no caso do computador, o HD, o cd-rom e o disquete  

constituem suportes que permitem guardar o (hiper)texto e a tela do monitor é a interface 

técnica que  realiza a mediação entre este e o leitor. Quando pensamos em (hiper)textos 

disponíveis na Internet essa questão aumenta  sua complexidade devido à virtualidade 

característica dessa mídia.   

Embora, em geral, não seja o suporte que determina o gênero, mas pelo contrário, o 

gênero é que exige um determinado suporte. Marcuschi (2008) afirma que há casos em que só 

                                                 
62

   Mora (2003, p. 101) reflete sobre o conceito de real associando-o aos objetos físicos e às alterações dos 

processos mentais do homem: 

Se como diz Popper, uma coisa é real quando pode afetar o comportamento de um 

objeto físico, então, são reais os próprios objetos e os processos cerebrais. Porém, 

também são reais os produtos da mente? Um texto literário, um teorema matemático, 

uma composição musical não são objetos físicos. Um texto não é o papel e a tinta, 

nem a luz refletida neles para atingir o olho. Porém, considera-se real, pois altera os 

processos mentais do ser humano. A sua realidade só é estabelecida pela intervenção 

da consciência humana. Sem ela, a interação seria impossível.  

 



 

é possível identificar o gênero na relação com o suporte. Nessa perspectiva, a oração ‘eu te 

amo’, por exemplo, escrita em uma mensagem enviada por correio eletrônico, em um pedaço 

de papel e em uma folha de cartolina pode ser classificada, respectivamente, como e-mail, 

bilhete e cartaz. No entanto, cremos que as relações entre o suporte e o gênero e entre a 

ferramenta e o gênero não são os únicos fatores capazes de determiná-lo. 

Esse autor (2008, p. 178) distingue os suportes textuais em duas categorias, a dos 

‘suportes convencionais, típicos ou característicos’ que são criados para essa finalidade e a 

dos ‘suportes incidentais’ que podem eventualmente exercer a função de fixar e mostrar 

textos embora não o façam de maneira sistemática nem, geralmente, na atividade 

comunicativa.  

Com relação ao suporte computador e aos hipertextos digitais, por um lado, há quem 

considere, como Santaella (2008, p. 47), que “ao ser absorvido para esse novo suporte, o 

texto passou por transformações, por uma verdadeira mudança de natureza na forma do 

hipertexto” e, por outro, quem defenda, como Coscarelli (2005) que textos e hipertextos não 

são muito diferentes, concepção esta que corroboramos.  

De acordo com uma perspectiva enunciativa, as fontes em que estão registrados os 

textos, “não se constituem como simples veículos, mas como meios de produção e circulação 

que condicionam aspectos dos enunciados” (JUNGER, 2002, p. 46). Em decorrência disso, a 

produção e a transmissão do discurso não devem ser consideradas separadamente, já que a 

mediação material intervém na construção do sentido:   

 

se quisermos tornar a emergência de uma obra pensável, sua relação com o mundo 

no qual ela surge, não é possível separá-la de seus modos de transmissão e de suas 

redes de comunicação. (...)  A transmissão do texto não vêm após sua produção, a 

maneira como ele se institui materialmente é parte integrante de seu sentido 

(MAINGUENEAU, 1995, p. 84).  

 

O fato de o discurso ser impresso possibilita que atinja mais pessoas, mas não garante 

sua estabilidade, já que dependendo do gênero discursivo a durabilidade do texto se mantém 

por mais ou menos tempo. Por exemplo, o discurso jornalístico fica obsoleto no dia seguinte à 

sua publicação, mas os textos literários permanecem sendo lidos por um longo período de 

tempo. Cabe ressaltar que o distanciamento entre a produção e a leitura da mensagem gera o 

processo de descontextualização já discutido anteriormente (MAINGUENEAU, 1996).  

O texto carrega, desde sua elaboração, as marcas dos usos e interpretações que suas 

diferentes formas permitem (CHARTIER, 1998). Como sugere Marcuschi (2008, p. 174), “a 

idéia central é de que o suporte não é neutro e o gênero não fica indiferente a ele. Mas ainda 



 

estão por ser discutidos a natureza e o alcance dessa interferência ou desse papel”. A partir 

do formato textual, podem-se pensar suas diversas modalidades de difusão e sua diversidade 

de significações (CASTELA, 2003a, p.140). Textos que não foram produzidos diretamente 

para o suporte eletrônico necessitam ter seu suporte original conservado de maneira a garantir 

sua compreensão. Em conseqüência disso, a Internet, enquanto biblioteca eletrônica, não 

substituirá a impressa, como preservadora das formas da cultura escrita (CASTELA e 

MENEZES, 2004).  

O efeito produzido pela forma permite que um mesmo texto, veiculado em suporte 

impresso e digital, atinja diferentes públicos e possibilite diferentes leituras. “A forma do 

objeto escrito dirige sempre o sentido que os leitores podem dar àquilo que lêem” 

(CHARTIER, 1998, p. 128). Dessa maneira, ler um texto tendo acesso ao contexto em que foi 

originalmente produzido, não é o mesmo que lê-lo em um banco de dados eletrônico, pois este 

contexto também contribui para a construção de sentidos.  

O suporte pode influenciar na natureza do gênero, mas a mudança de suporte não 

modifica o conteúdo do texto que veicula, seu sentido não se torna totalmente acessível ao 

leitor por causa disso (POSSENTI, 2002; MARCUSCHI, 2008). No entanto, consideramos 

que cada formato textual ressalta determinados aspectos e partes do(s) texto(s).  

Nos estudos de semiótica social, a multimodalidade das formas de representação 

(KRESS e VAN LEEUWEN, 1996) abarca recursos de composição e impressão textual - 

como tipo de papel e letra, imagens, cores e diagramação da página - que estão presentes em 

todos os textos, contribuindo para o significado e constituindo parte tão significativa para a 

compreensão textual quanto o texto verbal. Dessa maneira,  

 

nenhum sinal ou código pode ser entendido ou estudado com sucesso em 

isolamento, uma vez que se complementam na composição da mensagem. A opção 

pelo emprego de umas formas de representação, em detrimento de outras, deve ser 

entendida em relação ao uso que se pretende fazer delas em situações específicas de 

troca de informações (DESCARDECI , 2002,  p. 21).  

 

Novas linguagens consolidam novas formas textuais (CHARTIER, 1998). Na 

linguagem do computador e da Internet, a inter-relação entre texto verbal, visual e sonoro 

produz significados gerados a partir dessa junção. Nos gêneros digitais a imagem não exerce o 

papel apenas de parafrasear ou complementar o texto escrito, mas é essencial para sua 

compreensão (BRASIL, 2006). Característica esta que não é exclusiva dos gêneros que 

surgiram com o suporte eletrônico, visto que o mesmo ocorre em gêneros impressos como, 

por exemplo, as histórias em quadrinho e as charges. 



 

Os processos de leitura e escrita na tela do computador são influenciados pela mediação 

que o suporte exerce sobre eles (CHARTIER, 1998). Podemos encontrar um texto em vários 

suportes materiais, técnicos ou culturais, mas a leitura em cada um deles será distinta, pois 

deriva de diferentes modos de percepção, hábitos culturais e técnicas de conhecimento: 

 

para o autor, e a fortiori para o leitor, as propriedades específicas, os dispositivos 

materiais, técnicos ou culturais que comandam a produção de um livro ou a sua 

recepção, de um CD-Rom, de um filme, permanecem diferentes, porque eles 

derivam de modos de percepção, de hábitos culturais, de técnicas de conhecimento 

diferentes. A obra não é jamais a mesma quando inscrita em formas distintas, ela 

carrega, a cada vez, um outro significado (CHARTIER, 1998, p. 71). 

 

 

A tendência é que os novos hábitos de leitura e escrita sejam incorporados desde cedo 

pela geração que cresce inserida em práticas sociais de letramento digital (CASTELA e 

MENEZES, 2004). Dessa maneira, “o leitor se adapta ao novo suporte, ao novo objeto de ler, 

e o novo objeto vai sendo refinado e projetado de acordo com as demandas do leitor, 

fundamentadas no uso” (RIBEIRO, 2005, p.130). Como na tela o (hiper)texto possui uma 

distribuição e estruturação diferentes dos outros suportes, Séré (2003, p.128) destaca a 

necessidade, por um lado, da organização de uma nova memória espacial e física e, por outro, 

da memorização de gestos associados à manipulação da tela.  

Alguns autores, como Pinheiro (2005) e Ribeiro (2005, p. 133), sugerem que o 

hipertexto eletrônico também modifica a relação do leitor com o texto, pois os textos se 

tornam cada vez mais reduzidos e o leitor tende a se tornar mais rápido e com menos tempo 

para uma leitura profunda: “justamente com a emergência de novos suportes e novos 

recursos, mais confiáveis e mais ágeis, surgem novos leitores, mais rápidos e mais íntimos de 

todo tipo de material impresso ou registrado pela escrita”. No entanto, com relação à maior 

velocidade da leitura no suporte eletrônico do que no suporte impresso, julgamos que não se 

pode generalizar essa afirmação. Há leitores, como os alunos que participaram como 

informantes dessa investigação, que consideram a leitura na tela mais cansativa que a 

realizada no papel, o que a tornaria, supostamente, mais lenta. Além disso, a velocidade de 

leitura nesse suporte pode estar associada, por exemplo, à utilização de determinadas 

estratégias de leitura, à extensão do texto e aos objetivos de leitura. Cremos que, em geral, 

muda a postura do leitor frente ao suporte, de maneira que realiza uma leitura superficial ou 

de localização de informações, imprimindo o texto quando necessita realizar uma leitura mais 

atenta do material. 

O leitor, no hipertexto eletrônico, desconhece o tamanho do que acessa, pois visualiza 

conexões e fragmentos, sem uma visão ampla de seu conjunto e totalidade. A estrutura do 



 

hipertexto eletrônico dificulta a apreensão da visão global do conjunto do texto, devido à 

fragmentação causada por sua composição, já que parte do texto está oculta em links, que, ao 

serem acionados, abrem novas janelas para apresentarem um novo (hiper)texto ou parte dele. 

Se clicasse em todos os links relacionados a um determinado tema, o leitor-navegador poderia 

alcançar uma visão do (hiper)texto como um todo (CASTELA, 2003), mas, mesmo assim, 

como cada link pode conduzir a um outro site ou a um outro hipertexto, que, por sua vez, 

sugere outras rotas ao leitor, sempre há o risco de desviar o foco para outra temática.   

Além disso, o leitor é considerado como co-autor do texto por muitos autores como, por 

exemplo, Marcuschi (2001), Koch (2002), Pinheiro (2005) e Santaella (2008). Dessa maneira, 

associa-se no hipertexto o conceito de leitor e o de autor, visto que ao autor cabe organizar a 

seqüência na produção textual e seus links e ao leitor, tido muitas vezes como co-autor, 

compete organizar a seqüência de sua leitura e os links que vai acessar (POSSENTI, 2002). 

Nessa perspectiva, o leitor co-participa da produção de sentidos ao definir uma versão do 

texto, entre muitas possibilidades, através do percurso de leitura que realiza: 

 

A leitura se torna simultaneamente uma escritura,  já que o autor não controla mais o 

fluxo da informação. O leitor determina não só a ordem da leitura, mas o conteúdo a 

ser lido. Embora o leitor usuário do hipertexto (o hipernavegador) não escreva o 

texto no sentido tradicional do termo, ele determina o formato da versão final de seu 

texto, que pode ser muito diversa daquela proposta pelo autor (MARCUSCHI, 2001, 

p. 96). 

 

 

No entanto, a falha dessa concepção consiste em desconsiderar os aspectos sociais, 

históricos e ideológicos que permeiam os leitores de qualquer época (POSSENTI, 2002) e que 

“em maior ou menor grau, somos sempre co-autores dos textos dos quais resultam nossas 

compreensões” (MARCUSCHI, 2008, p. 269), visto que realizamos inferências a partir das 

informações textuais e de conhecimentos prévios que não estão explicitados no texto. 

Ribeiro (2005, p. 133) afirma que “o suporte em que o texto se encontra também 

influencia a emergência de novos gêneros de escrita” e que o contato com os suportes e 

gêneros discursivos, criados a partir de outros conhecidos pelo leitor, amplia seu processo de 

letramento. Ao explorar textos no novo suporte, o leitor transfere seus conhecimentos prévios 

sobre outros suportes, formatos textuais e gêneros discursivos a fim de se adaptar às novas 

reações que o ambiente virtual demanda:  

 

 

o que o leitor faz, na verdade, é  reconhecer certas características, deduzir outras, 

empregar a familiaridade que já possui, sua experiência de leitura progressa, num 

suporte que demandará novas reações. Ao explorar o novo material e aplicar 

conhecimentos prévios, o leitor acaba por chegar a uma nova forma de manipular 



 

(navegar!) o objeto novo, que passa, então, a fazer parte de um universo de 

possibilidades que jamais será fechado (RIBEIRO, 2005, p. 130-131).  

 

 

Quanto a essa questão tampouco há um consenso. Enquanto Ramal (2002, p.177) 

considera que a leitura do hipertexto eletrônico apresenta maior grau de dificuldade que a do 

hipertexto impresso, visto que “convenções anteriores são substituídas por outras”, a 

pesquisa de Ribeiro (2005) confrontando a leitura de jornais em suporte impresso e eletrônico 

revela que leitores familiarizados com hipertextos impressos não apresentam muita 

dificuldade para reconfigurar seus modos de ler e de lidar com novos suportes de leitura, pois 

transferem seu conhecimento prévio adquirido no letramento tradicional para reaprender a 

navegar nos gêneros discursivos em formato digital.  

Essa “reconfiguração das práticas de leitura ao novo suporte” (RIBEIRO, 2005a, p. 

128) ocorre de maneira gradual e (quase) inconsciente. As habilidades de leitura do texto 

também se transferem para a leitura do hipertexto, sendo aproveitadas para leitura em outro 

formato (COSCARELLI, 2005). É relevante considerar essa questão, inclusive no ambiente 

escolar, visto que a maneira como a sociedade encara a leitura passa necessariamente por um 

processo de adaptação quando aparece um novo formato ou outro suporte. No entanto, como 

adverte Buzato (2001, p. 235-236), não basta transferir conhecimentos prévios aplicáveis no 

suporte impresso para o suporte digital, visto que este possui alguns aspectos produtores de 

sentido que não podem ser compreendidos a partir de uma mera transposição:  

 

a mera transferência ‘positiva’ de algumas norma aplicáveis no contexto impresso 

para o contexto eletrônico não garante ao usuário dominar todas as convenções 

vigentes no novo contexto, pois os sistemas convencionais afetos aos dois tipos de 

escrita são apenas parcialmente compatíveis. Palavras sublinhadas, por exemplo, 

estão presentes em textos impressos e em textos eletrônicos, porém o leitor 

tradicional não está habilitado por sua experiência letrada prévia a atribuir-lhes o 

sentido de hiperlink.  

 

De acordo com as mudanças na vida social, os gêneros discursivos são reestruturados 

através de sua incorporação por outros. Enquanto os gêneros primários (simples) constituem-

se numa comunicação verbal espontânea, relacionando-se às linguagens utilizadas no diálogo 

oral, os gêneros secundários (complexos) fazem parte de uma comunicação cultural, 

geralmente, escrita. Estes simulam as formas da comunicação verbal primária, englobam e 

transformam os gêneros primários, de modo que estes “perdem sua relação com a realidade 

existente e com a realidade dos enunciados alheios” (BAKHTIN, 1997, p. 281). Em cada 

época surgem distintos gêneros discursivos, refletindo as transformações pelas quais a 

sociedade passa: 



 

 As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de 

trama a todas as relações sociais em todos os domínios. É portanto claro que a 

palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais 

(BAKHTIN, 1999, p. 41). 

 

Consideramos que assim como há um continuum em relação aos gêneros discursivos, 

visto que estão em constante processo de transformação para acompanhar as necessidades 

comunicativas da sociedade, também há um continuum em relação aos leitores do papel e da 

tela. Nesse sentido, Chartier (1998, p.13), assim como Lévy (1993), aponta características 

comuns entre os leitores desses suportes: 

 

De um lado, o leitor da tela assemelha-se ao leitor da Antiguidade: o texto que ele lê 

corre diante de seus olhos; é claro, ele não flui tal como o texto de um livro em rolo, 

que era preciso desdobrar horizontalmente, já que agora ele corre verticalmente. De 

um lado, ele é como o leitor medieval ou o leitor do livro impresso, que pode utilizar 

referências como a paginação, o índice, o recorte do texto. Ele é simultaneamente 

esses dois leitores. Ao mesmo tempo, é mais livre. O texto eletrônico lhe permite  

maior distância com relação ao escrito. Nesse sentido, a tela aparece como o ponto 

de chegada do movimento que separou o texto do corpo.  

 

Consideramos que a leitura on-line do hipertexto eletrônico, na tela do computador, ao 

mesmo tempo em que revive modos de leitura em antigos suportes, como é o caso, por 

exemplo, da leitura no rolo e no pergaminho, também os potencializa, visto que amplia a 

velocidade de acesso a (hiper)textos e links relacionados ao tema; facilita o confronto de 

autores, obras e opiniões e agrega recursos multimídia, buscadores e materiais de consulta on-

line, que contribuem para a compreensão, como dicionários e enciclopédias eletrônicas.  

 O suporte eletrônico permite uma liberdade maior para o leitor que pode se confundir, 

com a figura do autor, do editor e do crítico, no caso de sites como a Wikipédia, que estão em 

permanente (re)construção coletiva. A facilidade de difusão de textos pela Internet 

compromete, muitas vezes, os direitos autorais, mas não significa liberdade total sem 

nenhuma barreira (POSSENTI, 2002).  

   No entanto, discordamos de que a intervenção do leitor no hipertexto não seja mais 

realizada em suas margens, confundindo-se com o texto original, e que possibilite uma 

quantidade extremamente maior de intervenções, usos, manuseios e leituras, como propôs 

Chartier (1998). Isso porque constituem exceções os sites disponíveis na rede como a 

Wikipédia que possibilitam a cada um de seus usuários inserir textos e informações, de todo 

tipo, de maneira totalmente integrada as que já continha e sem identificar quem as enviou. E, 

nesses casos, a qualidade da informação torna-se passível de questionamento, visto que não se 

submete a nenhuma avaliação antes de sua veiculação na rede. Em geral, os hipertextos 



 

eletrônicos disponíveis nos mais variados sites da Internet não podem ser modificados por 

seus leitores. Estes não podem realizar anotações nem nas margens destes hipertextos, visto 

que, para tanto, seria necessário copiar seu conteúdo em um arquivo de Word para editá-lo.   

Ramal (2002, p.177) sugere que a leitura hipertextual exige um leitor mais ativo do que 

o da leitura tradicional, “pois ao acessar determinados pontos do texto para os quais não 

houve preparação prévia no enredo ou na redação, sua tarefa é voltar atrás, procurar 

contextualizar-se, tentar desvendar a estratégia do autor. Muda o tipo de leitura; portanto, 

muda também o tipo de leitor”. No entanto, parece-nos que o fato de o leitor ser mais ou 

menos ativo não se relaciona à estrutura hipertextual, já que independente do suporte em que 

estejam o texto ou o hipertexto. Impressos ou eletrônicos, estes podem exigir de seus leitores 

o reconhecimento de relações coesivas, a articulação de diversos conhecimentos prévios do 

leitor e a construção da coerência do título em relação ao seu conteúdo, com a imagem e/ou 

entre os parágrafos. Além disso, o hipertexto eletrônico, ao fornecer mais informações sobre 

determinados termos destacados através de links, pode contribuir para facilitar a leitura, ao 

invés de exigir mais esforço cognitivo do leitor.  

Compartilhamos com Coscarelli (2005, p. 123) o entendimento de que “o hipertexto 

precisa ser visto como um formato de texto que exige, como todos os outros, do leitor 

envolvimento com o texto e habilidades de leitura variadas dependendo da tarefa que ele 

precisa desempenhar”. A pesquisa de Pinheiro (2005) sobre as estratégias realizadas por 

leitores proficientes na leitura de hipertextos eletrônicos revelou: o estabelecimento de 

objetivos de leitura com monitoração da compreensão em função desses propósitos; a 

modificação do tipo de leitura utilizado em razão de mudanças nesse objetivo; a identificação 

de idéias e links relevantes para esse objetivo; a percepção da unidade temática e a tentativa 

de estabelecer a coerência dos links que rompem essa unidade a partir de seu conhecimento 

prévio e de outras partes do hipertexto; a ativação de seu conhecimento prévio e elaboração de 

hipóteses a partir de imagens e links; a utilização de elementos não-verbais como imagens 

para facilitar a compreensão; a avaliação da clareza, completude e consistência do hipertexto; 

a busca de textos curtos e a observação do tamanho do texto antes da leitura; a seleção pelo 

leitor do que interessa segundo seu objetivo de leitura através da leitura previewing da página 

inicial para selecionar links e, em seguida, a realização desse tipo de leitura para decidir se lêe 

o fragmento de texto escolhido.  

Estas estratégias de leitura não diferem das que um leitor realiza com suporte impresso, 

na leitura de um livro ou de um jornal, por exemplo. Além disso, a proposição desta autora de 

que é uma especificidade de hipertextos eletrônicos os leitores necessitarem não apenas 



 

identificar idéias importantes, mas também links relevantes para seus objetivos de leitura, não 

se sustenta, já que o mesmo ocorre na seleção de um texto pelo leitor diante, por exemplo, do 

sumário de um livro, revista ou manual ou do título na capa de vários livros em uma 

biblioteca. Dessa maneira, discordamos também de Chartier (1998) e de Santaella (2008), 

visto que consideram, respectivamente, que ocorre uma mudança na maneira de ler com o 

suporte eletrônico e que os novos dispositivos formais do suporte digital modificam as 

condições de recepção e de compreensão de um texto que passa do suporte impresso ao 

digital.   

Pinheiro (2005, p. 146) aponta a necessidade de serem ensinadas na escola as estratégias 

de leitura necessárias para a compreensão de hipertextos. Esta autora sugere que cada 

professor e instituição de ensino encontre sua própria maneira de fazê-lo, uma vez que “não 

há metodologias prontas ou métodos eficazes”. No entanto, embora não haja investigações 

que possam nos dar certeza de qual o efeito do hipertexto nos processos cognitivos, nas 

estratégias de leitura, na compreensão nem de quais são os contextos em que pode produzir 

melhores resultados, consideramos que essas estratégias não são muito diferentes das que um 

leitor proficiente realiza durante a leitura de um texto, por isso podem ser transferidas para a 

leitura no suporte eletrônico. Como sugere Coscarelli (2005), as habilidades e estratégias de 

leitura exigidas do leitor não diferem muito em textos impressos e hipertextos, visto que: 

 

A leitura de qualquer texto, incluindo hipertextos, envolve sempre a construção de 

uma representação baseada nas informações verbais e não-verbais apresentadas pelo 

texto. Para isso, o leitor vai precisar ativar informações na sua memória, considerar 

o contexto sócio-comunicativo, selecionar, relacionar e modificar informações, a fim 

de construir uma representação coerente para aquele texto naquela dada situação 

(COSCARELLI, 2005, p. 114). 

 

A estrutura dos diversos gêneros discursivos e os objetivos que guiam a leitura exigem 

do leitor a utilização de diferentes habilidades e estratégias de leitura também no formato 

hipertextual e nos gêneros digitais. No entanto, julgamos questionável o argumento de que os 

recursos multimídia
63

 ou hipermídia, os quais podem estar integrados a um hipertexto ou 
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  Como esclarece OLIVEIRA (1997, p. 211): “Multimídia, portanto, é o conjunto de possibilidades de 

produção e utilização integrada de todos os meios de expressão e de comunicação como desenhos, esquemas, 

fotografias, filmes, animações, textos, gráficos e som, tudo isso coordenado por um programa de computador”.   

A hipermídia também pode ser descrita como a combinação do hipertexto com multilinguagens, constituindo  

uma nova linguagem que integra e refuncionaliza o verbal, o sonoro e o visual (SANTAELLA, 2008). 



 

hiperdocumento
64

, contribuem para desenvolver as múltiplas inteligências do leitor-

navegador: 

O emprego de palavras articuladas com imagens, cores e sons, além de textos que 

não se limitam a informações objetivas, mas que procuram atingir os sentidos e a 

imaginação, levam em conta as múltiplas inteligências do usuário, procurando 

atender e desenvolver todas as suas potencialidades (RAMAL, 2002, p. 158). 
 

Como não há investigações que comprovem essa suposição, consideramos cedo para 

realizar essa afirmação, sem que se explicite que se trata de uma hipótese ainda não verificada 

empiricamente.  

Também é relevante considerar o papel dos links na leitura hipertextual. 

 

3.4.1  O papel dos links na leitura hipertextual: 

 

Os links têm como função reunir textos e redes de significações aos quais os leitores 

vinculam outras redes de significações. Das conexões surge o sentido. Esses nós são 

portadores de sentido não somente no termo destacado, mas também na imagem (ícone) que o 

identifica, visto que contribuem para a construção de sentidos pelo leitor e influenciam no 

percurso que realizará durante a leitura. 

Estas conexões flexibilizam as fronteiras entre os textos, permitindo que o hipertexto 

estabeleça uma rede complexa e não seqüencial de associações de assuntos: 

 

Com efeito, o link não é apenas uma forma eletrônica de abrirmos uma pagina e 

fecharmos outra, a simples facilitação do que faríamos com livros. Mais do que isso, 

ele é uma ponte, um espaço de encontro entre produções textuais diferentes – e, 

portanto, uma forma de apagamento das fronteiras rígidas entre textos (RAMAL, 

2002, p. 180). 

 

Por um lado, os links exercem uma função metalingüística e, por outro, “as 

reformulações, sempre tão numerosas no discurso de transmissão de conhecimentos, são 

substituídas, em grande parte, pelo uso mais intenso de textos fontes que podem ser 

mostrados com mais facilidade”
65

 (SÉRÉ, 2003,   p. 134). 

Ramal (2002) afirma que na leitura hipertextual ocorre uma mudança do nível sintático 

para o semântico, visto que elos coesivos são substituídos por links como formas de inferir o 
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  Alguns autores distinguem hipertexto de hiperdocumento, considerando como especificidade deste o 

fato de conter recursos de hipermídia em formatos diversos (diagramas, textos, imagens, sons, softwares etc.), 

mas optamos por não estabelecer essa distinção, uma vez que os hipertextos eletrônicos freqüentemente integram 

recursos hipermídia. 
65

   “las reformulaciones, siempre tan numerosas en el discurso de transmisiónde conocimientos, son 

sustituidas, en gran parte, por el uso más intenso de textos fuentes que pueden ser mostrados con más facilidad” 



 

conhecimento. Cremos que compete ao leitor estabelecer a relação entre as informações 

acessadas através desta conexão e o texto que estava sendo lido, mas isso não chega a 

configurar essa substituição. Não é diferente de estabelecer relações com notas de rodapé e/ou 

anexos de um texto, por exemplo, exceto pela extensão do (hiper)texto que o link pode conter 

e pelo fato de que possibilita agregar recursos multimídia.  

O hipertexto eletrônico se estrutura de modo a conter vários conteúdos organizados a 

partir da disponibilização de links. No entanto, considerar que estes permitem que o 

aprendente tome a iniciativa da construção do conhecimento por poder optar por acessá-los ou 

não durante sua leitura (RAMAL, 2002), parece-nos uma afirmação ingênua, uma vez que 

mesmo em suporte impresso o aluno pode ter essa atitude ao consultar uma biblioteca, por 

exemplo, e a existência desta não garante que o faça.  

O leitor-navegador pode percorrer diferentes caminhos no hipertexto eletrônico. No 

entanto, estes percursos são viabilizados pelo algoritmo
66

 estabelecido pelo autor para 

configurá-lo. Apesar das possibilidades de acesso a links já estarem pré-determinadas antes da 

disponibilização de um hipertexto na rede, “o leitor-usuário-expectador que navega e 

permuta no “campo de possíveis” potencializa a obra. Ele potencializa suas virtualidades de 

forma exponencial” (SILVA, 2002, p. 137). Neste sentido, o hipertexto eletrônico é 

construído pelo leitor durante sua leitura: 

 

A ‘obra’ agora se realiza exclusivamente no ato de leitura e em cada um desses atos 

ela assume uma forma diferente, embora, no limite, inscrita no potencial dado pelo 

algoritmo. Cada leitura é, num certo sentido, a primeira e a última. O texto já não é 

mais a marca de um sujeito (visto que o  sujeito que o realiza é um outro: o leitor), 

mas um campo de possíveis, de que o sujeito [proponente-autor] apenas fornece o 

programa (MACHADO, 1993,  p. 205).  

 

Chartier (1998, p.77) ao considerar que “a leitura é sempre apropriação, invenção, 

produção de significados”, também sugere a pluralidade de leituras que um texto permite. No 

entanto, “um texto permite muitas leituras, mas não infinitas. Não podemos dizer quantas são 

as compreensões possíveis de determinado texto, mas podemos dizer que algumas delas não 

são possíveis” (MARCUSCHI, 2008, 257). O hipertexto pode ser visto como um espaço de 

potenciais caminhos de leitura e o texto pode ser considerado uma leitura deste hipertexto 

(LÉVY, 1993). Desta maneira, um mesmo hipertexto pode suscitar diferentes leituras, já que 

cada leitor pode seguir um percurso de leitura, que influenciará na construção dos sentidos. 

Tanto a interação do leitor ao selecionar o que ler, através dos links no hipertexto eletrônico, 
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 Predisposição combinatória contida no programa que cria o hipertexto e possibilita a potencialidade. 

 



 

como seu conhecimento prévio colaboram na construção de sentidos que o (hiper)texto pode 

assumir. Durante a leitura, o leitor-navegador realiza uma organização textual que constrói 

sentidos potencialmente únicos, já que, como ressalta Lévy (1993, p.41), “toda leitura em 

computador é uma edição, uma montagem singular”. Nesta perspectiva, concebe-se a leitura 

como uma performance do leitor em um percurso de links acessados que modifica a 

construção do sentido.  

Estes enlaces representam uma abertura do (hiper)texto para outras vozes, facilmente 

identificadas através de aspectos gráficos presentes na página como cor, tipo de letra, uso de 

negrito ou de sublinhado: 

 

As vozes que se sucedem na tela, que expõem ou explicam o saber, são heterogêneas 

e múltiplas; espacialmente podem se apresentar conjuntamente ou sucessivamente, 

mas são sempre semioticamente de fácil identificação, por exemplo, por meio de 

mudanças de códigos gráficos
67

 (SÉRÉ, 2003, p. 134). 

 

A existência ou não de links em determinados pontos do texto revela que vozes foram 

ressaltadas ou apagadas, já que  

 

a localização do link implica a possibilidade do conteúdo ser acessado em maior ou 

menor escala; implica também a importância que se dá ao conteúdo, a partir da 

necessidade que se percebe de sua maior ou menor visibilidade no site. Estão 

implicados aí pontos de vista, visões de mundo, concepções sobre a importância ou a 

relevância de determinados temas (RAMAL, 2002, p. 180). 

 

Os links possibilitam ressaltar e desenvolver as informações consideradas mais 

relevantes pelo autor do hipertexto (SÉRÉ, 2003). Estes enlaces permitem ao leitor se 

aprofundar em determinada informação trazida no texto, conforme seus interesses e objetivos 

durante a leitura. Neste sentido, corroboramos a visão de Marcuschi (2000, p. 8) quando 

sugere que “os links geram expectativas diversas a depender de onde se situam. Eles são 

instrumentos interpretativos e não simples instrumentos neutros e ingênuos de relações 

constantes e estáticas”.  

Ao longo da revisão teórica realizada nesse capítulo verificamos que há posições 

divergentes em muitos aspectos quando se pensa o hipertexto eletrônico, o leitor e os 

processos de leitura nesse formato textual e no suporte eletrônico. As concepções nessa área  

encontram-se em processo de (re)construção e definição.   
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   “Las voces que se suceden en la pantalla, que exponen o explican el saber, son heterogéneas y 

múltiples; espacialmente pueden presentarse conjuntamente o sucesivamente, pero son siempre semióticamente 

de fácil identificación, por ejemplo, por medio de cambios de códigos gráficos”. 



 

Consideramos que os processos de leitura e escrita são influenciados pela mediação do 

suporte e que o hipertexto, enquanto formato textual, exige de seu leitor habilidades de leitura 

que dependem dos objetivos que orientam a leitura. Também cremos que, em geral, os links 

atuam como nexos intertextuais que contribuem para facilitar a compreensão (PINHEIRO, 

2005), mas que sua presença não acarreta, necessariamente, que o leitor construa ou recupere 

a relação entre as informações linkadas (COSCARELLI, 2005). 

Nesse contexto, é relevante refletir sobre a prática docente com o hipertexto eletrônico, 

o computador e a Internet. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      CAPÍTULO 4 - A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA NO PARADIGMA DA 

EDUCAÇÃO COM O HIPERTEXTO E A INTERNET : 

 

“rede: eis a metáfora e a inspiração possíveis de um novo diagrama 

curricular” (RAMAL, 2002 p.186) 

 

Neste capítulo partimos do conceito de transposição didática (CHEVALLARD, 1991) 

para discutir a prática docente no novo paradigma na educação (GUERRA, 2000) ou 

paradigma construcionista (VALENTE, 1993). Também refletimos sobre a utilização da 

Internet e, conseqüentemente, do hipertexto eletrônico na sala de aula. 

 

       4.1 A transposição didática:  

 

Após a produção do saber, também denominado de conhecimento original, erudito, 

científico ou sábio, para que este possa circular na sala de aula, é necessário que se realize o 

processo de transposição didática
68

 (CHEVALLARD, 1991), que se refere à transformação do 

saber original, que ocorre quando se transmite um conteúdo na escola. Quando trabalhado no 

ambiente escolar, o conhecimento sofre modificações para que possa ser ensinado e, por isso, 

diferencia-se do conhecimento final ensinado ao aluno, que consiste em uma versão didática 

desse saber:  

Para que o ensino de um determinado elemento de saber seja meramente possível, 

esse elemento deverá ter sofrido certas deformações, que o farão apto para ser 

ensinado. O saber tal como ensinado, o saber ensinado, é necessariamente distinto 

do saber inicialmente designado como o que deve ser ensinado, o saber a ensinar
69

 

(CHEVALLARD, 1991, p. 16-17). 

 

 

O conhecimento ensinado no contexto escolar por meio de conteúdos transmitidos 

representa uma seleção do conhecimento científico que implica, mais do que um recorte ou 

‘simplificação’, uma transformação deste saber:  

                                                 
68  O conceito de transposição didática, formulado por Yves Chevallard, em 1985, referia-se inicialmente 

ao conhecimento matemático, mas atualmente está sendo aplicado às demais áreas do saber. Assim como 

Guimarães (2006, p.41), realizamos uma adaptação conceitual da noção de Transposição Didática, sendo que “a 

idéia a ser aproveitada é a de transformação em algo novo, a da mudança de objeto de uso social cotidiano 

para o uso social escolar, ou de finalidades múltiplas, segundo os contextos de enunciação para a finalidade 

didática”, visto que nas aulas de LE possui um caráter diferenciado.  
69

   “Para que la enseñanza de un determinado elemento de saber sea meramente posible, ese elemento 

deberá haber sufrido ciertas deformaciones, que lo harán apto para ser enseñado. El saber tal-como-es-enseñado, 

el saber enseñado, es necesariamente distinto del saber inicialmente-designado-como-el-que-debe-ser-enseñado, 

el saber a enseñar”. 

 



 

Um conteúdo de saber que foi designado como saber a ensinar, sofre a partir de 

então um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto para ocupar 

um lugar entre os objetos de ensino. O “trabalho” que transforma um objeto de saber 

a ensinar em um objeto de ensino, é denominado a transposição didática 

(CHEVALLARD, 1991, p. 45)
70

.  

 

 

Essa mediação do conhecimento científico foi pensada por Chevallard (1991), por meio 

do conceito de transposição didática (TD), tendo sido esquematizada como: 

Objeto de saber            (1)        Objeto a ensinar         (2)            Objeto de ensino 

         Nesta representação ocorrem dois níveis de mediação:  

(1) entre o conhecimento científico ou erudito e o conhecimento a ser ensinado. Nesta 

mediação, o conhecimento científico transforma-se em conhecimento a ensinar, a 

partir de três etapas: (a) seleção dos conteúdos que farão parte do conhecimento a 

ensinar no sistema educativo para integrar os currículos escolares; (b) escolha dos 

conteúdos que serão inseridos nos materiais didáticos com base nos currículos 

escolares e (c) seleção do conhecimento a ensinar pelos professores, considerando as 

diretrizes institucionais das escolas onde lecionam e o material didático escolhido; 

(2) entre o conhecimento a ensinar e o de fato ensinado. Nesta segunda mediação, o 

conhecimento a ensinar se converte, no ato pedagógico, em conhecimento 

efetivamente ensinado. Neste processo, cada docente emprega de modo peculiar o 

material didático adotado, bem com utiliza determinadas metodologias e métodos de 

ensino que influenciam no resultado do ato pedagógico, por tanto, o conhecimento de 

fato ensinado pode diferir de um professor para outro. 

A estes dois níveis de mediação podem-se acrescentar mais dois: o que ocorre entre o 

conhecimento ensinado e o avaliado e o que se dá entre o conhecimento ensinado e o 

aprendido (POGGI, 1990 apud GUIMARÃES, 2006). 

Essa transformação do saber original em saber ensinado supõe processos, tais como 

(CHEVALLARD, 1991; MARANDINO, 2004): 

(a) descontemporalização: separação do saber ensinado de sua origem e de sua 

produção histórica na esfera do conhecimento científico; 

(b) naturalização: o saber ensinado detém um processo de naturalização que lhe atribui 

a inquestionável evidência das coisas naturais; 
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   “Un contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar, sufre a partir de entonces un 

conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar un lugar entre los objetos de 

enseñanza. El “trabajo” que transforma de un objeto de saber a enseñar en un objeto de enseñanza, es 

denominado la  transposición didáctica”.  

 



 

(c) descontextualização: o saber sábio possui elementos invariáveis (significante) e 

variáveis que o transformam no saber ensinado através de, primeiro, uma descontextualização 

dos significantes, e, em seguida, de uma recontextualização num discurso distinto. Neste 

processo a descontextualização permanece parcialmente, visto que o emprego e/ ou sentido do 

saber original foi alterado;  

(d) despersonalização: o saber original está estreitamente relacionado ao seu produtor, 

mas quando o conhecimento é socializado em uma instituição de ensino, este em parte se 

despersonaliza devido ao processo de produção social do conhecimento. 

O conhecimento ensinado com o tempo sofre tanto a banalização, aproximando-se do 

senso comum, como a deslegitimação, afastando-se do conhecimento científico 

(CHEVALLARD, 1991). Uma maneira de conferir novamente legitimidade ao saber ensinado 

consiste em inserir nele conceitos do saber científico.  

Segundo Chevallard (1991, p.15), esse processo de transposição didática necessita ser 

analisado dentro do “sistema didático” constituído a partir da relação entre docente, aluno e 

saber. Este autor sugere que o professor espontaneamente não tem consciência do processo de 

transposição didática. E, quando o reconhece o vê negativamente ou como um mal necessário, 

o que conduz a três possíveis reações: (a) negação ou resistência a este processo, (b) aceitação 

entusiasmada ou (c) banalização. Neste último caso, o conceito é aparentemente admitido 

como se fosse óbvio, mas está esvaziado de objeto próprio. Aparece como equivalente de 

preparar a aula, mas a transposição começa antes disso, como este autor exemplifica: 

“Preparar uma lição sobre o logaritmo se torna, então, fazer a transposição didática da 

noção de logaritmo. No entanto, preparar uma lição é sem dúvida trabalhar com a 

transposição didática (ou melhor, na transposição didática); jamais é fazer a transposição 

didática”
71

 (CHEVALLARD, 1991, p. 20).  

A conscientização sobre a existência do processo de transposição didática e dos 

processos de mediação possibilita que o professor exerça uma vigilância epistemológica, de 

maneira a “recapacitar, tomar distância, interrogar as evidências, questionar as idéias 

simples, desprender-se da familiaridade enganosa de seu objeto de estudo
72

” através da 

reflexão sobre sua prática docente (CHEVALLARD, 1991, p. 16).  
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   “Preparar una lección sobre el logaritmo se vuelve,  entonces, hacer la transposición didáctica de la 

noción de logaritmo. Sin embargo, preparar una lección es sin duda trabajar con la transposición didáctica (o más 

bien, en la transposición didáctica); jamás es hacer la  transposición didáctica”. 
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   “recapacitar, tomar distancia, interrogar las evidencias, poner en cuestión las ideas simples, 

desprenderse de la familiaridad engañosa de su objeto de estudio”. 

 



 

Nas aulas de língua estrangeira, é praxe a utilização de textos didatizados
73

 

(GUIMARÃES, 2006), que consistem em textos construídos para uma situação comunicativa 

específica e que são utilizados no contexto de ensino e aprendizagem, isto é, fora de sua 

situação de comunicação de origem. Uma maneira de facilitar a construção de sentidos nesse 

processo de descontextualização é o fornecimento aos estudantes de informações que 

possivelmente não possuem em seus conhecimentos prévios sobre o autor, aspectos sócio-

históricos, ideológicos e culturais compartilhados pelo grupo em que se produziu o texto em 

questão.  

Se, por um lado, o processo de transposição didática na leitura de um texto em língua 

estrangeira acarreta mudança de objeto de uso social cotidiano para uso social escolar, por 

outro lado, “a tarefa da TD seria responsabilidade constante de professores, didatas, 

empresas editoriais e das Instituições Educacionais, que devem preocupar-se com uma 

construção dos conhecimentos de forma a estes serem úteis em situações fora do ambiente 

escolar” (GUIMARÃES, 2006, p.40). Além disso, esse processo implica mudanças no 

processo leitor, visto que, por um lado, a leitura do texto transposto difere da leitura do texto 

original e, por outro, os alunos da língua estrangeira, por não serem os leitores pensados 

originalmente para o texto, desempenham papéis diferentes dos que realizariam os leitores 

esperados como co-enunciadores do texto.  

Com a inserção do computador e da Internet na aula, convém refletir sobre a prática 

docente nesse contexto. 

 

4.2  Paradigmas na educação: 

 

Guerra (2000) propõe a defesa de um novo paradigma para a educação
74

, 

confrontando-o com o modelo anterior denominado de velho paradigma. No modelo  

elaborado por este autor, a ênfase passa de objetivos informativos para os formativos; da 

transmissão, memorização e reprodução de conhecimento para a construção deste pelo aluno, 

que assume uma posição ativa no processo de aprendizagem, e da resistência dos docentes ao 

uso da tecnologia para o aproveitamento de seu potencial na educação.  
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      Os textos didatizados podem ser classificados como não-adaptados, se não sofreram nenhuma modificação 

durante a transposição didática, e como adaptados, se sofreram alterações nas características do gênero 

discursivo, na apresentação original (imagens, título, etc) ou na sintaxe (vocabulário, ordem das frases, etc.) 

(GUIMARÃES, 2006). 
74 Esse conceito que se refere originalmente à Engenharia, não se restringe a esta área do conhecimento, 

mas aplica-se também aos processos de ensino e aprendizagem em geral, incluindo o de línguas estrangeiras.  

 



 

O objetivo da escola neste modelo consiste em desenvolver os talentos e as 

competências dos estudantes através da utilização freqüente de vários formatos de avaliação 

(oral, escrita, em grupo, entre outras) e da valorização das relações pessoais, das diferenças, 

da investigação, da criatividade, das experiências pessoais e do relato nos processos de ensino 

e aprendizagem. Além disso, nesse novo paradigma, os alunos: passam a participar das 

decisões, trabalham de modo cooperativo com o docente e com seus colegas e consideram a 

aprendizagem como mais importante do que a aprovação nas disciplinas. 

Esses termos empregados para fazer referência a paradigmas na educação são 

valorativos. Não designam o conceito exposto de modo imparcial, mas expressam um juízo de 

valor. O ‘velho paradigma’ alude ao método estruturalista e tradicional de ensino, apresentado 

como ultrapassado, enquanto o ‘novo paradigma’ se refere a um modelo idealizado de ensino 

e aprendizagem, que tem a tecnologia como aliada nesse processo. No entanto, a inserção do 

computador e da Internet na aula não garante uma mudança de paradigma, visto que é algo 

complexo que envolve o comportamento e os valores de todos os implicados nestes processos 

de ensino e aprendizagem. “A tecnologia, portanto, se propõe a servir como um complemento 

auxiliar e sinérgico na busca e na adoção de um novo modelo, constituindo-se, assim em um 

meio – não em um fim” (GUERRA, 2000, p. 18).   

Outras nomenclaturas que aludem a esses dois paradigmas foram propostas por Valente 

(1993) como paradigma pedagógico instrucionista e paradigma pedagógico construcionista.  

Enquanto naquele se valoriza o ensino e a figura do professor como transmissor de 

conhecimento, no paradigma construcionista a ênfase está na aprendizagem, no 

desenvolvimento da criatividade e do pensamento do aprendente e na construção do próprio 

conhecimento com auxilio da tecnologia.  

A visão critica de Valente (1993) aponta que utilizar o computador na educação devido 

ao modismo ou à atualização em relação às inovações tecnológicas conduz a seu 

subaproveitamento, visto que este deve ser considerado um catalisador de uma mudança na 

abordagem educacional. No entanto, essa tecnologia também pode acarretar modificação no 

paradigma pedagógico do instrucionismo para o construcionismo, contribuindo para o 

desenvolvimento intelectual dos alunos e construção do conhecimento pelos estudantes a 

partir da interação com objetos do ambiente de aprendizagem fornecido pelo computador, 

através da linguagem de programação LOGO, por exemplo: 

Entretanto, o computador para ser efetivo no processo de desenvolvimento da 

capacidade de criar e pensar não pode ser inserido na educação como uma máquina 

de ensinar. Essa seria a informatização do paradigma instrucionista. O computador 

no paradigma construcionista deve ser usado como uma ferramenta que facilita a 

descrição, a reflexão e a depuração de idéias (VALENTE, 1993, p.23). 



 

Embora esta perspectiva construcionista pareça ser a ideal, está longe de refletir o que 

vêm ocorrendo na sala de aula. No entanto, cremos que ao refletir sobre a sua prática, o 

docente pode iniciar um processo em direção ao modelo proposto como novo paradigma/ 

paradigma construcionista.  

 

4.3 O papel docente e discente no novo paradigma: 

 

O novo paradigma da educação concebe o professor, com a inserção da Internet nas 

aulas, inclusive de línguas, não como transmissor da informação, mas como quem auxilia a 

aprendizagem, encaminhando o aluno para que este desenvolva habilidades a fim de que 

busque, construa e se aproprie do conhecimento: “seu discurso será não mais o da distância 

hierárquica, mas o da proximidade norteadora. Ele assumirá o papel de bússola 

informacional, preparando o plano de vôo de seus alunos pela vastidão de informações e 

possibilidade da grande rede” (SOUZA, 2000, p. 52). 

Ao atuar como bússola informacional (SOUZA, 2000) e arquiteto cognitivo
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(RAMAL, 2002), o docente não aborda o conhecimento de forma fragmentária, mas auxilia o 

aluno a adquirir visão crítica para que desenvolva autonomia. Nesta perspectiva, “educar na 

cibercultura implicará formar seres conscientes, críticos e capazes de gerenciar informação, 

o que também poderá provocar uma revisão do papel do professor” (RAMAL, 2002, p. 252). 

A fim de garantir aprendizagens mais significativas, não basta que o aprendiz navegue 

pelo hipertexto digital, é fundamental que seja acionado seu hipertexto mental de modo que se 

estabeleçam relações entre o que acaba de ser lido e os conhecimentos prévios do leitor-

navegador. Mas para que isso ocorra o docente necessita atualizar-se constantemente, 

percorrendo quatro estágios de preparação (SOUZA, 2000): 

1º) planejamento, que abarca tanto o planejamento didático do curso/ disciplina como  

os recursos disponíveis na Internet para ensino/ aprendizagem dos conteúdos previstos;  

                                                 
75  Ramal (2002, p.244) delineia a figura docente que consegue inserir o uso do computador nas práticas 

pedagógicas como a de um arquiteto cognitivo que aos poucos modifica  as práticas escolares tradicionais: 

 

arquitetos cognitivos, dinamizadores da inteligência coletiva: esses são os 

professores que começam  a configurar-se, insinuados nos discursos e nas práticas 

dos diversos atores educacionais de uma escola provocada pela metáfora 

hipertextual. Pouco a pouco, começaram a incorporar a tecnologia ao seu trabalho, 

ao mesmo tempo em que, juntos, questionam as práticas escolares, problematizando 

a sua estrutura e criando alternativas. Do monologismo passam à polifonia das redes 

curriculares e à construção coletiva de uma realidade ousada.  

 



 

2º) filtragem crítica, que consiste na seleção dos sites relevantes para as atividades 

propostas;  

3º) pós-produção, isto é, reflexão sobre como será utilizado o material coletado (on-line 

ou off-line) para alcançar os objetivos propostos para a atividade;  

4º) inversão de ensaio, nesse caso, se a proposta é trabalhar com textos on-line, o 

professor assume o papel do aprendiz e navega para realizar as atividades pensadas, pois desta 

forma poderá localizar possíveis dificuldades e repensar sua prática pedagógica.  

Consideramos que cabe ao docente estabelecer uma rede de conhecimentos/ 

informações para a navegação do aluno, após avaliar que páginas disponíveis na rede abarcam 

os conteúdos programados para o curso, são adequadas ao grupo e podem contribuir para o 

processo de aprendizagem. É necessário que o docente consiga determinar de antemão tanto 

os objetivos que podem ser alcançados com o uso do computador nesta aula, como os sites e 

links que podem auxiliar a compreensão do texto acessado pelo estudante. Neste processo, 

pode motivar a construção ativa do conhecimento e da compreensão por parte do aluno, ao 

fornecer as ferramentas que podem auxiliá-lo durante a navegação e promover o diálogo e a 

polifonia na aula. Pode, ao contrário, reproduzir a tradicional transmissão de informação no 

ambiente digital ao não abrir espaço para o diálogo e para a leitura de links relacionados ao 

assunto tratado na aula. 

Como sugere Silva (2002, p.73), o professor neste novo paradigma de educação 

necessita disponibilizar, não restringindo o termo ao sentido de permitir, visto que significa no 

contexto escolar: 

 

1. oferecer múltiplas informações (em imagens, sons, textos, etc.) utilizando ou não 

novas tecnologias, mas sabendo que estas, utilizadas de modo interativo, 

potencializam consideravelmente ações que resultam em conhecimento; 2. ensejar 

(oferecer ocasião de...) e urdir (dispor entrelaçados os fios da teia, enredar) múltiplos 

percursos para conexões e expressões com o que os alunos possam contar no ato de 

manipular as informações e percorrer percursos arquitetados; 3. estimular os alunos 

a contribuir com novas informações e a criar e oferecer mais e melhores percursos, 

participando como co-autores do processo. 

 

 

Desta maneira, o docente não constrói uma rota, mas uma autêntica rede: “Ele define um 

conjunto de territórios a explorar. E a aprendizagem se dá na exploração – ter a experiência 

(Kapelian) – realizada pelos alunos e não a partir da sua récita, do seu falar/ ditar” (SILVA, 

2002, p.73). Além disso, é relevante que o estudante compreenda o porquê de estudar 

determinado conhecimento e/ou realizar determinada tarefa, associando estes à sua prática 

cotidiana, de modo que os novos conhecimentos e habilidades aprendidas sejam incorporados 

às suas práticas sociais de letramento.  



 

Nesta perspectiva, o papel do aluno durante a leitura de (hiper)textos on-line não pode 

restringir-se ao de um internauta passivo. Pelo contrário, é necessário que ele interaja e neste 

espaço de múltiplas vozes, possa expressar suas experiências, opiniões e idéias. E, ao partilhar 

informações e dialogar com outras pessoas, também aprender a ouvir, a respeitar e a analisar 

com senso crítico a voz do outro. Além de atualizar-se permanentemente, o aprendente tem 

que ser capaz de saber onde e como selecionar a informação. Ele é o responsável por buscar a 

informação, analisá-la e transformá-la em conhecimento. Desta maneira, capacita-se o sujeito 

para lidar de forma autônoma e crítica com a grande quantidade de informações e novos 

conhecimentos que surgem incessantemente na sociedade atual. Seu papel desloca-se, 

portanto, de receptor passivo para construtor de conhecimento, rompendo a circularidade e o 

autoritarismo do discurso pedagógico (ORLANDI, 1996).   

A utilização da Internet na educação contextualiza o surgimento desse novo paradigma 

pedagógico, embora a utilização de novíssimas tecnologias na aula não assegurem que este 

ocorra. 

 

4. 4  Internet e educação: 

 

A apropriação social da Internet é um processo através do qual as novas tecnologias são 

apreendidas como uma parte fundamental da vida cotidiana, integradas conscientemente na 

cultura e utilizadas na autogestão da sociedade, acarretando mudanças na vida social e 

produzindo novos usos da linguagem que as refletem (FICHTNER, 2001). Como sugere Dal 

Molin (2005, p. 292): 

os homens já se vêem envoltos em uma teia de novas relações marcadas pela 

tecnologia, que paulatinamente vai sendo reconhecida, incorporada e interiorizada 

como parte de uma nova realidade (virtual) edificada e reorganizada com base 

nessas novas relações e trocas simbólicas.   

 

A Internet desempenha papéis relevantes em diversas áreas da sociedade e do 

conhecimento, visto que constitui um novo espaço, o ciberespaço
76

, não apenas de lazer, 

comércio, serviços, informação e comunicação global, como também de educação e 

investigação. Estar ligado a esta rede global representa um vastíssimo potencial de acesso a 

bibliotecas, universidades, pesquisadores, sites e pessoas dos mais variados lugares 

geográficos.  
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   O ciberespaço é um meio de comunicação e uma rede de informações e internautas: “O termo 

especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de 

informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo”(LÉVY, 

2000,  p. 17).  



 

Essa mídia já faz parte de diversas práticas sociais, inclusive, do espaço escolar. Permite 

a interação com pessoas de várias culturas, o intercâmbio entre distintas visões e realidades e 

a busca de soluções para problemas (CASTELA e MENEZES, 2004). Dessa maneira, 

evidencia que o espaço da sala de aula não constitui a única fonte de informação para o 

aprendiz, muda a maneira como os alunos concebem a aula e revela que a construção do 

conhecimento pode ocorrer de maneira enriquecedora a partir do diálogo com diversas fontes 

e vozes.  

A rede possibilita a criação de espaços de debate e troca de idéias, o intercâmbio de 

experiências e projetos entre escolas e instituições, propiciando o desenvolvimento de 

parcerias. A Internet pode ser empregada para aprofundar diversas temáticas abordadas na 

escola. Mas, como acontece com os outros meios de comunicação, isso exige que o docente 

pesquise previamente e selecione os endereços eletrônicos que considera mais relevantes para 

o assunto que pretende abordar (CASTELA e MENEZES, 2004), já que “a utilização na 

Internet no contexto da sala de aula implica que previamente os alunos saibam o que vão 

fazer, e o que devem pesquisar” (MOURA, 1999, p. 10 de 13).  Também pode contribuir para 

o pensamento crítico, já que disponibiliza outras perspectivas e opiniões sobre o mesmo 

assunto, sempre passíveis de serem confrontadas e analisadas.  

Diversos autores têm discutido o uso da Internet junto à educação. As possibilidades de 

aproveitamento dos recursos disponíveis nessa área são diversas, como, por exemplo, 

pesquisas, criação de debates, espaço hipertextual para contato e colocação de dúvidas ao 

professor, disponibilização de textos, músicas, vídeos e materiais didáticos. Debsky e Lévy 

(1999) relatam diversas pesquisas voltadas para o uso da Internet no ensino de línguas, 

evidenciando que não há um consenso quanto aos benefícios da rede nesta área. Dentre essas 

investigações, por um lado, estão as de Gu e Xu (1999) e Parreiras (1999) que, a partir de suas 

pesquisas com o ensino de inglês, nas universidades chinesa e brasileira, respectivamente, 

consideram que o ambiente virtual
77

 contribui para tornar os alunos mais autônomos. E, por 

outro lado, o estudo de Blin (1999) com relação ao ensino de francês, em uma universidade 

em Dublin, conclui que o sucesso no uso da tecnologia não promove a autonomia dos 

estudantes, mas, pelo contrário, é um produto desta autonomia.   

Consideramos, assim como Guerra (2000), que a tecnologia merece lugar de destaque 

na educação porque permite: expandir as fronteiras do conhecimento para além da instituição 

escolar; criar novas maneiras de apresentar e acessar a informação; modificar as posturas de 
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   O virtual não possui existência material, mas um conjunto complexo de possibilidades (LÉVY, 1998). 



 

professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem e criar novas formas de relacionar-

se.  

Souza (2000) aponta como a principal diferença entre o computador e as outras 

tecnologias, seu aspecto multitarefa, posto que não se restringe a uma determinada finalidade. 

Este autor sugere que os três papéis, simultâneos ou não, que o computador pode exercer na 

educação são: 

(a) ferramenta, já que, em geral, a máquina é vista como instrumento nos processos de 

ensino e aprendizagem; 

(b) tutor, isto é, nesse caso o computador possui a função de ensinar o aluno através de 

alguns programas, embora seja fundamental o acompanhamento desta situação de ensino pelo 

docente;  

(c) aprendiz, ou seja, a máquina aprende com o aluno, como ocorre na linguagem de 

programação denominada LOGO
78

.  

Para que o computador possa desempenhar uma ou mais destas funções é necessário 

que: os objetivos educacionais de seu uso estejam bem definidos, o docente determine estas 

finalidades juntamente com os aprendizes e a ênfase esteja na educação e não na tecnologia, 

portanto, o manuseio da máquina deve ser parte do conteúdo e não um fim em si mesmo 

(SOUZA, 2000).  

Com relação à prática docente, nos colégios públicos que já dispõem de um laboratório 

de informática, muitas vezes os professores não o utilizam por não dominarem esse suporte 

e/ou não saberem como utilizá-lo com finalidades pedagógicas. Como sugere Nunes (2002, 

p.05), “a resistência natural do ser humano para mudanças faz com que as possibilidades de 

melhorar o ensino se percam por falta de interesse dos que poderiam transformar algumas 

dessas realidades
79

”. Por outro lado, mesmo que o professor não disponha de recursos 

informáticos como o computador ou o acesso à Internet, sua aula pode tecer relações com e 

reflexões sobre gêneros e (hiper)textos diversos através do diálogo. Nessa perspectiva, Silva 

(2002, p. 74-75) compara a aula infopobre à inforrica: 
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   A linguagem de programação LOGO, desenvolvida por Seymour Papert, discípulo de Jean Piaget, cria 

espaço para simulações e descobertas que auxiliam na construção vivenciada de conceitos adquiridos no 

processo de aprendizagem, possibilitando o tratamento alternativo do erro. Possui uma filosofia subjacente de 

aprendizagem pela descoberta, do erro como fator importante na aprendizagem e de que o que aprendemos e a 

maneira como aprendemos dependem de materiais culturais que temos a nossa disposição.  
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   “La resistencia natural del ser humano para cambios hace con que las posibilidades de mejorar la 

enseñanza se pierdan por falta de interés de los que podrían transformar algunas de esas realidades”. 



 

Ou seja: a sala de aula infopobre pode ser rica em interatividade, uma vez que o que 

está em questão é o movimento contemporâneo das tecnologias e não 

necessariamente a presença da infotecnologia. Claro, repito, a multimídia interativa 

pode potencializar consideravelmente as operações realizadas na sua ausência. Em 

comparação, a sala de aula inforrica pode ter computadores ligados à Internet e 

oferecer a cada aluno um endereço eletrônico pessoal, mas não será interativa 

enquanto prevalecer o falar/ ditar ou mesmo o professor “parceiro”, o “conselheiro”, 

o “facilitador”.  

 

Uma aula que contemple um modelo hipertextual certamente dialoga com o intertextual, 

o interdisciplinar e o intercultural, abrindo espaço para múltiplas vozes de dentro e fora da 

sala de aula, de diferentes fontes, (hiper)textos e áreas de conhecimento. Como sugere Dal 

Molin (2005, p.45), o hipertexto eletrônico questiona “a sala de aula apontando que o modo 

de educar transita pelo diálogo, pela alternância, com todos os protagonistas do evento de 

aprendência”.  

Vale ressaltar que o uso de um aparelho multimídia - data show - junto a um único 

computador portátil, além de ser muito mais barato que montar um laboratório de informática, 

pode atender melhor aos objetivos educacionais (STONE WISKE, 2006). 

Para implementação de novas tecnologias, incluindo a Internet, no ambiente escolar, é 

necessário (SOUZA, 2000): 

1º) conscientização da administração da instituição escolar sobre as possibilidades da 

Internet no ensino de línguas; 

2º) convencimento dos professores de que o uso dos recursos da Internet pode 

contribuir para o ensino. Esse convencimento pode ocorrer através, por exemplo, de 

treinamentos teóricos e práticos. “Esse treinamento de apresentação pode ser feito através de 

workshops, que podem gerar, como produtos finais, projetos experimentais ainda no âmbito 

docente” (Ibid, p.48-49); 

3º) implementação de projetos experimentais pelo professor nas turmas em que leciona; 

4º) inclusão de atividades que utilizam o computador como parte integrante do 

programa curricular:  

 

Para tal, é preciso um trabalho em equipe que tenha em mente que o computador não 

é nem um bônus que deve ser oferecido aos alunos, nem um substituto para o 

conteúdo curricular e para as aulas expositivas-dialogadas. Deve ser apenas parte do 

currículo, mas parte integrante e não um acessório a mais (Ibid, p.51); 

 

 

5º) atualização permanente da relação Internet-currículo. Como uma extensão do que se 

espera que o docente já faça em sua prática, essa atualização consiste em repensar o curso e 

rever as atividades planejadas cada vez que for ministrá-lo. Desta maneira, podemos afirmar 



 

que o professor verificará a atualidade dos textos selecionados, não será surpreendido se uma 

página não estiver mais disponível na rede e reajustará as atividades para atender os objetivos, 

necessidades e expectativas de cada grupo de alunos.   

Dessa maneira, como afirma o Ministro da Educação, Fernando Haddad, “inclusão 

digital não é simplesmente disponibilizar equipamento conectado; envolve também, a 

capacitação das pessoas e produção de conteúdos educacionais a serem utilizados pelos 

educadores” (TANCREDI, 2008). A implementação do computador no âmbito escolar não 

garante a aprendizagem, sendo a atuação do professor fundamental nesse processo: 

 

portanto, a figura do professor representa o ponto central das mudanças que poderão 

ocorrer com a introdução do computador e outras tecnologias no processo de ensino-

aprendizagem. Sua participação será fundamental em todas as etapas, já que será o 

principal responsável por garantir, promover e sustentar as mudanças. O papel que 

deverá desempenhar representa, assim, um ponto de equilíbrio, uma linha divisória 

que garantirá ou não o sucesso das novas tecnologias no ambiente educacional 

(GUERRA, 2000, p. 85) 

 

Silva (2002), baseado na caracterização de árvore e rizoma
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, proposta por Deleuze e 

Guattari (2000), distingue dois modelos de aprendizagem: o que segue a modalidade 

tradicional e o que parte da modalidade interativa, ocorrendo através da navegação, 

experimentação, simulação, participação, bidirecionalidade e co-autoria. A modalidade 

interativa se caracteriza por ser intuitiva, multissensorial, acentrada e conexial, isto é, aberta a 

novos caminhos e significações.  

Nesta perspectiva, cabe ao docente estimular a participação criativa dos aprendizes e 

“mobilizar articulações entre os diversos campos de conhecimento tomados como rede 

inter/transdisciplinar” (SILVA, 2002, p.74). Essas inter-relações contribuiriam para tecer a 

rede onde se reconstroem constantemente os conhecimentos (KENSKI, 1997). 

Cabe enfatizar que a aprendizagem interativa não depende da presença do computador. 

Silva (2002, p.74) exemplifica, com muita propriedade, como uma aula pode seguir essa 

perspectiva interativa sem a presença da tecnologia: 
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   Deleuze e Guattari (2000) sugerem a imagem de uma árvore para confrontá-la com a idéia de rizoma, 

de forma a caracterizá-lo. Enquanto a árvore sempre apresenta uma base fixa e se ramifica de modo linear do 

tronco em galhos e destes em galhos menores, o rizoma possui uma multiplicidade de “linhas” abertas em 

qualquer sentido, sem base fixa e em constante conexão entre si.  



 

mesmo que não haja tecnologias hipertextuais na sala de aula é possível engendrar 

essa modalidade de aprendizagem. Pode-se, por exemplo, investir em multiplicidade 

de nós e conexões – no sentido mesmo do hipertexto, do rizoma -, utilizando textos, 

fragmentos da programação da tv, filmes inteiros ou em fragmentos, gravuras, 

jornais, músicas, falas, performances, etc. Nesse ambiente o professor disponibiliza 

roteiros em rede e oferece ocasião de exploração, de permutas, de potencializações 

(dos temas e dos suportes). Aí ele estimula a co-autoria e a fala livre e plural. E se 

não há multimídia ou Internet, bastaria um fragmento em vídeo para detonar uma 

intrincada rede de múltiplas conexões com alunos e professor interagindo e 

construindo conhecimento. 

 

A partir de várias investigações sobre aprendizagem, a pesquisa de Sáenz Barrio e Mas 

Candela (1995) revela que os recursos tecnológicos interativos como o computador e o 

hipertexto eletrônico contribuem mais para diversos objetivos de aprendizagem do que 

recursos visuais, de áudio, audiovisuais ou de projeção. Segundo esses autores, esses recursos 

interativos podem contribuir muito para os seguintes objetivos de aprendizagem: 

conhecimento de fatos e terminologia; identificação de idéias, seqüências e critérios; 

compreensão de regras e generalizações; análise, comparação e conclusão; formulação de 

hipóteses e avaliação de provas; capacidade para operar e competência verbal e escrita. Todos 

os outros tipos de recursos considerados se revelaram menos aptos para alcançar estas metas 

de aprendizagem, com exceção dos recursos audiovisuais que apresentaram uma contribuição 

igualmente alta com relação ao conhecimento de fatos e terminologia. Embora tenham 

apresentado contribuição classificada como média em relação ao desenvolvimento de 

destrezas psicomotoras e aquisição de atitudes e valores, os demais tipos de recursos tiveram 

desempenho igual ou inferior nesses objetivos. 

Os recursos e ferramentas disponíveis na Internet podem oferecer formas de apoio à 

aprendizagem. No entanto, requerem dos docentes um posicionamento crítico sobre em que 

situação sua utilização é mais adequada. Assim como Guerra (2000, p. 88), consideramos que 

dependendo do paradigma adotado pelo professor, a Internet pode facilitar ou não seu 

trabalho e processo de atualização: 

 

A Internet será um ambiente ótimo para o professor que deseja atualizar-se ou 

comunicar-se mais. Por outro lado, será um problema para o professor que evita a 

tecnologia a todo custo ou que não está acostumado com a informação 

compartilhada e descentralizada. A Internet poderá tornar a defasagem entre essas 

duas classes de professores mais perceptível.  

 

A resistência dos docentes com relação ao uso do computador está relacionada tanto a 

falhas na formação dos professores quanto a fatores, levantados por Ramal (2002), como 

insegurança, receio de danificar equipamentos caros, diferença entre a situação 

socioeconômicas do docente e as condições da instituição escolar e dos aprendentes, 



 

preconceitos relacionados à associação entre uso do computador, sociedade de consumo e 

exclusão provocada pela globalização, visão da tecnologia como subversora dos modelos da 

educação tradicional, receio da multidisciplinaridade e, por fim, acomodação pessoal e 

profissional. Além disso, consideramos que podem ser acrescentadas a essa lista os softwares 

educativos mal elaborados, difíceis de utilizar, inadequados ao perfil dos alunos, pouco 

interativos e/ou pouco flexíveis: 

 
Isso sem falar dos softwares “educativos” concebidos para potencializar a 

aprendizagem e o trabalho do professor, mas que possuem metodologias fechadas, 

não permitindo a participação direta do professor e dos alunos. Softwares que 

contêm aulas prontas (pacotes), sem possibilidade de personalização, de modificação 

de seus conteúdos porque são estáticos, fixos, com links arborescentes, limitados – 

aliás, são os que mais existem no mercado (SILVA, 2002, p. 75). 

 

  Considerando que os processos pedagógicos que os professores vivenciam ao longo de 

seu processo de formação influenciam diretamente em sua prática docente (VOLLMER, 

1994), os docentes reproduzem, muitas vezes, o tipo de aulas que tiveram durante sua 

formação (SOUZA, 2000). Em decorrência disso, “Uma das razões para essa resistência por 

parte dos professores pode ser explicada pelo fato de a maioria ter completado seu processo 

de formação antes de haver ligações mais profundas da tecnologia com o processo ensino-

aprendizagem” (SOUZA, 2000, p.15). Dessa maneira, a resistência à incorporação das 

inovações tecnológicas nas aulas parte também dos docentes: 

 

é mais comum que se perceba os obstáculos técnicos ou financeiros que dificultam 

esse processo de inserção do computador nas escolas do que os obstáculos humanos, 

tais como os sentimentos de incompetência e desqualificação frente às novas 

tecnologias. Contudo, vencidas as barreiras técnicas e financeiras, é certamente o 

fator humano que determinará o sucesso de qualquer política de inserção (BUZATO, 

2001, p. 265). 

 

Neste sentido, concordamos com Stone Wiske (2006a, p. 255) ao afirmar que 

 

inicialmente as pessoas tendem a utilizar as novas tecnologias para reproduzir quase 

exatamente as mesmas práticas as que estavam habituadas, do mesmo modo em que 

os primeiros filmes imitavam as representações teatrais, antes de descobrir 

progressivamente as possibilidades mais inovadoras da nova ferramenta
81

. 

 

Considerando a universidade como o espaço de discussão e construção do 

conhecimento, cabe aos docentes universitários a tarefa de explorar e repensar a dinâmica das 
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  “inicialmente las personas tienden a utilizar las nuevas tecnologías para reproducir casi exactamente las 

mismas prácticas a las que estaban habituadas, del mismo modo en que los primeros filmes imitaban las 

representaciones teatrales, antes de descubrir progresivamente las posibilidades más innovadoras de la nueva 

herramienta”. 



 

aulas com o hipertexto eletrônico e a mídia Internet. Nesse aspecto, cremos que é a partir da 

experimentação do suporte on-line na prática pedagógica que esse conhecimento se constrói e 

se aperfeiçoa, pois só a utilização do computador na aula fornece dados concretos para análise 

dos processos de ensino e aprendizagem nas práticas de letramento digital. Com o tempo, a 

partir das experiências, teoriza-se e se analisa o que ocorre nessas aulas e, só depois disso, 

podem-se incluir estes estudos como conteúdo nos cursos superiores, para capacitar futuros 

professores, e em cursos de formação continuada. Inverter este percurso, culpando a falta de 

preparação dos docentes para trabalhar com o suporte eletrônico, contribui para que estes 

professores sintam mais insegurança de utilizá-lo nas aulas.  

Embora ainda existam muitos fatores que dificultem ou mesmo impeçam a utilização do 

computador para ensinar e aprender, uma grande contribuição das novíssimas tecnologias 

para a educação é o fato de fazerem com que os docentes rediscutam suas práticas 

pedagógicas (SOUZA, 2000; STONE WISKE, 2006).  Esse parece o caminho para que, nesse 

estágio de experimentação e discussão do suporte computador e da mídia Internet nas aulas, 

revelem-se propostas eficazes de sua utilização na educação.  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



 

  CAPÍTULO 5 -  METODOLOGIA: 
 

 

Desconfiai do mais trivial,  

na aparência do singelo. 

E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: 

não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, 

pois em tempo de desordem sangrenta, 

de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, 

de humanidade desumanizada, 

nada deve parecer natural  

nada deve parecer impossível de mudar. 

(BERTOLT BRECHT, 1983) 

 

 

 

 

Esta investigação consiste em um estudo de caso que se enquadra na modalidade de 

pesquisa qualitativa
82

, que busca compreender o fato em sua particularidade (MARTINS e 

BICUDO, 1989). Podem-se observar aspectos contundentes para os objetivos deste trabalho 

que seriam desconsiderados em termos apenas quantitativos. Como se trata de uma pesquisa 

qualitativa, não se pretendeu generalizar os resultados obtidos, visto que o restrito número de 

informantes estudado não permite validar os resultados para além do grupo considerado na 

investigação.  

Nossa pesquisa qualitativa tem características de um estudo etnográfico, já que para 

tanto são necessárias, segundo André (2004): a utilização de entrevistas, observação 

participante e análise de documentos; a interação entre o pesquisador e o objeto estudado, 

visto que e a atuação do pesquisador é fundamental na coleta e análise de dados; a ênfase no 

processo e não no resultado final; a “preocupação com o significado, com a maneira própria 

com que as pessoas vêem a si mesmas, as suas experiências e o mundo que as cerca” (Ibid, p. 

29); a aproximação do pesquisador e das diversas situações quotidianas; a reconstrução dos 

aspectos observados pelo pesquisador através de palavras ou transcrições literais e a busca da 

“formulação de hipóteses, conceitos, abstrações, teorias e não sua testagem” (Ibid, p. 30). 

Esta autora enfatiza que a etnografia tem como foco as práticas, hábitos, linguagem e 

significados de um determinado grupo social.  

Com relação ao método, esta investigação constitui um estudo de caso, visto que 

“estuda-se um único grupo ou comunidade em termos de sua estrutura social, ou seja, 
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  “Essa modalidade de pesquisa procura sistematizar as descrições dos dados verbais de forma a torná-

las comparáveis. Ela constitui um compromisso com o sistema geral de representações e com a tarefa de 

encontrar categorias gerais e combinações de categorias que podem, dentro do sistema, representar os resultados, 

visando a explorar as análises interpretativas dos itens dos dados verbais” (MARTINS e BICUDO, 1989, p. 30 e 

31). 



 

ressaltando a interação de seus componentes, buscando o aprofundamento das questões 

propostas” (GIL, 1999, p. 72). 

Uma vez caracterizado o tipo de pesquisa realizada, expomos as questões que a 

norteiam, nossas hipóteses iniciais e os objetivos que pretendemos alcançar com a 

investigação. 

   

5.1 Problemas, hipóteses e objetivos da pesquisa: 

 

Considerando que o suporte influencia no processo de leitura, que se discutem 

atualmente as especificidades do hipertexto eletrônico em comparação com o (hiper)texto 

impresso e que hipertextos eletrônicos que têm sido utilizados em aulas presenciais de E/LE, 

cabe indagar: (1) quais são as estratégias e recursos utilizados por alunos de E/LE na 

leitura on-line de um (hiper)texto eletrônico didatizado na aula? Nossa hipótese inicial é 

que os estudantes recorrem a buscadores da Internet para localizar sites que lhe auxiliem a 

compreender o (hiper)texto lido, como dicionários e enciclopédias eletrônicos, mesmo que o 

professor não o solicite. Outro aspecto que nos parece provável é que o diálogo aluno-aluno e 

aluno-docente contribui para facilitar a leitura on-line em E/LE. 

Hoje em dia, torna-se cada vez mais freqüente a utilização de textos extraídos da 

Internet ou lidos diretamente da tela do computador. No entanto, ao ser convertida em um 

objeto didático, a fonte perde a autenticidade original em termos de objetivos de leitura, 

devido ao deslocamento de sua situação enunciativa (MAINGUENEAU, 1996; JUNGER, 

2002). Dessa maneira, o aluno de E/LE pode não ser o co-enunciador esperado para os 

(hiper)textos acessados na rede. Um segundo questionamento é que: (2) os professores de 

E/LE consideram, ao utilizar nas aulas (hiper)textos da Internet on-line ou off-line, a 

mudança da situação enunciativa e as especificidades do (hiper)texto eletrônico on-line? 

E, desta forma, incentivam ou bloqueiam o uso dos recursos disponibilizados na Internet 

para a leitura de um hipertexto eletrônico? Supomos que professores de E/LE não 

consideram nem a mudança da situação enunciativa nem as especificidades do (hiper)texto 

eletrônico e do novo suporte. Em função disso, consideramos que subaproveitam os recursos 

potenciais da Internet para desenvolver a habilidade de leitura e o letramento digital dos 

alunos e se comportam com o (hiper)texto eletrônico da mesma maneira que com o 

(hiper)texto impresso, impedindo ou dificultando as possibilidades virtuais dos alunos durante 

a leitura em suporte eletrônico.  



 

Considerando a existência de diferentes concepções de leitura e de letramento e o nosso 

posicionamento de que a concepção interacional de leitura e as práticas sociais de letramento 

necessitam ser priorizadas na escola, cabe indagar: (3) que concepções de leitura e 

letramento as docentes e alunos de E/LE observados projetam na atividade ao 

utilizarem o suporte on-line? Junger (2002), em um estudo de caso com professores de 

espanhol no ensino superior na cidade do Rio de Janeiro, verificou que há um distanciamento 

entre a teoria sobre leitura e a prática docente que não utiliza diferentes gêneros discursivos e 

fontes para trabalhar a leitura com textos impressos. Nessa perspectiva, consideramos que o 

conhecimento teórico que estas professoras têm sobre o modelo interacional de leitura não é 

suficiente para ser incorporado à sua prática docente utilizando as novíssimas tecnologias. 

Cremos que se o docente não for capaz de desenvolver atividades de compreensão leitora que 

não se restrinjam à localização de informações, mas que possam avaliar se o aluno 

compreendeu o texto lido em termos de leitura off-line, também não conseguirá fazê-lo em 

relação à leitura on-line, que é algo novo e para o qual ainda não há uma preparação 

específica. Também supomos que o letramento digital em uma aula de leitura em E/LE se 

insere em um letramento social, em que a interação colabora no processo de construção de 

sentidos. Além disso, cremos que a prática docente nas aulas de E/LE não desenvolve nos 

estudantes letramentos que os capacitem a obter informações de forma autônoma através da 

leitura de um (hiper)texto eletrônico na LE. Desenvolve-se a partir do modelo autônomo de 

letramento, considerando a leitura como decodificação e/ou reproduzindo a prática com 

suporte impresso ao trabalhar com o hipertexto em suporte eletrônico. 

 A fim de tentar lançar uma luz sobre estas três questões, esta investigação objetiva, por 

um lado, (1) identificar e comentar as práticas de transposição didática e letramento digital 

com hipertextos eletrônicos utilizadas por docentes de E/LE e, por outro, (2) discutir os 

procedimentos de leitura on-line do aprendente de E/LE em hipertextos eletrônicos 

didatizados na aula. Para alcançar estes objetivos gerais da investigação definimos como 

objetivos específicos: 

(1) identificar as estratégias de leitura de alunos de E/LE na leitura on-line de 

hipertextos eletrônicos didatizados na aula; 

(2) descrever o processo de transposição didática do hipertexto eletrônico na aula de 

E/LE; 

(3) listar os recursos disponíveis na leitura on-line que são considerados pelas 

professoras de E/LE no processo de transposição didática de textos on-line; 



 

(4) identificar como as professores de E/LE lidam com as dificuldades geradas pela 

mudança da situação enunciativa e especificidades do hipertexto eletrônico ao utilizarem 

hipertextos on-line e/ ou off-line da Internet na aula; 

(5) identificar os aspectos da prática docente durante o evento de leitura on-line na aula 

de E/LE que contribuem para o desenvolvimento de letramentos nos estudantes.  

(6) averiguar que aspectos do suporte e do hipertexto eletrônico influenciam no 

processo de leitura e  

(7) identificar as concepções de leitura e letramento que circulam na aula de E/LE. 

A partir da delimitação dos problemas e dos objetivos que orientam a pesquisa, 

estabelecemos os passos metodológicos e construímos instrumentos de coleta de dados que 

possibilitassem responder essas indagações. 

 

5.2 A construção dos passos metodológicos e dos instrumentos de coleta de dados: 

 

Em nossa trajetória de investigação, buscamos caminhos qualitativos para tentar lançar 

uma luz sobre as questões elaboradas e possíveis variáveis envolvidas. Para tanto, adotamos 

uma metodologia complexa, por abarcar diversos instrumentos de coleta de dados tanto junto 

a docentes como a discentes. Descrevemos a seguir as etapas de realização desta pesquisa:  

A 1ª etapa consistiu na revisão bibliográfica sobre leitura, letramento, transposição 

didática, hipertexto, novíssimas tecnologias e sua aplicação na educação. “Qualquer espécie 

de pesquisa, em qualquer área, supõe e exige uma pesquisa bibliográfica prévia, quer para o 

levantamento da situação da questão, quer para a fundamentação teórica ou ainda para 

justificar os limites e contribuições da própria pesquisa” (CERVO e BERVIAN, 1996, p. 48).  

O levantamento bibliográfico que realizamos se enquadra em um estudo exploratório, que 

permite ampliar o conhecimento que se tem sobre um determinado tema, a fim de fornecer o 

alicerce teórico em que se fundamenta este trabalho. Esta etapa perpassou todas as outras, 

devido à extensão desse levantamento bibliográfico. 

A 2ª etapa da pesquisa compreendeu a seleção dos informantes a partir da realização de 

sondagem junto aos professores que lecionam espanhol na cidade de Cascavel, localizada no 

Oeste do Estado do Paraná, a cerca de 140 km da tríplice fronteira do Brasil com o Paraguai e 

a Argentina. Sua posição geográfica acarreta uma grande demanda pelo ensino de espanhol. 

No entanto, em Cascavel apenas dois colégios da rede estadual de ensino, que abrange do 

segundo ciclo do ensino fundamental ao final do ensino médio, possuem a Língua Espanhola 

na grade curricular. Em 2007, há dezesseis Centros de Línguas Estrangeiras Modernas 



 

(CELEM)
83

 na cidade e, destes, quinze ofertam espanhol
84

. Estes centros foram criados pela 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), em 1986, e funcionam em colégios 

estaduais que os solicitam à SEED. As línguas ofertadas dependem da origem dos 

colonizadores da cidade onde se inserem os CELEMs. Em Cascavel, as línguas ensinadas 

nestes centros são inglês, francês, italiano e espanhol. 

Os CELEMs oferecem a língua estrangeira, gratuitamente, à comunidade, professores, 

funcionários e alunos da instituição de ensino. As turmas possuem no máximo 20 alunos, 

sendo que 20% das vagas são destinadas à comunidade e o restante às pessoas do próprio 

colégio, incluindo alunos do ensino fundamental e médio – que estudam a língua estrangeira 

escolhida em contraturno -, professores e funcionários da instituição de ensino. O curso possui 

duração de dois anos e carga horária total de 320 horas, sendo dividido em quatro períodos 

semestrais (p1, p2, p3 e p4) de 80 horas cada, distribuídas em dois dias semanais com dois 

tempos de 45 ou 50 minutos cada um, dependendo do colégio. Ao final de cada período o 

aluno recebe um certificado.  

Segundo dados fornecidos pela SEED, em 2007, quando foram coletados os dados de 

nossa pesquisa, nove docentes concursados lecionam espanhol nos CELEMs em Cascavel e 

existem cinco colégios equipados com laboratórios de informática. A partir de contatos 

estabelecidos, pessoalmente, por e-mail e/ou telefone, com os docentes que lecionam em 

instituições de ensino estaduais que dispõem de uma sala equipada com computadores ligados 

à Internet, verificamos que três afirmam utilizar o laboratório de informática
85

 nas aulas para 

desenvolver a habilidade de compreensão leitora dos estudantes. Escolhemos estas 

professoras, denominadas nesta pesquisa como docente 1 (D1), docente 2 (D2) e docente 3 

(D3), e seus alunos nos CELEMs como os informantes desta pesquisa.  Estas três docentes 

são especialistas e possuem faixa etária de 20 a 25 anos (D1), de 30 a 35 anos (D2) e de 40 a 

45 anos (D3).  

Cabe comentar que, embora nossa investigação seja um estudo de caso com três 

docentes e alguns de seus alunos, estas representam a totalidade de professores de Espanhol 

da rede pública que inserem o computador, hipertextos eletrônicos e a Internet em suas aulas 
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  Segundo dados do site <http://www.diaadia.pr.gov.br/celem/#>, no Paraná existem mais de 300 

estabelecimentos de ensino em que os Centros de Línguas Estrangeiras Modernas (CELEM) estão presentes 

ofertando gratuitamente aulas de espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, ucraniano e polonês a mais de 

15.000 alunos.  
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             Por razões éticas mantemos o anonimato dos sujeitos que atuaram como informantes da investigação e 

das três instituições de ensino em que foram coletados os dados. 
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     Cada um dos três laboratórios de informática possui uma organização espacial diferente, o que facilita a 

visualização das telas dos computadores pela docente, no caso da D3, ou apenas de alguns computadores, o que 

exige deslocamento pela sala, como no caso da D1 e D2.  

http://www.diaadia.pr.gov.br/celem/


 

presenciais na cidade de Cascavel. Os docentes que atuam nas escolas Municipais, de 1ª a 4ª 

séries, não foram considerados nessa pesquisa porque não têm formação em Letras (Português 

– Espanhol), lecionam todas as disciplinas do currículo, tendo recebido apenas um curso de 

270h, dividido em três módulos de 90 h, de língua espanhola, oferecido pela Secretaria 

Municipal de Educação para capacitar os docentes interessados em lecionar esta disciplina 

para as crianças da escola em que trabalham.  

A 3ª etapa abarcou a realização de entrevista (Anexo M), gravada em áudio, com D1 e 

D2 separadamente. Com D3 realizamos esta etapa após a gravação de sua aula devido à 

disponibilidade desta professora e a dificuldade de reservar o laboratório de informática na 

escola onde leciona. Como na entrevista qualitativa “O objetivo é uma compreensão 

detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações, em relação aos comportamentos das 

pessoas em contextos sociais específicos” (GASKELL, 2005, p. 65), assumimos neste 

momento a posição de entrevistador com a finalidade de:  

(a) identificar como as professoras afirmam explorar o hipertexto on-line nas aulas;  

(b) identificar que modelos de leitura/ letramento as docentes afirmam projetar na 

atividade e em sua avaliação ao utilizar o suporte on-line;  

(c) averiguar a visão das docentes com relação à descontextualização dos (hiper)textos 

da Internet utilizados nas aulas. 

Dentre os três tipos de entrevistas empregados na pesquisa qualitativa, utilizamos com 

D1 uma entrevista semi-estruturada, também denominada de entrevista em profundidade 

(GASKELL, 2005), na qual o entrevistador não utiliza uma lista de perguntas 

predeterminadas, mas um conjunto de títulos (tópicos guia) que servem como lembrete dos 

temas a serem abordados durante a interação. Com D2 e D3 seguimos como roteiro as 

perguntas formuladas à primeira docente. Optamos pela realização de entrevista ao invés de 

um questionário por considerarmos que com este método poderíamos obter mais informações, 

podendo inclusive voltar à mesma pergunta para obter mais esclarecimentos sobre 

determinado aspecto considerado.  

A 4ª etapa consistiu na elaboração e aplicação de um questionário de sondagem (Anexo 

A) a alunos destas docentes em CELEMs em Cascavel. Este questionário proposto 

compreende duas questões abertas (nº 6 e 8) e seis questões de múltipla-escolha (nº 1, 2,3,4,5 

e 7), mantendo, contudo, espaços para a livre expressão dos informantes.  

Os questionários foram aplicados em uma turma do p3 da D1, uma turma de p1 da D2 e 

uma turma de p4 da D3 a fim de:  

(a) construir um perfil dos alunos de E/LE como leitores-navegadores; 



 

(b) identificar seus hábitos de leitura com relação aos gêneros digitais;   

(c) averigüar que interesse os gêneros digitais despertam em leitores de E/LE;  

(d) identificar quais são os sites e os temas que mais lhes interessam;  

(e) verificar o grau de domínio da utilização da Internet por parte dos alunos e  

(f) obter dados e parâmetros para preparar o questionário sobre a leitura on-line e 

analisar a atuação dos alunos durante a aula a ser gravada. 

A 5ª etapa abrangeu a observação e registro em áudio de dois tempos de aulas (100 

minutos no total) utilizando a leitura on-line em E/LE (Anexo M), de cada uma das três 

professoras selecionadas. Distribuímos pelo laboratório de informática quatro gravadores de 

voz, a fim de captar a interação docente-alunos e aluno-aluno sobre os (hiper)textos 

acessados. Nesta fase pudemos confrontar a teoria sobre leitura, letramento e novíssimas 

tecnologias com o contexto de ensino e aprendizagem em que se deram as práticas docentes 

observadas.  

Optamos por registrar as aulas em áudio, visto que esta forma nos pareceu menos 

‘invasiva’ do que a gravação em vídeo, permitindo manter o anonimato dos informantes. 

Nesse sentido, compartilhamos com Loizos (2005, p. 153) a visão de que:  

 
não há razão para se introduzir uma gravação de vídeo em uma situação de pesquisa 

a não ser que isto seja a melhor ou a única maneira de registrar os dados, ou que seja 

claramente imperativo gravá-los. Por que esta precaução? Porque a produção de um 

vídeo irá, inevitavelmente, distrair seus informantes, ao menos até que eles se 

acostumem e irá provavelmente influenciar as  pessoas para que assumam posturas 

oficiais. Leva um bom tempo até que as pessoas se comportem naturalmente diante 

até mesmo do mais simples sistema de registro.  

 

Na pesquisa etnográfica, a observação seguida de registro escrito é muito recorrente, 

visto que contribui para caracterizar o contexto social da sala de aula (DAY, 1990). Valemo-

nos desta técnica durante a fase de gravação em áudio das aulas de leitura em E/LE realizadas 

tanto no laboratório de informática quanto na sala de aula. Nesta etapa, realizamos uma 

observação direta não-estruturada, o que equivale a dizer que registramos, em forma de notas 

de campo, acontecimentos nas aulas que pudessem vir a revelar algo de relevante na análise 

dos dados.  

Esta etapa teve como principais objetivos:  

(a) descrever o processo de transposição didática nas aulas dessas docentes para o 

desenvolvimento da leitura em E/LE utilizando o (hiper)texto eletrônico; 

(b) identificar as estratégias de leitura realizadas pelos alunos em aulas de leitura que 

utilizam o computador como suporte e 



 

(c) averiguar as concepções de leitura e letramento que circulam neste contexto escolar.  

Na 6ª etapa aplicamos, ao final da aula gravada, um questionário aos alunos sobre a 

leitura on-line (Anexo B). O questionário proposto compreende cinco questões abertas (nº 4, 

5,6, 7 e 8) e três questões de múltipla-escolha (nº  1, 2 e 3), mantendo, contudo, espaços para 

a livre expressão dos informantes.  

Elaboramos este questionário a fim de:  

 (a) averiguar que elementos do hipertexto eletrônico facilitaram ou dificultaram a 

leitura on-line;  

(b) confrontar a leitura on-line e a off-line, segundo a opinião dos alunos; 

(c) verificar se a atividade despertou o interesse dos estudantes; 

(d) averiguar se os alunos seguiram as orientações de acessarem o(s) site(s) sugerido(s) 

pelas docentes para realizarem as atividades propostas. 

Na 7ª etapa, observamos, gravamos em áudio (Anexo M) e realizamos anotações de 

dois tempos de aula (100 minutos no total) com a mesma turma da D1, utilizando um 

hipertexto eletrônico impresso, off-line, em E/LE, escolhido dentre os (hiper)textos acessados 

pelos alunos a fim de:  

(a) averiguar se a professora realiza a transposição didática do (hiper)texto off-line da 

mesma maneira que o faz on-line;  

(b) verificar se os estudantes utilizam as mesmas estratégias de leitura para (hiper)textos 

on-line e off-line;  

(c) caracterizar melhor a leitura on-line por comparação com a off-line; 

(d) verificar se os alunos sentem a descontextualização a partir da maneira como 

identificam o ethos dos sujeitos construídos discursivamente no (hiper)texto on-line.  

Não realizamos essa etapa nem a seguinte com as outras duas docentes porque 

afirmaram em suas entrevistas (Anexo M) que realizariam as mesmas questões e trabalhariam 

da mesma maneira se tivessem que utilizar o mesmo (hiper)texto on-line e off-line. D3 

comentou que na aula com (hiper)texto impresso a diferença estaria na intervenção dos alunos 

no texto, ou seja, na possibilidade de anotar, sublinhar e destacar elementos formais, mas 

utilizaria as mesmas questões de compreensão leitora.  

Na 8ª etapa, ao final dessa aula, aplicamos outro questionário, que construímos para os 

alunos da D1, desta vez sobre a leitura off-line (Anexo C), a fim de caracterizar melhor essa 

leitura e a influência do suporte na mesma. Esse questionário consta de quatro questões 

abertas (nº 4, 5, 6 e 7) e três questões de múltipla-escolha (nº 1, 2 e 3), mantendo, contudo, 

espaços para a livre expressão dos informantes. As questões propostas em nosso questionário 



 

sobre a leitura off-line foram propositalmente repetidas do questionário sobre a leitura on-line 

a fim de que pudéssemos confrontar as respostas dadas pelos alunos após a leitura do mesmo 

(hiper)texto em suportes eletrônico e impresso, de maneira a caracterizar melhor a leitura on-

line. 

Por fim, a última etapa consistiu na análise dos dados coletados. Seguimos as normas 

para transcrição de fala apresentadas em Preti (2003) para exemplificar os dados obtidos nas 

entrevistas com as docentes e nas interações ocorridas nas aulas gravadas. Dessa maneira, 

nesse trabalho, o prolongamento de vogal ou consoante é indicado por uma seqüência de dois 

pontos seguidos de outros dois pontos (::), a interrogação é apontada pelo ponto de 

interrogação (?), qualquer pausa é representada por reticências (...), comentários descritivos 

do transcritor são indicados entre parênteses duplos (( )) e incompreensões de palavras ou 

segmentos são apontados por parênteses vazios (  ). As iniciais maiúsculas só são utilizadas 

para nomes próprios ou siglas, entonações enfáticas são registradas em maiúscula, os nomes 

de obras e nomes estrangeiros são grafados em itálico, não indicamos ponto de exclamação e 

representamos fáticos como: ah, éh e tá. 

Além de analisar as entrevistas com as docentes (Anexo M), as gravações das aulas 

realizadas com e sem conexão à Internet (Anexo M) e os questionários de sondagem (Anexo 

A), sobre a leitura on-line (Anexo B) e sobre leitura off-line (Anexo C)aplicados aos alunos, 

também analisamos os planos de aula (Anexos I, J, K e L) que as três docentes elaboraram, a 

nosso pedido, a fim de contribuir para a discussão da atuação docente durante as aulas 

gravadas e os questionários elaborados pelas docentes (Anexos E, F, G e H) utilizados nas 

aulas, visto que colaboram para identificar os modelos de leitura e letramento revelados pelas 

docentes. Além disso, como as professoras selecionadas trabalham com questionários, que 

funcionam como roteiro para os alunos durante o acesso à Internet na aula de leitura, 

acessamos os sites sugeridos pelas docentes nas aulas observadas, lemos os (hiper)textos 

indicados e verificamos que recursos de hipermídia estes contém (item 6.3). 

Cabe ressaltar que não influenciamos na seleção dos sites, nem dos (hiper)textos, nem 

na elaboração das questões propostas para verificar a compreensão leitora. Optamos por 

registrar e analisar o que de fato ocorre em suas aulas, sem interferir na maneira como atuam. 

No próximo capítulo apresentamos e analisamos os corpora obtidos com os instrumentos de 

coleta de dados utilizados nesta investigação. 

 

 

 



 

CAPÍTULO 6 - OS CORPORA E SUA ANÁLISE:  

 

“favoráveis ou não, é chegado o momento em que nós, profissionais da educação, 

que temos o conhecimento e a informação como nossas matérias-primas, 

enfrentemos os desafios oriundos das novas tecnologias” (KENSKI, 1997, p. 4) 

 

 

Cremos que esta afirmação de Kenski (1997) resume a iniciativa das três docentes 

consideradas nesta investigação e nosso anseio de integração das novíssimas tecnologias nos 

processos de ensino e aprendizagem. Isto não significa que nos situemos na perspectiva 

otimista, descrita por Valente (1993), mas vemos potencialidades na utilização dos hipertextos 

e recursos multimídia disponíveis na Internet nas aulas, dependendo da atuação docente. 

A fim de responder às perguntas que norteiam esta pesquisa, neste capítulo relatamos e 

analisamos os dados obtidos através da: (a) entrevista com as três docentes de língua 

espanhola que utilizam a Internet em suas aulas voltadas para leitura na língua estrangeira; (b) 

observação e gravação em áudio de aulas destas três professoras no laboratório de 

informática; (c) observação de uma aula da docente informante 1 (D1) trabalhando com 

(hiper)textos retirados da Internet para leitura em suporte impresso, os quais foram indicados 

para leitura em suporte eletrônico na outra aula gravada; (d) análise dos questionários para 

trabalhar com (hiper)textos eletrônicos elaborados pelas docentes; (e) análise do questionário 

para trabalhar com (hiper)textos impressos formulado pela D1 e (f) da análise dos planos de 

aula referentes às aulas observadas. 

Desta maneira, ao longo deste capítulo descrevemos e discutimos o perfil das aulas 

destas docentes. Para tanto, tentamos não assumir uma postura deôntica nem relatar apenas o 

que elas não fizeram à luz da concepção que adotamos, mas averiguar a prática pedagógica 

para desenvolver a leitura em E/LE utilizando a mídia Internet e o computador como suporte.  

Além disso, também descrevemos e analisamos as respostas dadas pelos alunos desta 

docente a três questionários que elaboramos, a saber, (g) um questionário de sondagem; (h) 

um questionário sobre a leitura on-line; (i) um questionário sobre a leitura off-line e (j) aos 

questionários elaborados pela docente para a leitura on-line e off-line. 

 

6.1 Análise das entrevistas com as três docentes: 

 

Optamos por apresentar e tecer considerações conjuntamente a respeito do relato das 

três docentes durante a entrevista, cujo procedimento foi descrito no capítulo metodológico 



 

deste trabalho. Organizamos os dados coletados em cinco blocos temáticos: (a) as novíssimas 

tecnologias na formação docente; (b) os discursos das docentes sobre concepções de leitura; 

(c) a prática docente na/ da transposição didática com as novíssimas tecnologias; (d) o suporte 

eletrônico nas aulas e (e) o discurso docente sobre a leitura em E/LE em suporte eletrônico e 

impresso. Dessa maneira, não seguimos necessariamente a ordem das perguntas nas 

entrevistas, mas deslocamos o foco das docentes para suas concepções e formas de atuação, 

possibilitando confrontá-las. 

 

a) As novíssimas tecnologias na formação docente:  

 

Quanto à formação docente, D1 e D2 afirmaram ter participado de oficinas 

pedagógicas
86

, voltadas para o uso da Internet no ensino, oferecidas pela Secretaria de Estado 

da Educação do Paraná (SEED), como formação continuada. D1 afirmou que somente 

começou a perceber que poderia explorar com fins pedagógicos os (hiper)textos eletrônicos, 

após participar, em 2005, de uma destas oficina promovida para professores da rede estadual 

de ensino. E, D2 relatou ter participado de três oficinas pedagógicas voltadas para o uso da 

Internet no ensino, oferecidas aos docentes de várias disciplinas no Estado do Paraná.  

Cabe comentar que, embora D3 não tenha participado de nenhum curso sobre a 

aplicação da Internet e dos gêneros digitais no ensino, seu relato na entrevista de como os 

utiliza nas aulas não difere do das outras docentes. A distinção se estabelece em sua prática, 

quando D3 opta por um texto digitalizado, que não constitui um hipertexto eletrônico, visto 

que não possui links digitais.  

 D1 comentou que outros professores da rede estadual de ensino que participaram do 

mesmo minicurso que motivou sua atuação, não incorporaram o uso do laboratório de 

informática nas aulas devido à falta de máquinas e de recursos apropriados nos colégios onde 

lecionam. E, D2 disse que conhece poucos professores que utilizam o laboratório de 

informática nas aulas presenciais e acredita que isso se deve ao medo gerado pela falta de 

conhecimento sobre como manusear o computador e a Internet. A opinião destas docentes 

corrobora as causas apontadas por Ramal (2002) para a não utilização do laboratório de 

informática nas aulas.  

D2 relatou que há dez anos “durante a minha formação como estudante... pra 

licenciatura nem existia computador... a gente tinha que digitar à máquina”. Cabe comentar 
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   Estas oficinas abordam três temas ao longo de uma semana e acontecem uma vez por ano. 



 

que apesar deste suporte existir desde a década de 60, a docente o percebe como inexistente. 

Talvez isso se justifique pelo fato de na década de 90 seu custo ainda ser bastante elevado e 

menos difundido do que atualmente. No entanto, enfatizou que quanto passou a ter acesso à 

Internet começou a utilizá-la nas aulas.  

Por outro lado, D3 afirmou ter tido durante a graduação algumas aulas no laboratório de 

informática. No entanto, estas teriam sido restritas ao manuseio do equipamento, não sendo 

direcionadas para o âmbito pedagógico. Relatou que nessa época já sabia utilizar o 

computador porque trabalhava como secretária, apenas aperfeiçoou um pouco mais seus 

conhecimentos na área.  

A entrevista evidenciou que, embora nenhuma das três professoras tenha recebido 

orientação sobre como trabalhar com alunos de espanhol usando computador ou Internet 

durante o curso de graduação em Letras, utilizam-nos em suas aulas. As três docentes 

afirmaram possuir computador em casa e ter aprendido a manuseá-lo por conta própria, sem 

terem realizado um curso de informática.  

Ainda não se pode esperar que a formação docente prepare os futuros professores para 

didatizarem o hipertexto eletrônico e os gêneros digitais com suas especificidades e recursos 

que podem oferecer à Educação. O próprio relato das docentes reforça o período de 

experimentação e adaptação a este suporte no âmbito pedagógico.  

 

b) Os discursos das docentes sobre concepções de leitura: 

 

Com relação às concepções de leitura, verificamos que a abordagem ascendente de 

leitura se revela nas entrevistas. Para D1 as dificuldades da leitura on-line dos alunos não se 

relacionam às especificidades do hipertexto eletrônico, mas restringem-se ao léxico 

desconhecido pelo aprendiz e ao léxico específico de algumas áreas, já que o estudante acessa 

textos dos mais variados temas na Internet:  

 

em termo de vocabulário... eu acho que é a maior dificuldade dos 

alunos... que o texto (   ) não é nada específico... é o todo... e daí chega 

lá... têm algumas palavras que é específica...  o texto de ciências... né? 

tem algumas palavras que... é específicas... aí ele acaba dando 

algumas dificuldades...  

 

Esta docente enfatiza em seu discurso a decodificação de palavras e afirma que os 

alunos têm que encontrar as respostas durante a leitura dos hipertextos. Dessa maneira, o 



 

discurso de D1 revela a visão de que leitura consiste em extrair conteúdos ou informações 

deixadas no (hiper)texto por seu autor. 

Também verificamos que na entrevista da D2 aparecem aspectos relacionados à 

abordagem ascendente, visto que a leitura é associada à compreensão das informações 

presentes no texto e à pronunciação: 

 

pra mim leitura é o aluno ler o texto e compreender o que ele leu... 

bem isso... ler e compreender... dentro da leitura eu aproveito e faço 

uma aula de pronúncia... trabalho pronúncia também (...) peço pra eles 

fazerem a leitura silenciosa aí... eles lêem e depois peço para lerem em 

voz alta... cada um lendo uma parte do texto... à medida que um 

termina um parágrafo...  um termina outro começa... 

 

 

 Constatamos a partir do questionário elaborado pela docente e por sua aula no 

laboratório de informática que ela de fato segue esta concepção de leitura. A prática desta 

professora, item 6.4 desse capítulo, corrobora esta última visão de leitura voltada para 

decodificação, localização de informações e ensino de léxico. 

Na entrevista da D3 também ecoa a concepção ascendente, quando explica o que 

entende por leitura:  

 

eu entendo que ler é vocêh:: não é aquela decodificação pura e 

simples... né? é você poder entender um texto... compreender a 

mensagem... saber o que o autor tá querendo dizer ali... se é que a 

gente consegue chegar a fundo no que o autor entende... enfim... 

basicamente é ler e entender... decodificarmos pra entender o que você 

está lendo ali e saber... por exemplo... passar aquela mensagem que 

está ali para uma outra pessoa... se você consegue fazer isso é porque 

você entendeu o que está escrito... se não conseguir aí já... às vezes 

tem que ver se há uma dificuldade de compreensão... 

 

 

Neste trecho, percebe-se a idéia de que o leitor pode se apropriar do pensamento do 

autor através da decodificação do código lingüístico e reproduzir a única interpretação 

possível do texto, ou seja, encontrar a mensagem deixada no texto por seu autor.  

Segundo esta docente, “enquanto lê você aprende mais e no caso do idioma estrangeiro 

além do conteúdo em si... né? seja lá o que for... você aprende também o idioma... você vai 

aprender vocabulário... vai aprender expressões... vai aprender a forma da escrita”. Em sua 

opinião, a leitura na Internet de textos em espanhol contribui para o aluno “aperfeiçoar o 

espanhol... aumentar o vocabulário dele e assim vai reforçar o que ele já sabe”. Estas 

afirmações refletem a concepção estruturalista de língua e ascendente de leitura, enfatizando a 



 

importância da estrutura lingüística e do léxico na aprendizagem da língua. No entanto, a 

análise do questionário elaborado por D3 e a observação de sua aula evidenciaram uma 

concepção interacional de leitura, conforme vemos no item 6.3 e 6.4 deste capítulo.  

Cabe ressaltar que todas as docentes parecem compartilhar, implícita ou explicitamente, 

a crença de que ler é recuperar informação, aquilo que o autor quis dizer e o que colocou no 

texto. Isso reflete uma tradição de como a leitura vem sendo entendida.  

Ao relatar os objetivos de suas aulas de leitura em E/LE, D1 afirma que, com ou sem 

acesso à Internet, a finalidade consiste em desenvolver no estudante a habilidade de expressão 

oral, através do posicionamento crítico dos alunos com relação aos textos lidos, e a habilidade 

de compreensão leitora. Esta docente também almeja desenvolver nos discentes senso crítico 

e, a partir da confrontação com elementos de outras culturas, fazer com que “ele possa ter 

uma visão diferente da sua realidade... fazer uma leitura diferente da sua vida... da sua 

posição... de onde está inserido”. Nestas afirmações verificamos a presença de ecos da 

proposta de Freire e Macedo (1990), já que se subentende que ela prioriza a leitura de mundo, 

tão defendida por estes autores. Nesta concepção interacional de leitura, valorizam-se os 

conhecimentos prévios do leitor e a leitura é considerada uma maneira de transformar a 

concepção que temos do outro e de nós mesmos.  

D1 também expressou que considera que a expressão oral far-se-ia indispensável, 

quando concebida como diálogo ou interação suscitada a partir da leitura/reflexão dos/ sobre 

os textos. Compartilhamos a opinião de que é importante que se criem espaços para a 

discussão dos (hiper)textos lidos. No entanto, como vemos mais adiante, seu discurso não se 

reflete na sua prática em sala de aula.   

Observamos nas aulas gravadas de D1 e D2 que a interação docente-alunos ficou 

restrita a responder perguntas, enfatizando algo presente no enunciado, tentando solucionar 

problemas técnicos ou orientando-os a buscarem a resposta em determinado site ou link.  

Embora o simples fato de os (hiper)textos selecionados estarem sendo usados em aula como 

objeto de aprendizagem, já implique uma transposição didática, D1 e D2 não a realizaram de 

maneira consciente. Diferentemente das outras professoras, D3 debateu o texto com os alunos, 

controlou oralmente a compreensão de cada parágrafo e fez com que realizassem inferências e 

integrassem seus conhecimentos enciclopédicos com as informações do texto. Talvez isso 

tenha ocorrido por ter optado por trabalhar a leitura em um único texto. 

D1 relata que em suas aulas os alunos necessitam: ler os textos acessados buscando as 

informações solicitadas no questionário que elabora; acessar vários links em cada site e pensar 

para responder as perguntas, visto que estas não são de mera localização: 



 

- e eles exploram o hipertexto... com as possibilidades dos links? 

- sim... eles exploram porque... eles não acham a pergunta já na hora... 

eles têm que ler... têm que buscar... têm que interpretar para 

responder... têm que pensar... 

 

 Este discurso segue o modelo interacional de leitura, já que, neste processo, o leitor 

necessita confrontar as informações presentes em vários links e sites e integrá-los a seu 

conhecimento prévio de modo a construir sentidos. Esta docente explica o que entende por 

leitura no trecho a seguir:  

 

leitura... tudo que ele possa obter informação... um quadro... uma 

pintura... um desenho... uma seta... tudo que ele tenha uma 

informação... chegue a uma conclusão... passe uma informação pra 

ele... tudo pra mim é leitura (...) o texto é muito mais  do que 

decodificar palavras... é interação... é o que o autor está querendo 

dizer... o que ele está entendendo... é aquele diálogo professora estou 

discordando dele ou não... professora tá legal isso aqui...  então ele... 

interagir com o texto... com o que o texto está dizendo e saber também 

se colocar contra...  à favor... de acordo com o autor  ou não... porque 

o autor tem essa visão...  mas a minha visão é diferente... é a interação 

e saber ler além do que está ali na frente dele... ele vai olhar uma 

figura e ir além dessa figura... ou estar lendo e ir além dessas letras 

que estão ali... além das entrelinhas... 

 

 

Desta maneira, reconhece que o processo de leitura também ocorre quando se tenta 

obter informação de símbolos, imagens e textos não verbais. Considera não somente a 

interação entre autor, texto e leitor, como também a interação que ocorre em forma de 

debates, comentários e perguntas entre os alunos e o docente. Nesta interação, o aluno-leitor 

se posiciona em relação às informações do (hiper)texto e tenta ler nas entrelinhas. Desta 

maneira, seu discurso valoriza a interação e a colaboração e dá voz ao discente que se 

posicionaria de forma crítica diante do que lê. No entanto, essa concepção de leitura não se 

revela nas aulas observadas de D1.  

Esta concepção interacional de leitura também aparece no relato de D2. Segundo esta 

docente, os alunos não ficariam restritos aos elementos formais do texto, mas expandiriam 

conhecimentos geográficos, históricos e culturais ao terem que pesquisar informações 

complementares ao (hiper)texto lido: “o texto seria um pretexto para buscar outras coisas 

também... aíh:: eles vão fazer uma viagem dentro da Internet”. D2 afirma, também, que 

trabalha a gramática com o aluno de forma contextualizada: “eu não gosto de trabalhar as 

regras... as normas assim... fora do texto... gosto de trabalhar dentro do texto... sem que ele 



 

perceba que ele está trabalhando ali”. Esta última fala da D2 valoriza a gramática textual 

estudada no contexto lingüístico em que se insere. Nesta concepção, a análise dos usos dos 

elementos da língua, no contexto em que aparecem, contribui para a construção de sentidos 

que o co-enunciador realiza durante a leitura. Desta maneira, cremos que se enfatizaria o uso e 

o sentido dos elementos formais do texto que os alunos teriam que inferir ao invés de 

memorizar a forma e a nomenclatura dos elementos lingüísticos. E, assim, neste processo o 

leitor interage com o texto a fim de construir sentidos. 

D1 e D2 contribuem para a interação ao organizarem os alunos em duplas para leitura e 

realização das atividades, já que isto poderia oportunizar o diálogo entre eles. No entanto, 

suas práticas em sala de aula dificultam ou mesmo impedem esta interação, devido à ausência 

de comentários por parte das docentes e por estas não possibilitarem uma discussão coletiva 

sobre os (hiper)textos, como vemos no item relacionado às aulas com (hiper)textos on-line e 

off-line.  

D3 afirmou que nem todas as questões que formula para os alunos buscarem na Internet 

se relacionam à compreensão leitora: 

- você não fazia perguntas de compreensão leitora? 

- sim... faço também... mas não somente de compreensão leitora... 

mas... na verdade... as perguntas eram mais gerais...  no caso... por 

exemplo... do alimento da gastronomia... qual que era uma 

característica principal do alimento do México...  o que que tinha a 

ver... o que... que o aluno conseguia perceber de relação entre o 

povo... a cultura do povo e a comida e o porquê de uma determinada 

comida em determinada região... se o lugar é frio...  se o lugar é 

quente... esse tipo de relação que o aluno ia fazer e... não 

especificamente de compreensão leitora... nesse caso... 
 

 

Neste trecho, esta docente exemplifica como trabalha a questão cultural utilizando a 

Internet. Cabe comentar que se apropriar de outra língua representa adquirir novos óculos 

para enxergar o mundo (GOETTENAUER, 2005). Nesta perspectiva, compreender outra 

cultura possibilita romper estereótipos, interpretar adequadamente e sem preconceitos o que 

outros povos dizem e fazem e saber como o outro interpretará determinados discursos e 

comportamentos. Além de facilitar a comunicação e a discussão de aspectos culturais, permite 

o autoconhecimento da cultura do próprio aluno, em um processo de conscientização das 

variáveis que este termo abarca. 

Além disso, a partir da exemplificação que faz no relato acima, verificamos que as 

questões elaboradas não são de localização de informação. Distanciam-se, portanto, da 

abordagem ascendente que essa docente possui. Por isso, ela julga que não são perguntas de 



 

compreensão leitora. Constatamos que estas questões se enquadram na concepção interacional 

de leitura. Neste caso, o aluno não encontra a resposta pronta para copiar do texto, necessita 

pensar para integrar as informações presentes no(s) (hiper)texto(s) lido(s) e seu conhecimento 

prévio. Ao contrário do que crê esta professora, essas questões são as que conseguem verificar 

a compreensão leitora e contribuir para o modelo de compreensão como inferência, descrito 

por Marcuschi (2008). Cabe comentar que, na aula observada, D3 seguiu esta abordagem 

interacional de leitura nas atividades propostas aos alunos, exceto no encaminhamento inicial 

em que solicitou a leitura em voz alta do conto.  

Esta docente participou de um curso de extensão de 45 horas, ministrado por mim, sobre 

como trabalhar a compreensão leitora em contos hispano-americanos contemporâneos de 

diversos autores, o qual concluiu dois meses antes da gravação de sua aula. Nesse curso, 

enfatizou-se a concepção interacional de leitura e forneceram-se subsídios para que os 

docentes incluíssem este gênero literário em suas aulas e fossem capazes de elaborar questões 

que verificassem a compreensão leitora. Embora esse seja um dado secundário, visto que a 

metodologia desta investigação não prevê a realização de um curso de formação continuada 

para comparar a atuação da informante, parece-nos importante, pois, em função disso, 

realizou atividades de acordo com essa concepção de leitura, o que nos indica que a formação 

continuada é um caminho fundamental para melhorar a qualificação docente. 

Verificamos que no discurso das três docentes, especificamente nas entrevistas, 

aparecem aspectos relacionados à concepção estruturalista de leitura da abordagem 

ascendente. No discurso de D1 e D2 também se revela a concepção e abordagem interacional 

de leitura. 

 

c) A prática docente na/ da transposição didática com as novíssimas tecnologias: 

 

Quanto à transposição didática dos (hiper)textos eletrônicos, as três professoras 

afirmaram que costumam trabalhar com questionários sobre a leitura dos (hiper)textos lidos e 

solicitando pesquisas na rede. Relataram que selecionam previamente alguns sites para os 

alunos acessarem durante a aula, mas que os estudantes podem visitar outras páginas desde 

que estejam relacionadas ao tema proposto.  

 D1 relatou que trabalha utilizando (hiper)textos on-line em suas aulas através de 

pesquisas realizadas na rede: 

 



 

eu dou esse questionário pra eles antes... eles já vão ler... passo pra 

eles o que eles vão ter que buscar e dou alguns sites onde eles poderão 

encontrar as informações e aíh:: ele vai para o laboratório e...  vão 

fazer essa pesquisa. Conforme vai surgindo dúvidas...  eles vão me 

perguntando... eu tô sempre ali com  eles... daí eles vão pesquisando 

sozinhos... 

 

Esta docente disse já ter levado para sala de aula textos impressos que foram extraídos 

da Internet para atividades de compreensão leitora e debate do tema, mas que nunca trabalhou 

o mesmo texto na Internet e impresso com um grupo de alunos. Realizou esta atividade pela 

primeira vez, a nosso pedido, como vemos no item 6.7 deste capítulo, para que pudéssemos 

confrontar a maneira como realiza a transposição didática de um mesmo (hiper)texto em 

suporte on-line e off-line e as estratégias de leitura dos estudantes em cada caso. Como vemos 

mais adiante, atuou na transposição didática da mesma maneira nos dois casos. 

 D2 relatou que utiliza o laboratório de informática para desenvolver a leitura, a 

produção oral e a produção escrita nas aulas presenciais: 

 

eu dou...  às vezes eu dou perguntas... faço perguntas e já é objetivo 

perguntas e respostas...  às vezes eu dou um tema e através daquele 

tema... ele vai ter que escrever tudo o que ele pesquisou na Internet 

aí... ele vai elaborar um texto deixo livre daí... já não é aquele objetivo 

da pergunta... que é isso e tem que me responder aquilo... não... aí já é 

livre de acordo com o que ele pesquisou e às vezes o PowerPoint...  

que aí ele vai poder ainda estar buscando dentro da Internet... 

colhendo fotos... e ele vai apresentar oralmente pros colegas o que ele 

pesquisou ali... quando eu uso esse tipo de recurso... eu distribuo 

temas diferentes pros alunos pesquisarem... ligado a um tema central e 

aí... eles vão mostrar as pesquisas deles... as fotos... assim... pra elevar 

o conhecimento individual socializando o que... socializando o que 

eles pesquisaram e a idéia daí... então seria também a expressão oral...   

 

Uma atividade que esta professora afirma realizar consiste no estabelecimento de um 

tema para que os alunos pesquisem na Internet, sem sites pré-determinados, e elaborem um 

texto a partir das informações lidas. Disse também que solicita que os estudantes preparem 

Power Points a partir de diferentes temas relacionados a um tema central. Neste caso, os 

discentes utilizam imagens e informações obtidas com a leitura de sites da Internet e os 

apresentam oralmente para a turma. Consideramos que este tipo de atividade comunicativa 

exige dos alunos muito mais do que localizar e reproduzir conteúdos, já que demanda que os 

estudantes controlem sua compreensão durante a leitura, integrem novos conteúdos do texto 

ao seu conhecimento prévio, confrontem e organizem dados e informações. Nessa 



 

perspectiva, “a tarefa do professor vai ser, então, sugerir aos seus alunos um conjunto de 

atividades usando o insumo sites na Internet que, ao mesmo tempo em que privilegiem a 

leitura hipertextual, sejam comunicativas” (HASS, 2005, p. 162). 

A interação dos alunos na língua meta está relacionada ao desenvolvimento da 

competência comunicativa. Esta se refere aos conhecimentos e habilidades para que a língua 

seja utilizada de modo apropriado ao contexto (PINILLA GÓMEZ, 2004), requerendo, para 

tanto, um conhecimento de comportamentos sociais no uso da língua em uma determinada 

situação de comunicação. Esta competência reúne: (a) a competência lingüística, que se refere 

ao domínio do sistema lingüístico verbal e não-verbal; (b) a competência discursiva, que 

engloba o domínio de recursos que constroem a coesão e a coerência textual; (c) a 

competência pragmática, que abarca a competência sociolingüística, isto é, o domínio de 

regras socioculturais e (d) a competência estratégica, ou seja, o domínio de estratégias de 

comunicação verbal e não-verbal a fim de que a interação seja eficaz (BRIZ GÓMEZ, 2004). 

A partir de uma perspectiva centrada no discurso e em mostras de língua, esta proposta 

da construção do conhecimento através do diálogo e da pesquisa possibilita que o docente dê 

voz aos alunos e que estes utilizem diversas fontes de saber na aula. Esta perspectiva é a 

sugerida pelas Diretrizes Curriculares para o ensino de línguas estrangeiras no Estado do 

Paraná (PARANÁ, 2006). Contribui, também, para romper com estereótipos que podem 

“criar para o sujeito a ilusão de dominar o outro e sua verdade, porque ao simplificá-lo, ao 

reduzi-lo a umas poucas marcas constantes e facilmente identificáveis, forja-se a ilusão de 

que lhe é permitido conhecê-lo por inteiro e, portanto, dominá-lo, dizê-lo” (NARDI, 2007, 

p.68). 

 D2 afirmou empregar também em suas aulas tanto textos que foram retirados da 

Internet como o mesmo texto em suporte eletrônico e impresso. E disse que considera que os 

alunos ficam muito mais motivados com a leitura na Internet pela possibilidade de acessar 

imagens e pesquisar mais informações relacionadas ao tema. Já D3 disse que nunca trabalhou 

com uma turma um texto na Internet e, em outra turma, esse mesmo texto impresso.  

D3 descreveu como explora a Internet em suas aulas:  

 

 

 

 

 

 

 



 

outra vez que eu trabalhei... eu dava o tema... fornecia aos alunos 

alguns endereços... alguns sitios da Internet para que eles 

consultassem e também tinham a liberdade de consultar mais aberta... 

era uma consulta mais aberta onde o aluno ia pesquisar...inclusive fiz 

alguma coisa também... nós estávamos trabalhamos sobre a 

gastronomia dos países que falam espanhol... então eu deixei mais 

aberto... aí cada um foi fazer a sua pesquisa... foi pesquisando e foi 

descobrindo... então normalmente é mais aberta... eu dou alguns 

endereços... mas não é focado... 

 

Esta docente relatou que costuma pedir aos alunos para pesquisarem vários itens sobre 

uma temática. Por exemplo, com o tema Madrid, comentou que solicita aos estudantes que 

pesquisem pontos turísticos, comidas típicas, museus, etc. Afirmou que os discentes podem 

acessar outras páginas além das que indicou durante a aula, desde que estejam relacionadas ao 

tema a ser trabalhado. E sugeriu que a liberdade para buscar informações contribui para que o 

aluno descubra o que mais lhe interessou e vá além das informações pensadas pela docente. O 

discurso desta professora, ao expressar esta visão de que o aluno constrói ativamente seu 

conhecimento, reflete o paradigma construcionista da aprendizagem, proposto por Valente 

(1993). Para garantir que os alunos não vão se desviar do tema proposto em sala, a docente 

disse que acompanha o que eles estão acessando e solicita que mudem de página caso estejam 

vendo algo que não se relaciona com a aula. Constatamos que de fato realiza este controle 

durante a aula, impedindo que os alunos se dispersem da atividade. 

Desta maneira, explicitou que, em geral, costuma trabalhar com pesquisas durante a 

aula sobre o tema estudado para que os alunos ampliem seu conhecimento através da busca de 

informações na Internet. Comentou que costuma indicar cinco ou seis sites para que os alunos 

busquem as informações pedidas, tendo concentrado todas as questões para um único texto 

pela primeira vez na aula gravada para esta investigação. Relatou na entrevista como  

conduziu sua aula que observamos: “eu fiz a leitura e fiz os comentários... fiz aquele 

comentário prévio meu... ressaltando alguns pontos pra eles e depois cada aluno leu um 

pouco e daí ... tentamos fazer com que o aluno dê a resposta sobre o que ele está lendo”.  A 

docente realiza a transposição didática do conto, fazendo com que o aluno utilize seus 

conhecimentos prévios e as informações presentes no texto. Consideramos que ao adotar a 

concepção interacional de leitura, insere-se no paradigma construcionista, embora 

subaproveite as novíssimas tecnologias na aula. Portanto, consideramos que este paradigma 

não é exclusivo do suporte eletrônico. Cremos que o paradigma construcionista se relaciona à 

concepção interacional de leitura e ao modelo inferencial de compreensão. Logo, não ocorre 



 

com a concepção ascendente nem descendente de leitura nem com o modelo de compreensão 

como decodificação, mesmo que o computador e a Internet estejam presentes.  

D3 também afirmou já ter trabalhado em suporte impresso textos retirados da Internet. 

Relatou que nestes casos, seleciona um texto na rede, copia e cola no Word este texto ou 

trecho que interessa para trabalhar em uma aula, modifica a formatação textual, coloca em 

preto o que aparece em outras cores, retira os sublinhados que indicam links e prepara um 

questionário para avaliar a compreensão leitora dos alunos. Desta maneira, a docente adapta o 

(hiper)texto eletrônico, convertendo-o em um texto didatizado adaptado, segundo  a 

classificação de Guimarães (2006), sem as características de (hiper)texto eletrônico.  

Restringe as possibilidades de leitura e exclui informações que podem ser relevantes ou 

mesmo essenciais para a compreensão desse (hiper)texto por um aluno de LE, cujo 

conhecimento enciclopédico pode não ser suficiente para interagir com as informações 

textuais a fim de construir significados.  

Esta docente disse, também, que se fosse utilizar em suporte impresso o mesmo conto 

que empregou na aula utilizando a Internet, manteria as mesmas perguntas sobre o texto, mas 

“trabalharia um pouco diferente... anotações... apontamentos... revisões... identificar um 

determinado... éh:: alguma coisa gramatical por exemplo... e já vão sublinhar... já 

trabalharia de uma outra forma do que trabalhando direto ali”. Logo, faria o aluno realizar 

marcas no texto através de anotações e sublinhados para ressaltar elementos formais e/ ou 

informações relevantes, mas utilizaria a mesma concepção de leitura, visto que manteria as 

mesmas questões de compreensão leitora.  

Esta professora admitiu que prefere trabalhar utilizando textos no suporte impresso:  

 

eu acho que com o texto em mãos talvez seja... como é que vou 

dizer... aquela coisa arraigada na gente... que tudo você tem que ter 

papel... você tem que ter alguma coisa palpável pra pegar...  mas a 

princípio a minha idéia é que... me parece que é melhor trabalhar com 

o texto em mãos (...) eu não consigo ler algum texto grande...  assim 

na Internet...  eu acabo passando pro papel então... não sei talvez uma 

tendência... 

 

Constatamos com a observação das aulas que D1 solicitou que cada aluno lesse em voz 

alta uma das questões propostas no questionário antes do inicio das atividades. D2 deixou 

como instrução inicial em seu questionário que realizassem, antes de responder as atividades 

propostas, a leitura silenciosa e depois em grupo do texto. Da mesma forma D3, por ter 

optado trabalhar com um único texto pediu que seus alunos lessem também em voz alta, cada 



 

um, um trecho do conto. Consideramos que as duas primeiras docentes restringiram-se a 

solicitar a leitura do questionário porque selecionaram vários sites, como D1, ou várias 

páginas de um site, como o fez D2.  

O objetivo da leitura em voz alta, em todos os casos, não nos parece dar a conhecer ao 

aluno a globalidade das questões solicitadas ou o texto como um todo, para auxiliar a 

localização das respostas durante a leitura. Consideramos que sua finalidade consiste em 

desenvolver a pronunciação na língua meta, associando-se à abordagem ascendente de leitura 

que enfatiza o processo de decodificação. Como sugerem os PCNs (1998), na leitura em voz 

alta, o leitor se detém na decodificação sonora da língua, restringindo a reflexão e a 

construção de significados a partir do que é lido.  

As três docentes afirmaram que o critério que utilizam, para selecionar os (hiper)textos 

da Internet que os alunos acessam em suas aulas, consiste no tema que estão trabalhando em 

um determinado momento com o grupo. D2, por exemplo, disse que no inicio do ano realiza 

um planejamento para o grupo a partir de um tema geral que atua como eixo norteador para 

todas as aulas, em 2007 todas as aulas estariam voltadas para a Espanha e que, no próximo, 

concentrar-se-iam na Hispano-américa. Estes conteúdos, por sua vez, estariam atrelados aos 

conteúdos previstos no planejamento para o nível da turma. No entanto, julgamos que a 

escolha do conto que D3 trabalhou na aula observada também pode se relacionar à influência 

que recebeu durante o curso de extensão que ministramos.    

D1 e D2 afirmaram escolher, sobretudo, hipertextos informativos. De acordo com D1, 

os temas mais recorrentes são relacionados à literatura, à pintura, ao Brasil, à cultura e à 

política. Como apresentamos no item 6.3 deste capítulo, há uma diversidade de temas 

abrangidos em seu questionário, que tem a Espanha como eixo norteador. No entanto, esta 

pluralidade contribui para que o aprendente forme uma imagem fragmentária e superficial de 

alguns aspectos deste país. D2 também disse dar preferência a temáticas, principalmente, 

culturais e relacionadas ao eixo norteador estabelecido. D3, além de temáticas, referiu-se à 

utilização de diversos gêneros discursivos para trabalhar a leitura na Internet, tendo citado, 

como exemplos, os gêneros: notícia, conto, charge, e-mail, trava-língua, poesia e música. Esta 

docente contou que não buscou um texto sem links, segundo ela, por acaso o texto escolhido 

não tinha enlaces. Mas asseverou que quando solicita uma pesquisa aos alunos, eles podem 

acessar os links que quiserem. 

D1 afirmou que os alunos não somente podem acessar os links existentes no site 

indicado, como necessitam fazê-lo para conseguir obter as respostas do questionário proposto. 

E D2 acrescentou que os alunos podem acessar qualquer link que esteja dentro do endereço 



 

eletrônico indicado desde que seja relacionado ao tema tratado. Segundo as docentes, os links 

contribuem para a compreensão do que está sendo lido, seja porque “aíh:: ele vê por parte e 

ajuda a entender melhor”, como relata D1, ou porque amplia o conhecimento sobre o tema, 

como afirma D2. No entanto, como constatamos na observação da aula de D1, muitos alunos 

não acessaram nem os (hiper)textos solicitados, nem links contidos nesses endereços. 

Limitaram-se, quase que de forma unânime, a consultar um buscador na rede e a encontrar a 

resposta lendo apenas as opções dadas por esse buscador sem nem mesmo ter que acessar 

essas páginas.  

E, com relação à avaliação do processo de leitura do (hiper)texto on-line, D1 afirmou 

que avalia a compreensão de modo diferente no (hiper)texto impresso e no (hiper)texto lido 

diretamente na tela do computador. Relatou que na leitura on-line observa os estudantes, desta 

maneira constata se eles não perguntam ou se ficam sem atitude diante do computador. Nestes 

casos, ela disse que se aproxima para verificar se estão entendendo o (hiper)texto e/ou a 

atividade e lhes oferece ajuda. Neste relato percebemos que a docente externa uma concepção 

de avaliação formativa
87

 que ocorreria durante os processos de ensino e aprendizagem. Em 

suas aulas observamos que ela lembra aos alunos que podem chamá-la se têm dúvidas e 

interage com eles quando a solicitam, mas sua avaliação da compreensão leitora é medida 

pela nota que o aluno obtém no questionário. Revela na prática, por tanto, uma concepção 

somativa de avaliação (CALDEIRA, 2004), valorizando o produto e não o processo, a fim de 

mensurar resultados. E, apesar de afirmar que avalia a compreensão de modo diferente no 

(hiper)texto impresso e no (hiper)texto lido diretamente na tela do computador, verificamos a 

partir dos questionários propostos por esta professora e pela observação de suas aulas que sua 

forma de avaliação não difere com a mudança do suporte. 

Com relação à avaliação, D2 relatou que avalia a compreensão da leitura, independente 

do suporte utilizado, através de perguntas escritas, organizadas em questionários, ou orais 

sobre os textos lidos: “não seria assim... uma prova que ele vai reprovar ou vai ser 

aprovado... seria pra ver o que ele aprendeu realmente... e se ele não aprendeu... a gente 

voltar a estudar”. Neste trecho se evidencia uma concepção formativa de avaliação, na qual o 

mais importante não é a nota obtida, mas a aprendizagem.  D3 também contou que avalia a 

compreensão tanto em suporte impresso como em suporte eletrônico através de perguntas que 

ela elabora e das respostas dadas pelos alunos, porque considera que o aluno “que entendeu 
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       “A avaliação formativa é a que ocorre ao longo do processo de aprendizagem. Seu objetivo é a correção 

de falhas do processo educacional e a prescrição de medidas alternativas de recuperação das falhas de 

aprendizagem” (CALDEIRA, 2004, p.4), contribuindo para a individualização de processos de aprendizagem. 

Indica erros e acertos de alunos e docentes no processo de ensino-aprendizagem (SANTOS, 2006).  



 

vai responder tanto lendo na Internet quanto lendo no texto... a resposta dele... presumo eu 

que deva ser a mesma”, por isso afirmou que utilizaria as mesmas questões para trabalhar 

com o texto impresso e o on-line. 

A descrição das práticas das docentes, no trabalho tanto on-line quanto off-line, segundo 

relataram em suas entrevistas, revela que elas levam os textos para a sala, mas não discutem 

nem incluem nas atividades a conscientização da transposição didática. Não destacam, salvo 

raras exceções, que algo mudou, seja na passagem do digital ao impresso, seja, simplesmente, 

na transformação daquele material digital em um objeto de ensino e aprendizagem, foco da 

transposição.  

 

d) O suporte eletrônico nas aulas: 

 

Com relação à utilização da Internet nas aulas presenciai de E/LE, a entrevista revelou 

que D1 utiliza o laboratório de informática de duas a quatro vezes ao longo do ano com cada 

grupo. D2 disse que o ocupa para aulas pelo menos uma vez por semana com cada turma e 

que não o utiliza mais vezes porque há outros professores que também reservam este espaço. 

E, D3 relatou que o emprega uma ou duas vezes por semestre, em geral com as turmas do 

último período porque as turmas iniciantes são maiores, o que pode ocasionar mais gasto de 

tempo no deslocamento do grupo para o laboratório e falta de computadores para atender a 

todos.  O relato das docentes indicou que a disponibilidade do laboratório de informática, o 

número de máquinas que funcionam e a forma como cada instituição escolar operacionaliza 

sua utilização interfere na freqüência com que cada docente realiza aulas utilizando o 

computador e também influencia se os alunos realizarão as atividades em dupla ou 

individualmente.   

D1 afirmou que optou por trabalhar utilizando o laboratório de informática em algumas 

aulas de leitura porque acredita que com o computador se obtém melhor resultado no 

desenvolvimento do aprendiz, já que este suporte exige que o aluno leia e busque as 

informações. Apontou como aspectos facilitadores do uso do computador em suas aulas o fato 

de: dominar o manuseio desta máquina, seus alunos possuírem computadores em casa, o uso 

da Internet no âmbito escolar servir de elemento motivador para o estudante realizar as 

atividades e a faixa etária de seus alunos ser, em sua maioria, próxima à sua, o que contribui 

para que ela deduza as dificuldades dos estudantes.  

D2 afirmou ter optado por dar aula utilizando a Internet para motivar seus alunos, 

fazendo com que a aula de língua não siga o sistema tradicional do ensino regular. Crê que 



 

como esse aluno já vem para aula cansado, mas sabe e gosta de navegar na Internet,  poder 

trabalhar a língua estrangeira a partir de textos da rede contribui para atraí-lo para a aula, 

impedindo que venha a desistir do curso.  

D3 contou que optou por trabalhar com os alunos utilizando a Internet para diversificar 

a aula, para que os alunos ampliem seus conhecimentos e para contribuir para a aprendizagem 

do espanhol através da leitura de textos na língua meta. Esta docente também afirmou que 

incentiva os alunos a interagirem em salas de bate-papo com outros estudantes da mesma 

língua estrangeira: “se a gente não estimula também... se não falar de Internet... tai... existe... 

eles vão usar... só que não vão usar para o meu idioma...  para o que eu quero.... então é por 

isso que eu faço isso também”. 

Estas respostas sugerem que as três docentes consideram que a Internet e o computador 

motivam os alunos, permitem diversificar a aula -tornando-a diferente da do sistema 

tradicional de ensino, contribuem para a aprendizagem da língua e para que os alunos 

ampliem seus conhecimentos. No entanto, apenas a utilização desta mídia e deste suporte nas 

aulas não implica uma mudança de paradigma de aprendizagem de instrucionista para 

construcionista (VALENTE, 1993) nem representa modificação no sistema de ensino. Neste 

discurso das docentes ecoa a visão otimista de crença no computador como solução para os 

problemas da educação. A leitura contribui para a aprendizagem e é uma maneira de adquirir 

conhecimentos, mas ainda não há um consenso sobre se o hipertexto eletrônico e o suporte 

eletrônico contribuem para a aprendizagem. Também não se pode afirmar que por estarem 

expostos a uma grande quantidade de informações, links e sites os alunos ampliarão seus 

conhecimentos, porque para que isso ocorra é preciso que consigam integrar seus 

conhecimentos prévios com os novos conhecimentos adquiridos com a leitura e também 

depende dos objetivos que norteiam o processo leitor e determinam o tipo de leitura realizada. 

Quanto à importância do aluno conseguir ler textos em espanhol disponíveis na Internet, 

esta estaria associada, segundo as entrevistas, à aprendizagem da língua meta, como 

evidencia-se nos seguintes comentários da D1: “observando dados de tudo que ele encontrar 

na Internet... que ele possa além de praticar a língua... de falar melhor... desenvolver melhor 

a oralidade e a leitura” e da D3: “aperfeiçoar o idioma mesmo... aperfeiçoar o espanhol... 

aumentar o vocabulário dele e assim vai reforçar o que ele já sabe”. Além disso, também 

constitui uma maneira do aluno conhecer outras culturas e realidades, como verificamos no 

trecho a seguir da D2:  

 



 

estar em contato com outros países... é uma oportunidade dele sair 

daqui do nosso cotidiano e ele buscar outros espaços... a Internet é um 

meio muito bom... porque ela trás fotos... ela situa o aluno dentro do 

outro cotidiano... de uma outra realidade... vai trazer outras situações... 

as quais ele nem sonha... 

 

 

E a partir disto, possibilita ao aluno a oportunidade de confrontar essas outras culturas e 

realidades com a sua, de maneira a conscientizá-lo e desenvolver seu senso crítico, como 

revela D1: 

que ele possa ter um olhar crítico... que ele possa sair do laboratório 

com uma visão um pouco diferente... porque a gente tá vendo sempre 

o que é a cultura do outro... então que ele possa ter uma visão 

diferente da sua realidade...  fazer uma leitura diferente da sua vida...  

da sua posição... de onde está inserido... 

 

Além disso, cabe considerar que o estudo de uma língua estrangeira, como o espanhol, 

possibilita conhecer outras sociedades, outras maneiras de pensar e de ver o outro e a si 

mesmo:  

a noção de alteridade é, fundamental para compreendermos a questão da construção 

das identidades, pois é nela que nos deparamos com a diferença, e é na diferença eu 

nos deparamos  com nós mesmos e poderemos ser capazes de compreender por meio 

das relações com o Outro, a nossa situação no mundo (LESSA, 2004, p. 40). 

Nesta perspectiva, enquadra-se a proposta de leitura de mundo, de cunho político de 

Paulo Freire e Ezequiel Silva, comentada no primeiro capítulo. 

Com relação aos recursos da Internet que aproveitam nas aulas, as três docentes 

afirmaram utilizar sites, links e dicionários eletrônicos. Além disso, D2 também disse utilizar 

conjugadores de verbos on-line e buscadores com seus alunos. E D3 comentou que os 

incentiva a interagir em salas de ‘bate-papo’ na língua meta. No item 6.3 comentamos que 

recursos foram utilizados nas aulas observadas. 

Quanto à adequação dos (hiper)textos disponíveis na Internet para a aula de espanhol, 

D1 acredita que nem todos podem ser empregados em uma aula por causa de seus conteúdos. 

Por isto, crê que cabe ao professor ‘filtrá-los’: 

 

 

 

 

 

 

 



 

- todos os textos disponíveis na Internet serviriam para uma aula de 

espanhol? 

- não...  eu acho que a gente sempre tem que dar uma olhada antes e 

ver o conteúdo...  porque hoje em dia a gente encontra de tudo na 

Internet... então tem alguns textos que pelo título você pensa da pra 

fazer uma atividade legal... aí... vai ler o conteúdo do texto e o texto 

não é nada daquele tipo que você viu ali...  tem que fazer um filtro... 

filtrar  e daí adequar o que você pode e não pode dar para o seu 

aluno... 

- por causa do conteúdo? 

- isso...  por causa do conteúdo... isso... 

 

Constatamos que esta docente considera necessário planejar as páginas que serão 

acessadas pelos alunos durante a aula, visto que há sites que contém informações que não 

seriam adequadas aos estudantes. Por outro lado, D2 considera que os textos disponíveis na 

Internet são adequados para alunos brasileiros, desde que o professor saiba como utilizá-los 

na aula, tenha conhecimento prévio do assunto a ser trabalhado, goste de buscar mais 

informações e defina antes da aula os sites a serem acessados.  Já D3 disse que evita trabalhar 

com textos que vão trazer muitas dificuldades de leitura para os alunos e que, quando estes 

encontram um texto assim na rede, ela pesquisa em casa o significado dos termos que 

desconhece para explicar na próxima aula.  

Sabemos que na Internet há (hiper)textos que veiculam todo tipo de conteúdos e 

informações, mas consideramos que podem servir para serem didatizados na aula para 

exercitar a capacidade de argumentação e o senso crítico dos alunos. Para tanto, é 

fundamental que o professor assuma a postura sugerida pela D2. 

Quanto à descontextualização que ocorre quando se utiliza um (hiper)texto eletrônico 

disponível na rede nas aulas de E/LE, em tese, uma vez disponível na Internet, reconhece-se 

que os (hiper)textos podem ser acessados por pessoas das mais diversas nacionalidades e 

faixas etárias, desde que se conectem ao endereço eletrônico que o armazena. Cabe comentar, 

no entanto, que, se o aluno de língua estrangeira que lê um (hiper)texto eletrônico não é o co-

enunciador projetado pelo enunciador ao escrevê-lo, este pode não possuir, sobretudo, 

conhecimentos prévios lingüísticos e de mundo que possibilitem a construção de significados. 

Por isso, consideramos necessária a atuação docente no sentido de contribuir para que o aluno 

tenha acesso a essas informações relevantes que não estão explícitas no (hiper)texto, seja 

através de uma discussão ou apresentação de conhecimentos na etapa de pré-leitura, através 

da indicação de endereços eletrônicos ou links que contenham estas informações e/ou de 



 

ensino de como realizar buscas na Internet que satisfaçam suas necessidades de informação, 

até porque elas variam de um aluno para outro. 

As três docentes afirmaram que, ao planejar a aula com (hiper)textos da Internet, têm 

consciência de que eles não foram pensados com fins didáticos. D1 enfatizou que os utiliza 

elaborando a atividade de modo didático: 

 

- e você de alguma maneira... considera quando você está preparando 

uma aula dessas que... que aquele texto na Internet não foi pensado 

com fins didáticos? 

- tem sempre essa preocupação... né? então... o que eu tento... fazer 

com que a minha atividade seja didática...  o texto lá não vai ser 

didático... pode ser só uma informação... então eu penso que  a minha 

atividade... tento ao máximo...  que  a minha atividade leve para a lado 

didático... então... que o meu aluno pense... que os meus objetivos 

estejam na minha atividade... 

 

Esta descontextualização, segundo ela, não interfere na compreensão do (hiper)texto 

pelo aluno, visto que tenta suprir durante o processo de transposição didática o fato de os 

(hiper)textos eletrônicos, apesar de disponíveis na rede, não terem aprendentes de E/LE como 

leitores esperados.  

 D2 também disse considerar enquanto prepara a aula com textos da Internet que estes, 

muitas vezes, não foram pensados com finalidade didática nem para alunos brasileiros: “por 

isso que ele precisa mais de uma ajuda do professor... porque é diferente um aluno nativo ter 

acesso naquele site do que o aluno de língua estrangeira”. Relatou que, como considera que 

isto pode interferir na compreensão do aluno, disponibiliza recursos da Internet para 

auxiliarem na compreensão: “deixo uma janelinha aberta ali... que é só ele ir pesquisar... no 

caso de aluno nativo já não teria tanta necessidade de ficar buscando as informações que os 

nossos aqui buscam”. Estas informações necessárias à compreensão estariam relacionadas, de 

acordo com esta docente, ao vocabulário e a dados que são de conhecimento de mundo 

compartilhado pelas pessoas de determinado país, como exemplifica no fragmento a seguir:  

 

um nativo pesquisando a biografia de um artista... do escritor... ele não 

tem necessidade de ver onde que está Andaluzia... porque ele já mora 

ali... sabe... Andaluzia faz parte do país dele... um aluno de língua 

estrangeira nem sabe onde é que fica Andaluzia...  no início do curso... 

então... ele precisa de um mapa... ver de onde saiu Andaluzia... que 

Andaluzia é uma comunidade...  que aqui a gente chama de estado...  

então é diferente... aí o professor tem que usar outros recursos dentro 

da própria Internet pra ele poder guiar... senão vai atrapalhar na 



 

interpretação... porque às vezes ele acha que Andaluzia é o nome de 

alguma pessoa...   

 

D3 afirmou que sabe que o texto escolhido para aula gravada não possui em si 

finalidade didática, mas considera que está adequado à faixa etária dos alunos, aos 

conhecimentos que estes possuem da língua e ao conteúdo a ser trabalhado nessa aula. Julga 

que o fato de muitos textos disponíveis na Internet não terem sido pensados para estudantes 

de língua estrangeira pode interferir na compreensão, visto que textos mais técnicos ou com 

uma linguagem mais arcaica, por exemplo, dificultam a compreensão dos alunos.  

Com relação às diferenças de idade e de conhecimento sobre o computador e a Internet 

dos aprendizes, as três docentes relataram que possuem alunos com faixas etárias muito 

distintas e diferentes níveis de conhecimento de informática. D2 exemplificou que nas turmas 

em que leciona há “desde o pai do aluno... ao aluno de 10 anos... ao de 15... ao de 16... de 

todas as idades”. Neste sentido, D3 também comentou que: 

 

às vezes acontece quando a gente tem turma mista... né? então...  

tenho alunos lá de 5ª e 6ª série que requer maior atenção...  eu tenho lá 

uma senhora de 60 e poucos anos que também requer um outro 

tempo... e tenho também na mesma turma alunos de ensino médio...  

tenho professores... tenho coordenadores... e aí... cada um tem um 

tempo distinto...   

 

 D1 sugeriu que a diferença de faixa etária entre os alunos do CELEM que estudam na 

mesma sala dificulta o trabalho. Isso porque, alunos com mais idade, na faixa dos 40 anos, 

durante atividades com o computador na aula de E/LE perguntam menos do que os alunos 

mais jovens, pois ficam mais inibidos, com vergonha de demonstrar que não dominam o 

manuseio da máquina. D2 também disse que considera que esta variação de idade causa 

vergonha nos adultos porque têm mais dificuldade que os adolescentes para navegar na 

Internet. Segundo D1, a estratégia empregada por estes alunos mais velhos para suprir a 

deficiência que têm nessa área em relação aos mais jovens, é a observação dos estudantes que 

possuem mais conhecimentos de informática e sabem navegar na Internet. Neste sentido, 

percebemos a concepção de Buzato (2001) de que o par mais competente atua como fator que 

contribui para a aprendizagem, isto é, estudantes com mais conhecimento podem auxiliar os 

demais.  

D1 afirmou observar o comportamento dos alunos durante a realização das atividades 

no computador e, para contribuir para a aprendizagem dos estudantes com mais idade, disse 



 

que se aproxima deles e oferece ajuda. D2 afirmou que contorna esta situação separando os 

pais dos filhos, fazendo com que utilizem computadores diferentes e dando mais atenção aos 

adultos quando não possuem um bom domínio da navegação na rede. E D3 relatou que 

emprega como estratégia a entrega de contos na língua meta para os alunos que terminam 

primeiro as atividades previstas para a aula. Esta é a maneira que encontrou para manter todos 

ocupados e fazer com que tenham acesso a mais leituras que contribuam para a aprendizagem 

do espanhol, como explicitou no trecho a seguir: 

 

uso alguns contos... né? algum material que eu tenho e vou entregando 

pro aluno... e conforme ele termina a atividade básica... padrão da 

minha aula...  eu vou entregando pro aluno leituras... e essas leituras 

fazem com que esse aluno  não fique parado esperando algo até que eu 

termine... fica cansativo a aula e ele tá desenvolvendo sim o 

vocabulário dele... tá reforçando aquilo que aprendeu e eu uso isso 

sempre na sala de aula... daí...  só que daí não é Internet...  mas eu uso 

leitura de contos sempre que posso...  e aquele aluno que está mais 

adiantado ele vai avançando na leitura... né? e aquele que vai mais 

devagar... às vezes não tem nem tempo assim de fazer uma leitura 

dessas... de vez em quando... conforme a aula... tem uma aula fixa 

para trabalhar aquele tipo de leitura... senão ele vai devagarzinho... 

mas vai dentro do ritmo dele... 

 

 

Em relação à percepção das docentes sobre como os alunos solucionam dúvidas durante 

a leitura na rede, evidenciou-se que as três docentes consideram o professor como figura 

atuante neste processo. D1 afirmou que os alunos esclarecem com ela dúvidas que 

eventualmente surgem quanto ao que está sendo pedido no questionário. Já D2 considera que 

os alunos se valem de indagações que fazem primeiro ao colega e, se este não sabe, ao 

professor. Também pesquisam nos links relacionados que aparecem no hipertexto. Desta 

maneira, conseguem compreender textos sobre os quais não dispunham de conhecimento de 

mundo suficiente. E D3, além das perguntas realizadas ao professor ou a um colega, considera 

a consulta a um dicionário como estratégia utilizada pelos aprendizes durante a leitura on-line. 

Constatamos que todas estas estratégias são realizadas pelos alunos na aula no laboratório de 

informática, conforme item 6.5 deste capítulo. 

Com relação à motivação do aprendente devido ao suporte informatizado, D1 e D2 

consideram que a utilização do computador e da Internet na aula estimula o aluno a realizar as 

tarefas. Segundo D1, durante a leitura do texto impresso o estudante estaria desmotivado pelo 

fato de o uso deste suporte ser muito usual e, em função disso, não comentaria muito sobre o 

texto. Por outro lado, “na Internet quando ele tá lendo um texto é diferente... ele se coloca na 



 

posição diferente... ele tem argumentos... ele já olha de onde é o texto... já faz críticas de 

quem fez o texto... ele tem um olhar diferente”. Neste sentido, esta docente também comentou 

que, apesar de os alunos possuírem computador com acesso à Internet, eles não fazem as 

atividades de busca na web solicitadas como tarefa de casa. No entanto, disse que quando o 

aluno as tem que realizar durante a aula “pelo suporte ser diferente... ele se sente mais 

motivado e está mais envolvido na atividade”. Como vemos no item 6.4 deste capítulo, 

constamos que, devido à forma como D1 didatiza o (hiper)texto eletrônico e ao tipo de 

questões que elabora sobre o(s) (hiper)textos, os alunos nem sempre se sentem motivados 

pelo uso do suporte informatizado.  

 D2 relatou que já trabalhou um mesmo texto em suporte impresso e em outra aula o 

mesmo grupo leu o texto, de novo, diretamente na Internet, acessando informações 

relacionadas ao texto no site, como fotos e mapas. Afirmou que seus alunos se mostraram 

muito mais motivados neste último caso: “aíh:: ele chegou lá e viu a foto como seria... e eles 

se surpreenderam... então causou um impacto maior dentro da Internet do que lendo”. No 

entanto, tem consciência de que o planejamento da aula é fundamental para manter o 

estudante motivado: “não é simplesmente deixar o aluno sentado ali e mandar ele ler... 

porque ele até vai despertar o interesse... ele vai desmotivar e não vai ter interesse quando... 

a ele... é uma coisa que nem sabe onde que está onde que fica... pra que que é”. Já D3 não se 

refere explicitamente à motivação dos estudantes com o uso da mídia Internet. Esta docente 

comentou que o uso do laboratório de informática é uma maneira de diversificar a aula, mas 

considera que há menos dispersão da atenção quando a leitura ocorre em suporte impresso. 

Como sugere Guimarães (2008, p. 30), “a questão não é ser interessante ou menos 

desinteressante e, sim, a de se utilizar insumos diferentes para desenvolver aptidões 

diferentes e ampliar o potencial de cada aprendiz”, visto que o papel da escola abarca o 

desenvolvimento de potencialidades nos alunos. 

Em resumo, verificamos que, de acordo com as entrevistas, apesar da freqüência de 

utilização do laboratório de informática para as aulas de E/LE dessas docentes ser muito 

diferente, as razões elencadas para seu uso são as mesmas. Referem-se à motivação do aluno, 

à diversificação da aula, à aprendizagem e a possibilidade do estudante conhecer e confrontar 

outras culturas com a sua. As três afirmam utilizar sites, links e dicionários eletrônicos em 

suas aulas e disseram saber que os hipertextos em espanhol disponíveis na Internet, em geral, 

não são pensados para o ensino de língua estrangeira. Por isso, a fim de que a 

descontextualização não dificulte a compreensão dos alunos, D1 afirma construir atividade e 

sua prática docente de modo didático, D2 disse que sugere e disponibiliza recursos da Internet 



 

aos estudantes e D3 considera que realiza atividades adequadas aos conhecimentos de seus 

alunos. As três docentes relataram que a grande diferença de faixa etária de seus alunos e do 

conhecimento que estes possuem em relação ao computador e à Internet dificultam as 

atividades no laboratório de informática, tendo apresentado distintas maneiras com as quais 

tentam contornar essas dificuldades. Em seus discursos, evidencia-se a crença de que existe 

uma associação entre utilização do suporte eletrônico, motivação do aluno e maneira de 

diversificar a aula, bem como entre uso de suporte impresso, desmotivação do estudante e 

rotina na aula.  

 

e) O discurso docente sobre a leitura em E/LE em suporte eletrônico e impresso: 

  

O discurso das docentes, nas entrevistas, caracteriza o comportamento dos alunos na 

leitura em suporte eletrônico e impresso. As estratégias de leitura que os estudantes utilizam 

quando estão lendo on-line e quando lêem um texto impresso, segundo D1, “não são nem 

iguais nem parecidas... é outra forma dele olhar... de entender esse texto”. Já D3 acredita que 

a leitura on-line e a off-line não são muito diferentes. Crê que as diferenças consistem, 

principalmente, na impossibilidade de fazer anotações no texto lido em uma página da 

Internet e na dispersão dos alunos durante o acesso ao texto on-line, porque tentam acessar 

outras páginas e ver outros gêneros digitais e porque os movimentos e cores chamativos 

diminuiriam a atenção dos alunos durante a leitura. Esta docente exemplifica a partir de sua 

experiência de leitura no suporte eletrônico: 

 

porque eu senti dificuldade maior... por exemplo... para trabalhar em 

textos on-line (...) a impressão que eu tenho que ele ((o aluno)) 

dispersa um pouco... ele desfoca um pouco do texto... e quando eu 

estou em sala de aula... eu consigo manter mais a atenção dele no 

texto... no que eu estou falando... eu consigo uma resposta mais direta 

do aluno...   

 

D3 também avaliou que escolher um único texto para trabalhar na Internet, como o fez 

na aula que gravamos, ao invés de vários, contribui para dispersar o aluno e tornar a leitura 

mais cansativa. Dessa maneira, crê que o ideal é trabalhar com vários textos ao propor 

atividades de leitura na rede para manter a concentração e o interesse dos alunos.  

Por outro lado, D2 considera que na leitura on-line os alunos fazem mais anotações 

sobre o texto porque não vão poder guardá-lo: “eu acredito que na Internet ele anota mais... 

porque ele não vai ter mais aquele texto... e o outro impresso ele vai ter com ele... ele não 



 

anota muito no impresso”. Esta docente também crê que a leitura on-line: desperta mais o 

interesse do aluno; é menos cansativa; possibilita o acesso rapidamente a links que 

complementam as informações presentes no texto; permite ter acesso a imagens coloridas e a 

mais informações, através de figuras e outras fontes de pesquisa, no momento em que se 

realiza a leitura. Relatou que esta facilidade não existe no suporte impresso, visto que na 

leitura neste suporte o aluno dependeria de ter acesso a outros livros/textos, ou que o 

professor dispusesse do material para levá-lo à sala de aula. Além disso, sugeriu que os alunos 

se preocupam em saber o tamanho do texto acessado antes de começar a leitura. A pesquisa 

de Pinheiro (2005) apontou esta estratégia realizada pelos alunos na leitura on-line. No 

suporte eletrônico rolam a tela, já no suporte impresso vêem este tamanho imediatamente, por 

isso começariam, neste caso, mais rápido a leitura.  

Já D1 acredita que os aprendizes discutem mais os textos na leitura on-line do que o 

fariam na leitura de um texto impresso, talvez pelo fato de terem acesso à Internet em casa e 

desenvolverem um olhar mais crítico sobre as informações apresentadas. Além disso, disse ter 

observado que os estudantes comparam as informações do (hiper)texto digital impresso com 

informações veiculadas em outras mídias. Mas, na leitura realizada na Internet, têm acesso a 

mais informações e se comportam de modo diferente do que fazem diante do texto impresso. 

No entanto, como veremos mais adiante, nas observações das aulas, não percebemos 

diferenças com relação à interação entre os alunos nem no modo como discutem o(s) 

(hiper)texto(s), sejam eletrônicos ou impressos.   

Estas respostas indicam que as docentes possuem opiniões divergentes em relação à 

leitura nestes dois suportes, sendo apontados aspectos mais positivos nos relatos da D1 e D2. 

D3 também elencou aspectos mais negativos, talvez pelo fato de se sentir dispersa na leitura 

on-line como relatou anteriormente. Verificamos que atribui a dispersão dos alunos na rede 

tanto ao acesso a várias páginas como à leitura de um único texto. Logo, considera que de 

qualquer maneira a leitura on-line não contribui para a capacidade de concentração. Esta 

docente também vê de forma negativa os recursos hipermídia e visuais presentes em 

hipertextos eletrônicos. Talvez por isso tenha optado por um texto digitalizado, sem links, sem 

imagens e sem recursos hipermídia na aula que observamos. No levantamento bibliográfico 

realizado nesta pesquisa, nenhum autor os considera como aspectos dificultadores da leitura 

ou da aprendizagem.  

Com relação aos fatores que, segundo as docentes, facilitam e dificultam a leitura on-

line dos alunos, D1 e D2 indicaram: a motivação gerada pelo suporte eletrônico e pela 

Internet; a presença de figuras que ilustram e/ou reforçam as informações verbais; o fato de o 



 

texto “estar num contexto mais vivo para o aluno” (D1); o fato de fazer com que a leitura e a 

aula não se tornem cansativas, dando a impressão de que o tempo passa mais rapidamente; a 

rapidez com que se podem consultar e confrontar dados e a possibilidade de buscar 

informações de várias fontes e de estabelecer comparações entre elas. D1 também acrescentou 

a esta lista o fato de haver atividades sugeridas nos sites que também podem ser realizadas 

pelos estudantes. E, D2 também apontou como aspectos que facilitam a leitura on-line: o 

acesso a muitas informações; a relativa independência que o aluno tem em relação ao 

professor durante esta leitura; as cores e a disponibilização de buscadores e dicionário 

eletrônicos. Quase todos estes fatores também aparecem nas respostas dos alunos como 

vemos mais adiante nos item 6.6 deste capítulo e se relacionam ao paradigma construcionista 

da aprendizagem.  

D2 associa o paradigma construcionista ao uso do suporte eletrônico e da mídia Internet 

nas aulas, enquanto que o paradigma instrucionista é associado à aula em que se emprega o 

suporte impresso, como revela ao afirmar que com texto impresso as possibilidades de leitura 

ficam muito restritas, faltam dicionários disponíveis para os alunos consultarem e “empobrece 

mais a aula... então fica só aquilo... pergunta pro professor... professor dando a resposta e eu 

acho mais cansativo... tanto pro aluno quanto pro professor”. 

Esta docente julga que a dificuldade de acessar uma página durante a aula, a presença de 

palavras cujo significado é desconhecido pelo aluno e a quantidade de banners de 

propagandas nos sites são fatores que dificultam a leitura on-line, como relatou no trecho a 

seguir:  

o que dificulta éh:... às vezes não acessar... o site não entra... você 

prepara em casa e ele não entra naquele horário... porque o aluno está 

ali e você... é difícil conseguir o laboratório e você não pode perder 

aquele horário... então dificulta não acessar... e você tem que buscar 

um outro site que... você já havia preparado e não tinha pensado... 

então outro que fale o mesmo assunto... então você não preparou 

naquele site você tem que ir muito na improvisação (...) o que dificulta 

éh:: que ele já desmotiva... éh:: aparecer palavras que eles não 

conhecem e muitos comerciais. 

 

Dessa maneira, D2 apontou problemas de infra-estrutura como dificuldade em reservar 

o laboratório de informática e problemas de conexão com a Internet e com o site planejado 

para ser utilizado na aula. Elementos como banners com propagandas também foram 

indicados por D3 como dispersores da atenção do aluno na leitura on-line. Também 

evidenciou-se, novamente, no discurso de D2, a concepção ascendente de leitura, ao destacar 

o léxico como causa de dificuldade da leitura nesse suporte, mesmo tendo apontado a 



 

possibilidade de acesso  a dicionários eletrônicos e buscadores  na rede como elementos que  

podem contribuir para facilitar a leitura nesse suporte. 

Moran (1997) sugere que os alunos ao realizarem leituras na Internet, com freqüência, 

não confrontam os dados que lêem, mas de acordo com a opinião de D1 e D2 a quantidade de 

informações disponíveis na rede e a possibilidade de compará-las atua como fator que 

contribui para a compreensão, assim como as imagens e a motivação exercida pelo suporte 

eletrônico e pela Internet. Já D3 considera que os alunos se dispersam na leitura on-line, 

sugerindo também que as luzes, os movimentos, as propagandas e o excesso de informações 

na mesma tela dificultariam a leitura do hipertexto eletrônico porque desconcentrariam o 

aluno. Compartilhamos com esta docente a opinião de que os links podem facilitar ou não a 

leitura, dependendo da informação que trazem. E, acrescentamos que isso também depende do 

conhecimento prévio do leitor e da maneira como se organiza esse conteúdo ou informação. 

No entanto, consideramos que a grande quantidade de informação não dificulta a leitura desde 

que o objetivo que a conduz esteja muito claro para o leitor.  

As entrevistas com as docentes nos possibilitaram verificar como estas afirmam 

explorar o hipertexto on-line em suas aulas; os modelos de leitura/ letramento que as docentes 

afirmam projetar na atividade e em sua avaliação ao utilizar o suporte on-line e suas visões 

em relação à descontextualização dos (hiper)textos da Internet utilizados nas aulas. Essas 

crenças e relatos nos forneceram dados para confrontar com a observação de suas práticas na 

aula e com as atividades que elaboram.  

 

6.2 Questionário de sondagem para os alunos: 

 

O questionário de sondagem (Anexo A) tem relevância no âmbito da investigação 

porque permite traçar um perfil dos alunos, das três docentes, quanto ao contato, domínio e 

interesse que têm em relação ao computador e a Internet. Dessa maneira, este instrumento de 

coleta de dados possui como objetivo caracterizar a relação do aluno com a Internet. Ao todo 

consideramos 37 alunos, sendo 16 alunos da 1ª docente, 11 da 2ª docente e 10 da 3ª docente. 

A seguir compilamos as respostas dadas a cada uma das oito questões de sondagem que 

elaboramos. Optamos por apresentá-las em termos percentuais e em gráficos de maneira a 

contribuir para a visualização das respostas e o comentário dos resultados.   

Com relação à 1ª questão do questionário de sondagem (Anexo A), que indaga se os 

alunos possuem computador ou têm acesso a esta máquina em algum lugar, 33 estudantes 

afirmaram possuí-la em casa, o que equivale a 89,2% dos alunos considerados, e 4 disseram 



 

que não têm acesso a este equipamento em nenhum local, o que representa 10,8% desse 

grupo. No gráfico a seguir podem-se observar percentualmente estes dados: 

Gráfico 1: Disponibilidade de acesso a computadores pelos 37 alunos 

89,2 %

10,8 %

Acesso ao computador

possuem computador em 
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Desta maneira, o questionário revela que a grande maioria dos alunos, representada por 

89,2%, possui computador em casa. Os outros 10,8% não indicaram o acesso em lan houses 

ou em outros locais como o próprio colégio. 

Na 2ª questão, os alunos fizeram uma auto-avaliação de seu desempenho em relação ao 

manuseio do computador. 21 afirmaram que possuem um grau alto de conhecimento sobre 

como utilizar esta máquina, o que equivale a 56,8% dos alunos considerados, 15 julgaram seu 

desempenho regular, o que representa 40,5%, e 1 o considerou ruim, o que equivale a 2,7%.  

Gráfico 2: Auto-percepção dos 37 alunos do grau de conhecimento sobre o uso de 

computadores 
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Mesmo os alunos que afirmaram, na questão anterior, não ter acesso ao computador, 

afirmaram saber como utilizá-lo, com exceção de uma única discente.  

Quanto ao conhecimento que possuem sobre como navegar na Internet, na 3ª questão, 

29 alunos disseram que sabem navegar com habilidade, o que representa 78,4% dos alunos 

considerados, 7 afirmaram que precisam de ajuda para navegar na rede, o que equivale a 

18,9%, e 1 admitiu não saber navegar na Internet, o que representa 2,7%. 

 

Gráfico 3: Auto-percepção dos 37 alunos sobre o domínio no uso da Internet 

78,4 %

18,9 %

2,7 %

Conhecimento sobre como navegar na 
Internet

sabem navegar na 
Internet com habilidade 
(29 alunos)

para navegar na Internet 
precisam de ajuda (7 
alunos)

não sabem navegar na 
Internet (1 aluno)

 

 

Nesta questão, verificamos que boa parte dos 15 alunos que consideraram regular seu 

conhecimento sobre como utilizar o computador, afirmaram saber navegar na Internet sem 

necessitarem de auxilio. 

Na 4ª questão, sobre a freqüência com que costumam acessar a Internet, 18 estudantes, 

ou seja, 48,7% dos alunos asseguraram acessar a Web diariamente, 9 disseram fazê-lo toda 

semana, o que representa 24,3% dos estudantes, 9 afirmaram conectar-se à rede às vezes, o 

que equivale a 24,3%, e  1 disse que  nunca a utiliza, o que representa 2,7%. 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 4: Freqüência de acesso à Internet pelos 37 alunos 
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Estas respostas sugerem que o conhecimento de navegação na rede está diretamente 

relacionado à freqüência de acesso à Internet. 27 dos 37 alunos afirmaram acessar a Internet 

regularmente. Este número se aproxima ao dos 29 que afirmaram, na questão anterior, saber 

navegar na rede com habilidade, o que corrobora o fato de saberem navegar na rede, uma vez 

que a freqüência de acesso contribui para desenvolver esta habilidade. Daí também que 1 

aluno tenha afirmado na questão anterior que não sabe navegar e expressado que nunca acessa 

a rede nesta questão. E 7 dos 9 alunos que indicaram se conectar esporadicamente à Internet, 

terem afirmado necessitarem de ajuda para navegar na rede. 

Com relação à 5ª questão, que indaga qual a finalidade dos alunos quando acessam a 

Internet, 31 respostas indicaram pesquisar assuntos, o que representa 22,3% das respostas; 26 

apontaram escrever e/ou ler orkuts, o que equivale a 18,7%; 24 assinalaram ler e enviar e-

mails, o que significa 17,3%; 20 afirmaram “baixar músicas e/ou arquivos”, o que equivale a 

14,4%; 19 disseram interagir em salas de ‘bate-papo’ / MSN, o que representa 13,7%; 10 

selecionaram a opção ler jornais e/ou revistas eletrônicos, o que significa 7,2%; 7 indicaram 

escrever e/ou ler blogs,o que representa 5%; 1 apontou jogar na rede, o que equivale a 0,7% e 

1 afirmou nunca entrar na rede por não ter acesso a um computador, o que representa 0,7%.   

 

 

 

 

 



 

Gráfico 5: Finalidade de acesso à Internet pelos 37 alunos 
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Desta maneira, a pesquisa, a comunicação interpessoal e o entretenimento são as 

principais finalidades apontadas pelos estudantes para a utilização da rede. 

Na 6ª questão, indagamos quais os assuntos que os alunos geralmente procuram na 

Internet ou que despertam seu interesse. 18 respostas indicam a pesquisa escolar, o que 

equivale a 18% das respostas; 13 apontam músicas, o que representa 13%; 12 indicam 

notícias e atualidades, o que significa 12%; 11 se referem a entretenimentos (jogos, humor, 

enquetes, curiosidades), o que equivale a 11%; 6 apontam informática /MSN/ e-mail, o que 

representa 6%; 5 indicam esportes, o que significa 5%; 4 se referem a novelas/ desenhos/ 

celebridades, o que equivale a 4%; 4 se relacionam à oportunidade de intercâmbio/ 

universidades/ vestibular, o que representa 4%; 4 indicaram moda/ beleza, o que significa 4%; 

3 indicam cultura/ viagens, o que equivale a 3% e 1 disse aprender a falar espanhol, o que 

representa 1%.  

 

 

 

 



 

Gráfico 6: Assuntos procurados na Internet pelos 37 alunos 
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Estes dados indicam que esses alunos se interessam por acessar na Internet, 

principalmente, assuntos relacionados a pesquisas escolares, entretenimento, músicas, notícias 

e atualidades. Os temas selecionados pelas três docentes, como vemos mais adiante no item 

6.3 deste capítulo, relacionam-se à cultura e viagens, tema indicado por somente 3 estudantes. 

Na 7ª questão, com relação à freqüência com que costumam ler textos em espanhol 

disponíveis na Internet, 25 aprendentes afirmaram que às vezes lêem alguns textos na língua 

meta na rede, o que representa 67,6% dos estudantes, 9 afirmaram nunca acessarem textos em 

espanhol, o que equivale a 24,3%, e 3 disseram fazê-lo freqüentemente, o que significa 8,1%.  

 

 

 

 

 



 

Gráfico 7: Freqüência de leitura de textos em espanhol na Internet pelos 37 alunos 
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Considerando que 28 alunos afirmaram ler textos em espanhol disponíveis na rede, com 

maior ou menor periodicidade, o que representa 75,7%, estes dados indicam que se interessam 

pela língua meta e pela leitura hipertextual em suporte eletrônico. 

Quando indagados, na 8ª questão, se consideram que seria interessante ler textos 

disponíveis na Internet durante a aula de língua espanhola, a grande maioria, representada por 

33 estudantes, isto é, 89,2% dos alunos afirmaram que é interessante a leitura on-line durante 

a aula de língua estrangeira. 3 alunos, ou seja, 8,1% responderam que ‘não’  porque o tempo 

da aula é curto, podem fazer isso em casa ou não sabem navegar na Internet e 1 considera que 

esta prática deve ser esporádica por causa da duração da aula e da dificuldade de ler na tela do 

computador, o que representa 2,7% dos estudantes.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 8: Interesse dos 37 alunos pela leitura em espanhol de textos da Internet para 

as aulas desse idioma 
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Estas respostas revelam a receptividade dos alunos com relação à utilização da Internet 

no ensino de E/LE para desenvolver a habilidade de compreensão leitora. Na questão anterior 

se evidencia que os estudantes já possuem o hábito de ler (hiper)textos eletrônicos na língua 

meta (28 alunos, ou seja, 75,7%), isso contribui para que 34 dos 37 estudantes considerados, o 

que equivale a 91,9% deles, tenha afirmado se interessar em fazê-lo também durante a aula de 

língua estrangeira.  

As razões apontadas pelos 34 alunos interessados nesse tipo de leitura durante a aula 

foram: torna a aula mais interessante/ divertida/ prática (12 respostas); aprimora os 

conhecimentos (9 respostas); exercita a leitura em espanhol (6 respostas); contribui para a 

aprendizagem (5 respostas); amplia o vocabulário (4 respostas); possibilita ter acesso à 

Internet (2) e melhora o domínio da língua/ revela outras maneiras de falar/desenvolve a 

escrita em espanhol (3 respostas). No entanto, 1 aluna sugeriu que a aula com o computador  

deveria demorar menos tempo porque ler na tela faz a vista doer.  

 

 

 

 



 

Gráfico 9: Razões pelas quais os 37 alunos consideram que a leitura em espanhol de 

textos de Internet é positiva para a aprendizagem do idioma 
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Verificamos que, segundo os estudantes, a utilização de (hiper)textos eletrônicos  lidos 

diretamente na tela do computador nas aulas de E/LE se associa à motivação para a aula, à 

aprendizagem, à aquisição de conhecimentos e vocabulário e ao desenvolvimento de 

habilidades de leitura e escrita na língua meta. 

Esses dados nos permitiram traçar um perfil dos alunos considerados como informantes 

dessa investigação com relação a: grau de domínio da utilização do computador e da Internet; 

hábitos de leitura de gêneros digitais e sites, gêneros e temas em que têm interesse. Em 

resumo, a grande maioria dos alunos afirma que possui computador (89,2%), sabe manuseá-lo 

(97,3%), sabe navegar na Internet, precisando ou não de auxílio, (97,3%) e o faz 

freqüentemente (97,3%), principalmente, para realizar as pesquisas solicitadas pela escola, 

baixar músicas, ler sobre temas atuais, acessar e-mail, entrar em orkuts e salas de ‘bate-papo’. 

Dessa maneira, já possuem familiaridade com o suporte computador, a mídia Internet, o 

formato textual do hipertexto eletrônico e alguns gêneros digitais. Estes estudantes, em sua 

maioria, também disseram que lêem textos em espanhol na Internet (75,7%) e que consideram 

interessante fazê-lo na aula desta língua estrangeira (91,9%), principalmente, pela motivação 

que o suporte acarreta e pela atualização das informações da rede. Demonstraram-se, assim, 

interessados e motivados pela leitura on-line de (hiper)textos em espanhol disponíveis na rede 

nas aulas. No entanto, apesar da motivação ser apontada como um aspecto positivo gerado 

pelo uso do computador e da Internet na aula, tanto pelas entrevistas com as docentes como 



 

pelos estudantes que responderam a este questionário, verificamos, através da observação das 

aulas no laboratório de informática, que a maneira como as docentes elaboram e conduzem as 

atividades neste suporte também interfere diretamente na motivação dos alunos, como vemos 

no item 6.4 deste capítulo.  

                                 

6.3 Análise dos questionários das docentes sobre a leitura on-line e dos sites 

indicados: 

 

Como as professoras selecionadas trabalham com questionários, que funcionam como 

roteiro para os alunos durante o acesso à Internet na aula de leitura, analisamos os 

questionários de leitura on-line elaborados pelas três docentes (Anexos E, G e H) com o 

objetivo de identificar: (a) organização dos exercícios; (b) modelos de leitura; (c) 

conhecimentos requeridos do leitor e (d) temas abordados. Também comentamos os sites e 

hipertextos selecionados pelas docentes para leitura nas aulas realizadas no laboratório de 

informática. 

1) A organização dos exercícios: 

No questionário on-line da D1 (Anexo E), todas as 33 questões propostas são de 

múltipla escolha, apresentando três opções cada uma. Nem todas garantem clareza para a 

seleção dos itens, como se pode observar, por exemplo, nas questões comentadas a seguir. 

 

3. La línea aérea española es: 

a) Iberdrola     

b) Air España   

c) Iberia 

 

A questão nº 3, que indaga o nome de uma companhia aérea espanhola, possui como 

uma de suas alternativas ‘Iberdrola’. As opções deveriam restringir-se a companhias aéreas, 

mas ‘Iberdrola’ é o nome de uma empresa espanhola que atua na distribuição de gás natural e 

na geração e distribuição de energia elétrica. Isso significa que se misturaram itens de 

natureza diversa, criando, assim, possível confusão na escolha e busca de informações, 

mesmo se tratando de uma atividade de localização. Além disso, a opção ‘Air España’ 

também pode fazer com que o estudante não acerte a questão, já que ao colocar esta expressão 

no buscador eletrônico da rede o aluno encontra sites de passagens aéreas relacionadas à 

companhia ‘Air Europa’ e também o nome de uma companhia ‘France Air España’. 

 
 



 

5. El Corte Inglés es: 

a) Un traje   

b) Una canción    

c) unos grandes almacenes 

 

A questão nº 5, sobre o que é ‘El Corte Inglés’, também apresenta aspectos técnicos que 

podem gerar dificuldades na seleção, já que duas opções (‘um traje’ e ‘una canción’) não 

guardam nenhuma relação com esta marca. Além disso, se alguém digita este nome no 

buscador encontra como primeira opção a resposta de que são uns grandes armazéns, nem é 

necessário clicar na página para continuar a leitura. 

Com relação à formulação da atividade também observamos que das questões 

elaboradas pela docente, sete contêm negação no enunciado (nº 8, 10, 14, 18, 19, 31 e 32), 

como, por exemplo,  

19. Una de estas personas no es director de cine: 

a) Amenábar        

b) Saura     

c) Ana Belén 

 

Consideramos que este tipo de enunciado baseado na exclusão desorienta o aluno que 

não possui conhecimento de mundo suficiente para responder ao enunciado nem de forma 

afirmativa; exige mais atenção do leitor, já que a negação não está em destaque, esta pode não 

ser notada durante uma leitura rápida e se converte em localização de informação. 

Todas as atividades foram pensadas para o acesso às 12 direções eletrônicas indicadas 

no questionário (Anexo E). Além disso, a docente disponibilizou o endereço de um buscador 

da Internet em espanhol e de um dicionário eletrônico como ferramentas que poderiam 

contribuir para selecionar as informações e esclarecer dúvidas. Apesar disso, o tipo de 

questões elaboradas permite a busca das respostas sem que o aluno precise ler mais do que 

algumas linhas após procurar no buscador os termos que aparecem nos enunciados. Em 

muitos casos, não é necessário acessar nenhuma das páginas indicadas, visto que ao ler o 

fragmento que a ferramenta de busca disponibiliza juntamente com as direções eletrônicas 

sugeridas, já é possível encontrar nas primeiras linhas a informação desejada. 

D2, por sua vez, elaborou 10 questões (Anexo G) divididas em duas partes. A primeira 

constitui-se de duas questões de completar lacunas de acordo com o texto lido, como vemos 

na questão nº 1 a seguir:  

1. Entra en el sitio: http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/  y completa el 

texto abajo: 

Cataluña se ……………..en el noreste de España y es una zona muy 

próspera. Su capital,………………, es una bella ciudad.   

Superficie: 31.930 km²  

http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/


 

E, a segunda parte se compõe de uma questão de completrar lacuna, a nº 3, que indaga 

“Quién nace en este lugar es……”. Também abarca cinco questões abertas, como a nº 4: 

“Explica qué es el Park Guell?” e uma questão mista, a  nº 8, que possui da letra ‘a’ a ‘f’. Nesta 

última atividade parte do enunciado funciona como de completar lacunas, já que solicita o 

nome das obras mostradas nas imagens, sendo que estes aparecem no texto junto das figuras, 

e outra parte é de opinião pessoal: 

 

8. Busca informaciones en este sitio: http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/ y 

relaciona las fotos, hablando de los nombres de las obras de Gaudi que 

están abajo y añade tus comentarios sobre las obras: 

a) se trata de la…… 

no se olvide de añadir comentarios… 

 
 

Encontramos alguns problemas de formulação no questionário da D2. A letra ‘c’ da 8ª 

questão (Anexo G) não se relaciona a uma obra de Antonio Gaudi, mas de outro arquiteto, 

Domenech i Montaner. Além disso, a resposta da 3ª questão, “Quién nace en este lugar 

es……”, que é de completar lacuna, não pode ser encontrada no texto. E, na 2ª questão, “¿En 

qué lugar Gaudi hizo sus obras de arte? (nombre del país, cuidad y capital)”, que solicita três 

respostas, apenas uma está no texto a que as questões se referem. As outras duas podem ser 

inferidas a partir da leitura do primeiro texto, sendo que apresenta problema de foco porque 

utiliza o termo cidade para solicitar o nome da comunidade autônoma.  

Por outro lado, o questionário formulado por D3 (Anexo H) apresenta todas as 10 

questões abertas. Nove avaliam a compreensão leitora, como a nº 2: “Después de leer el 

cuento, di ¿por qué el autor eligió este título?”, sendo que em três se solicita que o aluno 

justifique sua resposta com fragmentos retirados do texto (nº 3, 4 e 10), como o exemplo a 

seguir: “4. En el local de origen ¿cuál es la estación del año? Justifica con un fragmento del 

texto”. E, a 1ª questão solicita conhecimentos prévios dos aluno ao indagar: “Tras leer el 

título del cuento “El avión de La Bella Durmiente”, sin leer el texto ¿con qué podrías 

relacionar este título? ¿Lo que primero te ocurre?”. 

A formulação da 6ª e da 8ª questões apresenta equívoco no número do parágrafo onde a 

informação estaria, podendo dificultar a realização da atividade.  

http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/


 

6) Cuando, por fin, salió el vuelo ¿dónde se acomodó la bella? (10º 

párrafo) 

 

8) En el 15º párrafo el narrador cita una novela de Yasunari Kavabata, 

¿de qué se trata esta novela? 

 

No primeiro caso, a resposta está no 16º parágrafo e não no 10º e no segundo, encontra-

se no 22º parágrafo e não no 15º. No entanto, isso não inviabiliza a tarefa.  

Em resumo, D1 formulou todas as atividades de múltipla escolha, D2 elaborou questões 

de completar lacunas e questões abertas e D3 elaborou todas as questões abertas. Verificamos 

que há problemas de elaboração em todos os questionários. Consideramos muito importante a 

formulação dos enunciados das questões, visto que estas devem constituir um comando claro 

e que oriente o aluno de maneira a contribuir para que o objetivo que motivou sua elaboração 

seja alcançado.  

2)  Os modelos de leitura:  

As questões elaboradas por D1 sobre a leitura em suporte eletrônico (Anexo E) 

centram-se, quase exclusivamente, no texto, podendo ser classificadas como de localização, 

como as de nº 16 e 25, por exemplo: 

 

16. La famosa Feria de Abril se celebra en: 

a) Cuenca     

b) Cáceres     

c) Sevilla 

 

25. Los Goya son unos premios de: 

a) Pintura    

b) Literatura   

c) Cine 

 

Dessa maneira, relacionam-se ao processamento ascendente da informação, já que, 

apesar de abrangerem vários temas, limitam-se à localização de informações. Neste sentido, a 

afirmação de Marcuschi (2008, p. 267), referindo-se ao ensino de língua portuguesa enquanto 

língua materna, enquadra-se no que observamos nessas aulas de LE: “Os exercícios de 

compreensão raramente levam a reflexões críticas sobre o texto e não permitem expansão ou 

construção de sentido, o que reforça a noção de que compreender é apenas identificar 

conteúdos”. Além disso, muitas vezes ao digitar a palavra / expressão em um buscador da 

Internet o estudante encontra a resposta sem necessitar acessar nem ler nenhuma página 

específica.  

 Algumas, embora também possam ser de localização, podem ser classificadas como 

centradas no leitor, baseadas em conhecimentos prévios deste. As questões de número 1, 2, 4, 



 

14, 15, 20, 23, 26 e 29 podem ser respondidas por um aluno com bom conhecimento de 

mundo, sem que necessite ler nem buscar nada na Internet, como vemos nos exemplos 

abaixo:  

20. Picaso es un: 

a) Escritor      

b) Pintor     

c) Músico 

 

 

Outro exemplo é o da questão nº 23, que pergunta como termina a expressão ‘ojos que 

no ven, corazón...’. O discente pode responder sem buscar a informação, utilizando seu 

conhecimento de mundo, já que esta expressão também existe na língua portuguesa. Dessa 

maneira, relacionam-se à abordagem descendente da leitura, visto que podem ser respondidas 

com o conhecimento de mundo do aluno, sem que seja necessário ler o (hiper)texto para 

marcar a opção correta. 

No caso da questão nº 7, elaborada por D1: “La Guerra Civil Española tuvo lugar en el 

siglo: a) XIX     b) XX    c) XVII”, , que indaga o século em que ocorreu a Guerra Civil 

espanhola, também exige conhecimento prévio do aluno. No entanto, nesse caso, o estudante 

encontrará, provavelmente, um ano após buscar a informação na rede e terá que relacionar a 

que século esta data corresponde para selecionar a opção adequada. Se realiza essa integração 

de conhecimento prévios com  informações apresentadas no texto, a questão poderia ser 

considerada interativa. 

As atividades que elaborou sobre a leitura em suporte impresso (Anexo F) também se 

centram no texto, sendo questões de localização e do tipo transcrição ou cópia, como vemos 

mais adiante no item 6.7.  

Ao analisar as respostas dos alunos dadas ao questionário proposto para aula no 

laboratório de informática pela D1, verificamos que, mesmo as questões sendo de fácil 

localização, nem todos os estudantes responderam da forma esperada. A tabela a seguir revela 

que das 33 questões propostas, 11 foram respondidas de forma diferente do gabarito e nenhum 

dos 17 alunos considerados acertou todas as questões: 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 1: Respostas ao questionário, elaborado pela D1, sobre a leitura realizada on-

line, que divergem do gabarito 

Questões cuja resposta 

dos alunos divergiu do 

gabarito       

Nº de alunos que 

responderam outra 

opção 

Respostas diferentes do gabarito 

3ª 4 Não responderam/ Air España 

7ª 2 XIX  

8ª 3 Não responderam/ Todo sobre mi 

madre 

9ª 2 19 

14ª 2 Lechuga 

17ª 2 1982  

19ª 3 Saura / não responderam 

25ª 2 Cine  

26ª 8 Este/ Norte  

30ª 3 José Mª Azar 

33ª 8 Mulhacén  

 

Cabe comentar que não obtivemos estes dados em relação às respostas dadas ao 

questionário da D2 e da D3, visto que estas professoras não nos repassaram os questionários 

respondidos pelos alunos. 

Pelo que observamos no questionário on-line da D1 e em sua aula no laboratório de 

informática, apesar de corroborarmos a afirmação de Vogerau
88

, em entrevista a Justino 

(2007, p. 5), de que “o professor deve ter um roteiro de pesquisa bem definido e questões a 

serem respondidas pelos alunos, senão a tecnologia de nada serve”, isto não basta.  

D1, mesmo tendo planejado sua aula a partir do eixo temático ‘Espanha’, parece ter 

realizado apenas atividades de pré-leitura. Consideramos que estas atividades poderiam servir 

como etapa de pré-leitura, se na aula seguinte fosse trabalhado um texto para leitura sobre esta 

temática. De fato, constatamos que a docente na aula seguinte, a qual analisamos como off-

line, centra a aula na leitura de dois textos relacionados à Espanha. No entanto, todas as 

questões que formula também são de localização e não são retomados os esquemas e 

conhecimentos prévios que teriam sido ativados pelos alunos na aula anterior. Pelo modo 

como a docente elaborou as questões, fez com que os alunos buscassem informações precisas, 

sem ter que ler nenhuma página inteira. Por isso, não criou oportunidade de leitura 

significativa, possibilitou somente que os aprendizes criassem algumas imagens ‘soltas’ sobre 

este país. 
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  A citação de Dilmeire Santana Ramos Vogerau aparece no texto de Justino, que descreve a entrevista 

realizada com esta docente que trabalha na PUC do Paraná e na Secretaria Municipal de Educação, avaliando os 

processos tecnológicos integrados ao ensino. 



 

D2, por sua vez, elaborou 10 questões (Anexo G) divididas em duas partes. A primeira 

constitui-se de duas questões de completar lacunas, sendo necessário copiar do endereço 

eletrônico dado as palavras que foram suprimidas dos textos para realizar estas atividades: 

 

1. Entra en el sitio: http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/  y completa el texto 

abajo: 

Cataluña se ……………..en el noreste de España y es una zona muy 

próspera. Su capital,………………, es una bella ciudad.   

Superficie: 31.930 km²  

 

 

2. El texto abajo también fue retirado de http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/ 

complétalo.  

Antonio Gaudí 

El trabajo de Gaudi es admirado por arquitectos a lo largo del mundo por ser 

un estilo de lo más …………… y diferenciador. Su trabajo ha influenciado 

enormemente la …………………… de Barcelona y puedes observar su obra 

por toda la ciudad. 

 E, a segunda parte se compõe de: 

a) uma questão que mede a compreensão leitora (nº 1): “¿Quién fue Antonio 

Gaudi?” 

b) quatro questões abertas de localização de informações no texto (de nº 4 a 7):   

 

4. ¿Por qué las obras de Gaudi reflejan en el uso de piedras de 

construcción curvadas, esculturas de hierro retorcidas, y formas orgánicas? 

5. ¿Cuál es la atracción más visitada de Barcelona? 

6. Explica qué es el Park Guell? 

7. ¿Qué es Casa Batllo? 

 

 

c) uma questão de completar lacuna cuja resposta não pode ser encontrada em nenhum 

dos textos dados: “3) Quién nace en este lugar es……” 

d) uma questão mista (nº 8) que possui da letra ‘a’ a ‘f’, na qual parte do enunciado 

funciona como de completar lacunas, já que solicita o nome das obras mostradas nas 

imagens, sendo que estes aparecem no texto junto das figuras. Outra parte está 

centrada no leitor, podendo ser classificada como subjetiva ou de opinião pessoal: 

 

 

 

 

 

http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/
http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/


 

8. Busca informaciones en este sitio: http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/ 

y relaciona las fotos, hablando de los nombres de las obras de Gaudi que 

están abajo y añade tus comentarios sobre las obras: 

b).............. 

 
 

 

Nestas atividades da D2, a ênfase está no texto e se segue a abordagem ascendente de 

leitura. A 1ª questão, da 2ª parte pode ser considerada na concepção interacional de leitura, 

sendo a única que avalia a compreensão do texto. Parte da 8ª questão segue a abordagem 

descendente de leitura, pois solicita que os alunos realizem comentários sobre as imagens 

apresentadas. Nesta questão, a ênfase está no leitor e como a questão é subjetiva qualquer 

resposta pode ser considerada válida.   

Verificamos que as atividades formuladas pelas D1 e D2 não favorecem a preparação 

do aluno para práticas sociais de leitura e escrita. E “nós sabemos que no dia-a-dia ninguém 

vive respondendo a perguntas sobre textos e sim falando sobre eles, resumindo-os, 

reportando-os ou opinando” (MARCUSCHI, 2008, p.279). Não foram elaboradas, por 

exemplo, questões de caráter crítico, que priorizassem a relação entre (hiper)textos; que 

considerassem os processos de coesão e coerência textuais, os gêneros discursivos e o suporte 

na compreensão; que trabalhassem com o léxico de maneira contextualizada, ou que 

explorassem os recursos expressivos na construção de efeitos de sentido. Desta maneira, 

possibilitaram que os alunos treinassem a estratégia de localização de informações, mas não 

contribuíram para sua inserção nas práticas sociais de letramento que circulam na sociedade, 

para o desenvolvimento de outras estratégias de leitura ou para o senso crítico dos alunos. 

Das dez questões elaboradas pela D3 (Anexo H) , a 1ª questão, “Tras leer el título del 

cuento “El avión de La Bella Durmiente”, sin leer el texto ¿con qué podrías relacionar este 

título? ¿Lo que primero te ocurre?”, pode ser classificada como de pré-leitura. Contribui para 

a formulação de hipóteses sobre o texto, a serem verificadas durante a etapa de leitura, e ativa 

os conhecimentos prévios do aluno sobre a história da ‘Bela adormecida’, estabelecendo uma 

relação de intertextualidade com este conto de fadas.  

http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/


 

Nove questões se situam na abordagem interacional de leitura (de nº 2 a 10), pois 

avaliam a compreensão leitora e integram os conhecimentos prévios dos alunos com as 

informações presentes no texto para compreendê-lo. Isso ocorre, por exemplo, nas questões nº 

3, 4 e 10 em que se solicita que justifiquem as respostas dadas com fragmentos do texto: 

 

3)  El/La narrador/a del cuento ¿es hombre o mujer? Justifica con un 

fragmento del texto. 

 

4) En el local de origen ¿cuál es la estación del año? Justifica con un 

fragmento del texto. 

 

10) Al terminar el vuelo ¿la chica se dio cuenta de todo lo qué pasó con su 

acompañante de vuelo? Explica con un fragmento del texto. 

 

 

Oralmente e na questão nº 3 do questionário, “El/La narrador/a del cuento ¿es hombre 

o mujer? Justifica con un fragmento del texto.”, D3 se referiu, respectivamente ao ethos 

discursivo da personagem e ao narrador-personagem do conto, contribuindo para a 

compreensão textual. 

A 5ª questão extrapola o texto ao confrontar o que é narrado no conto com os atrasos e 

cancelamentos de vôos que acontecem no Brasil alguns meses antes da aula que observamos. 

Desta maneira, torna o texto significativo para o aluno ao aproximá-lo de uma situação 

bastante divulgada na mídia brasileira.  

É relevante assinalar que, confrontando o discurso das três docentes durante a entrevista 

com as atividades que propuseram para seus respectivos alunos, observamos algumas 

contradições. Assim, D1 explicitou os princípios das abordagens ascendente e interacional de 

leitura durante a entrevista, mas revelou em sua prática a abordagem ascendente. Já o discurso 

de D2 na entrevista se enquadra nas concepções ascendente e interacional de leitura e em suas 

questões evidenciou-se, além destas duas, a abordagem descendente de leitura, sendo a grande 

maioria das atividades voltadas para a abordagem ascendente. Por outro lado, D3 expressou a 

concepção ascendente em seu discurso na entrevista, mas elaborou todas as suas questões de 

acordo com a abordagem interacional de leitura.   

          3 ) Os conhecimentos requeridos do leitor:  

Para realizar a atividade, o aluno necessita de conhecimentos:  

(a) informáticos, visto que se espera que consiga manusear o computador e a Internet 

para acessar as direções sugeridas pelas docentes e obter as informações que o conduzam as 

respostas;  



 

(b) lingüísticos, já que tanto as questões propostas pelas docentes como as páginas 

indicadas para os alunos estão escritas na língua espanhola;  

(c) de gêneros discursivos, pois, embora nenhuma questão solicite a identificação do 

gênero lido, o aprendente precisa acessar e ler informações em distintos gêneros, como 

dicionários eletrônicos, receitas, textos didáticos, conto, entre outros, alguns em formato 

digitalizado outros em forma de hipertexto eletrônico. No caso da D1, constatamos que os 

alunos acessaram poucos sites para leitura, desconsiderando os indicados pela professora no 

questionário, pois, em geral, leram fragmentos dos gêneros que aparecem após a pesquisa no 

buscador;  

(d) enciclopédicos, já que em algumas questões, da D1 e D2, o conhecimento prévio do 

estudante possibilita que deduza a resposta ou responda sem ter que realizar nenhuma leitura 

na rede. A questão nº 1 formulada por D3 contribui para a elaboração de hipóteses sobre o 

texto a ser lido e a questão nº 5 do questionário dessa docente contribui para que o estudante 

relacione as informações textuais com seu conhecimento de mundo recente. 

Verificamos que D1 orienta os alunos que busquem confirmar na Internet as respostas 

dadas às questões mesmo que saibam respondê-las, o que nem sempre acontece. Este 

conhecimento prévio também é fundamental nas questões formuladas pela D3, pois é 

necessário integrá-lo às informações do conto para compreender o texto e realizar a atividade. 

Cabe, ainda, comentar que o conhecimento enciclopédico armazenado em esquemas mentais 

possibilita que nem tudo tenha que ser explicitado no texto, sendo muitas informações 

subentendidas/ inferidas pelo conhecimento de determinada situação ou de algo.  

As atividades propostas por D1 e D2 seguem o mesmo tipo de questões criticadas por Koch 

(1996). Exigem que os alunos exercitem sua memória de percepção ao terem que identificar as 

informações solicitadas, mas não contribuem para que se estabeleçam relações, para o 

armazenamento de conhecimentos ou representações nem para o processamento textual. 

4) Os temas abordados:  

As questões propostas pela D1 abordam uma temática bem variada e relacionada a: 

cinema, Cultura, gastronomia, Geografia, História, Literatura, turismo, provérbios e assuntos 

gerais, como demonstram os sites  indicados pela docente (Anexo E) e questões como as de nº   

22, 16, 15, 31, 12, 28,1, 23 e 5, respectivamente: 

 

22. “Flores de otro mundo” es una película de: 

a) Trueba    b) Garci   c) Iciar Bollaín 

 

 



 

16. La famosa Feria de Abril se celebra en:  

a) Cuenca    b) Cáceres    c) Sevilla 

 

15. Para la paella necesitas  siempre este ingrediente: 

a) Patatas    b) Huevos   c) Arroz 

 

31. Una de estas islas no es del archipiélago Canario: 

b) a) Hierro    b) Lanzarote      c) Mallorca 

 

12. El General Francisco Franco fue um dictador español que murió en: 

c) a) 1750    b) 1975    c) 1865 

 

28. ¿Cuál es el nombre del último ganador español del Premio Nóbel de 

Literatura? 

a) Javier Marías   b) Elvira Lindo   c) Camilo José Cela 

 

1. El museo del Prado está en:  

a) Bilbao   b) Madrid   c) Barcelona 

 

23. Termina la expresión “Ojos que no ven, corazón…” 

a) contento    b) que no siente     c) que no retén 

 

5. El Corte Inglés es: 

a) Un traje  b) Una canción   c) /unos grandes almacenes 

 

No entanto, a formulação das atividades não contribui para que o aluno se aprofunde em 

nenhuma destas áreas. Cremos que, ao contrário, favorece que o aluno construa uma visão 

fragmentária e estereotipada sobre a Espanha.  

Os estereótipos prejudicam o entendimento da cultura do outro, pois a sua interiorização 

não permite que se conheça “verdadeiramente a outra pessoa com a que estabelece relação e, 

desta maneira, estará determinado pelas generalizações ou estereótipos globais sobre a outra 

cultura” (VIVAS MÁRQUEZ, 2006, p. 28). Assim, definir todo um povo ou país por 

estereótipos perpetuados significa afirmar identidades que não necessariamente caracterizam 

o lugar e não condizem com a realidade de determinada sociedade. Reduzir, por exemplo, a 

imagem da Espanha a touros, flamenco, paella e ciganos é como pensar que no Brasil só há 

praia, samba e futebol. Neste sentido, como sugere Lessa (2004, p. 91), 

 

Se entendermos a sala de aula de LE como um espaço social, multicultural, histórico 

e político, em eu se dá a formação cidadã de sujeitos (PCNs, 1998), podemos 

compreender que esse espaço pode ser também um lugar onde pensamentos 

hegemônicos e crenças normalizadas e naturalizadas socialmente, podem ser 

contestados e reconstruídos.   

 

E, é fundamental considerar que as identidades culturais estão em permanente 

transformação e se relacionam a experiências históricas comuns e códigos culturais 

compartilhados por um povo (HALL, 2002). 



 

D2 escolheu informações sobre a vida e obra de Antonio Gaudi, um arquiteto da 

Cataluña na Espanha, como revelam o título do texto, “Antonio Gaudí”, sobre o qual se 

centram nove das dez atividades solicitadas em seu questionário (Anexo G) de maneira a 

trabalhar com esta comunidade autônoma, como se evidencia na 1ª questão do questionário e 

no plano de aula elaborado pela docente (anexo K). 

Por outro lado, D3 optou por trabalhar com um texto literário, solicitando a leitura de 

um conto de Gabriel García Marquez intitulado “El avión de La Bella Durmiente”, com o 

qual tece relações intertextuais, na questão nº 1, com o conto de fadas “A bela adormecida” e 

com problemas de vôos de companhias aéreas que aconteceram recentemente no cenário 

brasileiro, como vemos, na discussão oral sobre o texto (item 6.4), e na questão nº 5 do 

questionário: 

5. Aquí en Brasil se pasó momentos difíciles en la aviación. Analiza el 

fragmento “Gentes de toda ley habían desbordado las salas de espera, y 

estaban acampadas en los corredores sofocantes, y aun en las escaleras, 

tendidas por los suelos con sus animales y sus niños, y sus enseres de viaje”. 

¿Qué tipo de relación puede haber entre este momento y el caos aéreo 

brasileño? 

.  

5) Os sites e hipertextos para leitura: 

 D1 indicou 12 sites nos quais os alunos podem encontrar as informações para responder 

as questões. A seguir realizamos uma breve descrição dos sites e diretórios indicados por D1 

para leitura e realização das atividades: 

a) <www.clubecultura.com>: 

 

http://www.clubecultura.com/


 

Este é o site, em português, do clube mais antigo do estado de São Paulo. Apesar de ter 

sido indicado pela D1 para que os alunos obtenham informações relacionadas a cinema, não 

possui um link específico relacionado a este tema. Cabe observar que nenhuma questão 

proposta por esta docente (Anexo E) pode ser respondida utilizando este endereço eletrônico.   

b) <www.cervantesvirtual.com>: 

 
 

Este endereço eletrônico, sugerido pela D1 para leitura relacionada a cinema, constitui 

uma biblioteca virtual que reúne obras, teses, dissertações, artigos científicos, recursos 

multimídia, de vídeo, som e links para outras bibliotecas e sites. 

c) <www.cineiberico.com>:  

 

http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cineiberico.com/


 

Este site, indicado pela D1 para leitura relacionada a cinema, dedica-se à indústria 

cinematográfica. Contém as produções cinematográficas espanholas, os filmes que estrearam 

e que foram lançados em DVD e os vencedores do prêmio Goya separados por ano. 

d) <www.mcu.es>: 

 

 

Este site do Ministério da Cultura do governo da Espanha foi sugerido por D1 para 

leitura relacionada a cinema e à cultura. Possui links para museus, bibliotecas, mapas, cinema, 

notícias sobre cultura, patrimônio histórico, dança, livros, entre outros.  

e) <www.recetas.net>:  

 

 

http://www.mcu.es/
http://www.recetas.net/


 

Este site, sugerido por D1 para consultas sobre gastronomia, possui receitas, dicionário 

de pratos e utilidades para cozinhar, calorias dos alimentos e um fórum gastronômico. 

e) <www.cocina.lasalvacion.com>:  

 

 
 

Este buscador de receitas espanhol, indicado pela D1 para leitura sobre gastronomia, 

também possui links relacionados à comida, como, por exemplo, etiqueta à mesa, nutrição, 

dietas e intoxicação alimentar. 

f) <www.babelnet.sbg.ac.at/cartelitos/paises/españa/index.htm>. Este endereço 

eletrônico não pôde ser acessado desta forma porque está escrito de maneira incorreta na folha 

entregue aos alunos. O endereço é: 

<http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/paises/Espana/index.htm>:  

http://www.cocina.lasalvacion.com/
http://www.babelnet.sbg.ac.at/cartelitos/paises/españa/index.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/paises/Espana/index.htm


 

 

 

Este site foi indicado pela D1 para leitura sobre Geografia. De acordo com informações 

obtidas nesta página, esta se dirige a alunos de língua estrangeira entre 13 e 20 anos que já 

estudam a língua meta a pelo menos um ano. As atividades estão pensadas para serem 

realizadas na aula presencial com o auxilio do professor, ou em casa como atividade de apoio. 

Explicita que algumas atividades exigem pouco conhecimento prévio dos estudantes, mas que 

quanto menos conhecimentos possuam da língua mais necessitarão da ajuda do docente. Este 

site constitui um projeto existente desde o ano 2000 elaborado por quatro professores de 

espanhol da Áustria, Alemanha e Finlândia, a fim de oferecer a oportunidade de se estudar 

gratuitamente o espanhol através da Internet. Abrange várias temáticas que não se restringem 

à Geografia, utilizando textos didáticos que foram criados para ensinar um idioma como 

língua estrangeira. Como vemos mais adiante, este também foi o site selecionado pela D2. 

h) <www.sispain.org/spansh/index.html>. Este endereço eletrônico também não pôde 

ser acessado desta forma porque está escrito de maneira incorreta na folha entregue aos 

alunos. O endereço correto é <http://www.sispain.org/spanish/index.html>: 

http://www.sispain.org/spansh/index.html
http://www.sispain.org/spanish/index.html


 

 
 

Este endereço eletrônico, classificado pela D1 como geral, oferece informação sobre 

a Espanha (História, Língua, Política, Geografia, Sociedade e Cultura) com links para 

museu, dicionário, biblioteca e vários outros sites que contêm conhecimentos e 

informações relacionados a este país. 

i) <www.vespito.net>:  

 
 

Este site, sugerido pela D1 para leitura sobre História, além deste tema aborda 

Literatura e música com links para outros sites. 

http://www.vespito.net/


 

j) <www.virtual_spain.com>. Os alunos não podem acessar este endereço eletrônico 

desta forma porque está escrito de maneira incorreta. O endereço correto é: 

<http://www.virtual-spain.com>:  

 
 

Este diretório, que se define como voltado para espanhóis e para quem se interessa pela 

Espanha, agrega textos, vídeos e links sobre diversas mídias, gêneros e temáticas relacionados 

ao espanhol, inclusive sobre Literatura espanhola, temática sugerida pela D1 para o acesso a 

este endereço eletrônico. 

k) <www.spaindata.com>: 

 
 

http://www.virtual_spain.com/
http://www.virtual-spain.com/
http://www.spaindata.com/


 

Este diretório, também disponível em inglês, foi indicado pela D1 para leituras 

relacionadas a turismo, mas contém, por exemplo, informações culturais, políticas, históricas 

que respondem a questões elaboradas no questionário proposto pela docente. 

l) <www.upu.es>. Este endereço eletrônico, indicado pela D1 para consulta de refrões, 

é dado como inexistente ao tentar ser acessado. Pode ser que este contenha erros, como 

ocorreu com outras três sugeridas pela docente, ou que já não esteja mais disponível na rede 

no momento em que ocorreu a aula.  

Nas instruções iniciais que constam na folha impressa entregue aos alunos por D1, 

pode-se constatar que estes não necessitam acessar os 12 sites recomendados no questionário, 

pois constituem sugestões de direções eletrônicas úteis para se obter as informações para 

realizar a atividade: “A continuación tienes un cuestionario sobre España y los españoles. 

También tienes una serie de páginas en las que podrás consultar la información que 

desconozcas. Dispones de 1h y 30 min para realizar el cuestionario. ¡Manos a la obra! 

¡Buena suerte!”. Desta maneira, constituem sugestões como as outras duas páginas 

eletrônicas indicadas no inicio da aula, a saber, um dicionário eletrônico monolíngüe e um 

buscador da rede. O fato de a docente ter indicado também um buscador reforça que os alunos 

podem optar por localizar as informações em outras páginas.  

Os textos selecionados pela D2, ao contrário de sua colega D1, não constituem 

hipertextos eletrônicos. São textos digitalizados sem nenhum link e criados com fins didáticos 

para o ensino da língua estrangeira. Os links presentes no site 

<http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/paises/espana> direcionam para enlaces internos à página 

‘Español con Carlitos’: 

 

http://www.upu.es/
http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/paises/espana


 

Os alunos da D2 deveriam acessar esse endereço eletrônico, clicar em ‘Cataluña’ no 

mapa da Espanha e completar as lacunas do texto: “Cataluña se _____ en el noreste de 

España y es una zona muy próspera. Su capital, ______, es una bella ciudad. Superficie: 

31.930 km
2”. 

Nessa atividade o aluno necessita apenas copiar as palavras que aparecem no 

texto sem lacunas nesta página:  

 

 

Depois o estudante necessita voltar a página inicial e clicar sucessivamente nos links 

‘escenarios’, ‘¿viajamos?’, ‘intermedio’, ‘Antonio Gaudí: un gran arquitecto catalán’ e 

‘empezar lectura’. O tempo estimado pelo site para leitura desse texto é de 2 minutos. 

Aparece um relógio digital na tela em contagem regressiva e ao final deste tempo a página 

indica que o prazo expirou e que se pode clicar no link ‘leer otra vez’ para visualizá-lo 

novamente:  

 

http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/paises/intermedio_paises.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/paises/intermedio_paises.htm


 

Voltando a página anterior e clicando no link ‘¿Viajamos a Barcelona?’ o aluno vai 

encontrar as informações para responder o nome das obras de Gaudi que aparecem nas fotos 

da 8ª questão:  

 

  

E, nesta mesma questão, também se solicita que coloque sua opinião pessoal sobre as 

imagens vistas. 

D3 também selecionou um único endereço eletrônico, fixando a aula na leitura de um 

texto digitalizado que não constitui um hipertexto eletrônico, visto que não possui nenhum 

tipo de link. Ribeiro (2005a, p.129) adverte que as particularidades do suporte e do meio 

devem ser levadas em consideração ao se transpor um texto de um hipertexto impresso a um 

hipertexto digital, “é preciso reconfigurar o velho para torná-lo adequado à leitura em novo 

suporte, conforme novas práticas de leitura”. No entanto, o texto digitalizado, utilizado por 

esta docente, não possui a preocupação de realizar os ajustes sugeridos por esta autora, 

subaproveitando o suporte. 

Para responder ao questionário da D3 o aluno realiza um download do conto “El avión 

de la bella durmiente” de Gabriel García Márquez (1982) em formato RTF, que aceita 

modificações, no site <http://ar.geocities.com/krnv_bweb>: 

 

http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/paises/Espana/Barcelona-PH/Barcelona1.htm
http://ar.geocities.com/krnv_bweb


 

 

 

 Esta página “Karneeval Biblioweb” é uma homepage de um estudante de Letras 

hispanofalante que disponibiliza textos digitados para download. Nesta página, o conto é 

apresentado com fonte Arial tamanho 10, ocupando duas páginas e meia sem nenhum link 

nem imagem: 

 

 

Cremos que este texto longo e sem atrativos visuais, como cores e imagens, contribui 

para que sua leitura seja considerada cansativa pelos alunos mesmo sendo realizada no 

computador.  



 

As três docentes também indicaram dicionários eletrônicos monolíngües para que os 

alunos buscassem o significado de palavras que não conhecessem. D1 e D3 sugeriram o 

dicionário da Real Academia Española <www.rae.es> e D2 indicou dois dicionários 

eletrônicos. Um destes sites, <www.diccionarios.com>, possui dicionário eletrônico 

monolíngüe, dicionário de sinônimos e antônimos e conjugador de verbos do espanhol e de 

outras línguas. No entanto, o endereço eletrônico <www.wordrefrente.com/espet> já não 

existe no momento de realização da aula gravada. Isso revela que a docente não tornou a 

acessá-lo no planejamento da aula, além de revelar que os sites, (hiper)textos e conteúdos 

disponibilizados na mídia Internet podem desaparecer sem que seu usuário possa prever esse 

acontecimento.    

Também verificamos que os sites selecionados por D2 e D3 não apresentaram recursos 

hipermídia como sons e animações e que embora em alguns sites indicados pela D1 existam 

estes recursos, não é necessário acessá-los para responder ao questionário proposto. Por isso, 

não foi possível observar o uso destes recursos multisemióticos no ensino nem as estratégias 

empregadas pelos alunos com recursos hipermídia. 

A leitura das direções eletrônicas indicadas pelas docentes para a realização das  

atividades,  evidenciou que os hipertextos selecionados pela D1 são do tipo exploratórios 

(SNYDER, 1997), isto é, sistemas de distribuição de hipertextos, como a WWW, dentro dos 

quais uma quantidade imensa de textos e dados podem ser acessados simultaneamente por 

muitos usuários.Os sites escolhidos são institucionais, ou seja, “páginas na rede mantidas por 

instituições (ou organizações) públicas ou privadas com o objetivo primordial de informar 

hiperleitores, nativos ou não, da língua alvo” (HASS, 2005, p. 148). A exceção é o site 

<http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos>, que também foi adotado pela D2, que abarca textos 

digitalizados criados com fins didáticos para o ensino de E/LE. No endereço eletrônico 

indicado por D3, assim como nesse último caso, também há um texto digitalizado, que não 

constitui um hipertexto eletrônico. A diferença é que se trata de um texto literário não 

adaptado.  

 Cabe comentar que desde a etapa de planejamento de sua aula utilizando a Internet, o 

professor pode exercer seu papel de educador ao saber escolher os textos em meio ao universo 

de informações e (hiper)textos disponíveis na rede, ter objetivos bem definidos, elaborando 

questões que avaliem a compreensão leitora dos alunos, se esta é a principal finalidade da 

aula. Considerando que “O hipertexto não é feito para ser lido do começo ao fim, mas sim 

através de buscas, descobertas e escolhas” (SANTAELLA, 2008, p. 47), cremos que não há 

como esperar que os alunos leiam seqüencialmente todo hipertexto eletrônico e acessem todos 

http://www.rae.es/
http://www.diccionarios.com/
http://www.wordrefrente.com/espet
http://www.dca.fee.unicamp.br/projects/sapiens/Reports/rf2000/node40.html#snyder1996:htel
http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos


 

os links que este contém, inclusive porque os objetivos que norteiam essa leitura determinam 

o que será selecionado para leitura e as estratégias empregadas pelo leitor nesse processo. No 

entanto, isso não significa que a leitura do hipertexto eletrônico não conduza à composição de 

sentidos ou que estes sejam sempre fragmentados devido a este formato textual.  

 

6.4 Planos de aula e aulas no laboratório de informática: 

 

Neste item relatamos e analisamos dois tempos consecutivos, de 50 minutos cada, das 

três docentes. Consideramos tanto o processo de/na transposição didática do hipertexto 

eletrônico como os processos de busca informacional e as estratégias de leitura que os alunos 

utilizaram, para resolver problemas e encontrar as respostas ao questionário, durante a leitura 

em suporte eletrônico. Enfatizamos que coube às docentes tanto a seleção dos sites a serem 

acessados como a elaboração das questões de leitura sobre os (hiper) textos a serem lidos. 

A aula observada e gravada da D1 foi realizada, no dia 16/04/2007, no laboratório de 

informática de um colégio da rede estadual em Cascavel, em uma turma de espanhol do 

terceiro período de um CELEM, ou seja, terceiro semestre deste curso, no turno da tarde. 

Estiveram presentes 18 alunos, sendo uma estudante com deficiência visual. Os estudantes 

são adolescentes entre 15 e 17 anos que estão cursando o ensino médio, com exceção de um 

recém universitário, uma senhora pós-graduada com mais de cinqüenta anos e uma aluna com 

deficiência visual com mais de trinta anos. 

Pelo fato de o colégio não possuir o programa DOSVOX, que realiza a leitura em voz 

alta de arquivos de texto digitalizado para os portadores de deficiência visual, esta aluna não 

pode realizar a tarefa. Enquanto seus colegas acessaram os sites da Internet para responder ao 

questionário proposto pela docente, ela leu textos de espanhol em braile. Ressaltamos a 

preocupação da docente na tentativa de inclusão. Embora no laboratório de informática não 

conseguisse integrá-la na atividade, disponibilizou textos e atividades que serão utilizados ao 

longo do ano para que a Secretaria do Estado da Educação do Paraná providenciasse a sua 

conversão para o sistema braile. Desse modo, a deficiência visual não dificultaria a 

aprendizagem e o acompanhamento das aulas. A inserção dessa aluna na aula poderia ter sido 

alcançada, se ela realizasse em dupla as atividades com algum outro estudante. 

De acordo com o plano de aula da D1 (Anexo I), para a aula no laboratório de 

informática, as atividades elaboradas exigem um nível básico de conhecimento da língua e 

contemplam tanto a habilidade de leitura como a de escrita. Consideramos que o nível da 

língua requerido foi básico pela forma como as questões foram respondidas. No entanto, nesta 



 

aula só foi empregada a habilidade de compreensão leitora, já que os alunos não necessitavam 

escrever as respostas do questionário de múltipla escolha proposto pela docente. 

O objetivo geral dessa aula, segundo seu plano de aula (Anexo I), foi apresentar aos 

aprendizes de Língua Espanhola características da Espanha e os objetivos específicos foram: 

(a) conhecer alguns aspectos da Espanha: culturais, históricos, geográficos e literários e (b) 

fazer uso da Internet para responder as questões sobre a Espanha. Além disso, a professora 

descreve os conteúdos a serem trabalhados apenas como aspectos espanhóis. Consideramos 

que a docente tentou fornecer um panorama de várias áreas sobre a Espanha, através da 

seleção de páginas da Internet e do questionário elaborado. No entanto, o tipo de questões de 

localização de informação que propõe e a maneira como os alunos buscam as informações 

fizeram com que, ao invés de ampliar os conhecimentos sobre o país estudado, o conteúdo 

ficasse fragmentado e as informações fossem encontradas a partir de leituras superficiais ou 

mesmo de conhecimento prévio dos alunos.  

A metodologia adotada, de acordo com o plano de aula de D1 (Anexo I), foi a 

apresentação didática oral e o encaminhamento do uso do computador para acesso à Internet. 

E, o único recurso mencionado no plano de aula é o computador ligado à rede. Verificamos 

que a apresentação oral da docente durante a aula restringiu-se a instruções dadas aos alunos e 

à leitura em voz alta solicitada aos estudantes. Evidencia-se, portanto, preocupação com a 

pronunciação na língua meta e enfatiza-se o processo de decodificação, característico da 

abordagem ascendente de leitura.  

Consideramos que talvez pela quantidade de (hiper)textos propostos para leitura, a 

docente não tenha conseguido realizar uma discussão oral sobre o tema. O questionário 

adotado funcionou mais como uma atividade de pré-leitura do que como forma de trabalhar a 

compreensão leitora propriamente dita. A etapa de pré-leitura possui a função de motivação, 

ativação de conhecimentos prévios e elaboração de hipóteses de forma a contribuir para a 

etapa de leitura. Consideramos que as questões propostas no questionário analisado 

contribuem para a ativação de conhecimentos prévios dos estudantes sobre informações 

relacionadas à Espanha. Também podem servir de motivação para que o aluno se interesse 

pelo assunto e queira obter mais informações. No entanto, não avaliam a compreensão leitora 

visto que se restringem a solicitar a localização de informações no texto, seguindo o modelo 

estruturalista de leitura (capítulo 1).  

A partir da observação da aula, constatamos que esta professora conduziu a aula quase 

sempre utilizando a língua espanhola. Antes de começar a atividade disse aos estudantes que:  

(a) buscassem as informações na Internet somente em espanhol;  



 

(b) o fato de as questões serem de múltipla escolha facilitaria a interpretação dos textos 

on-line;  

(c) poderiam chamar a professora se tivessem dúvidas, mas se a dificuldade fosse sobre 

alguma palavra deveriam consultar o significado no dicionário eletrônico;  

(d) fizessem as atividades em duplas ou trios. Observamos durante a aula que os alunos 

se organizaram em duplas, mas que cada um sentou diante de um computador. Ora leram 

juntos a mesma tela, ora buscaram as informações cada um em uma máquina;  

 (e) as respostas ao questionário seriam consideradas como uma das avaliações do 

bimestre;  

(f) embora na folha do questionário (Anexo E) constasse que o tempo para a atividade 

seria de uma hora e meia, poderiam utilizar mais uma hora e meia no próximo dia de aula para 

concluí-la. No plano de aula da D1 (Anexo I), esta explicita que as atividades foram pensadas 

para um tempo de duas horas. Observamos que os dois tempos da aula foram suficientes para 

realização da atividade, embora a docente expressasse oralmente que poderiam concluí-la em 

outra aula, se fosse necessário, apenas uma dupla não concluiu a atividade;  

(g) utilizassem as direções eletrônicas: <www.google.es> para buscas em geral em 

espanhol e o dicionário espanhol-espanhol disponível no site <www.rae.es>;  

(h) cada um dos alunos lesse em voz alta uma das perguntas e as opções que aparecem 

no questionário impresso que lhes entregou, antes que começassem a leitura silenciosa dos 

textos on-line;  

(i) os alunos deveriam confirmar a resposta mesmo das questões que achassem que 

sabiam, através da leitura dos textos on-line, o que verificamos com a observação das aulas 

que nem sempre ocorre;  

(j) respondessem a lápis para depois passar a caneta, já que não consideraria as questões 

rasuradas. Com relação a esta última instrução verificamos, por exemplo, com a observação 

da aula, que o aluno D erra ao marcar a resposta da questão nº 5, sobre o que é o ‘El Corte 

Inglés’, sua dupla percebe, mas antes que passem o corretor, D1 vê e diz que não vai corrigir 

esta questão rasurada. Ele pede outra folha, mas a docente a nega porque solicitou que o 

questionário fosse respondido a lápis primeiro. Após a professora reafirmar que não vai 

aceitar a resposta da questão rasurada, esta dupla revela indiferença ao comentar que como é 

só uma questão dentre tantas não há problema. 

Como se pode observar na aula da D1, por exemplo, o suporte não garante a motivação 

dos estudantes por muito tempo, visto que esta também se relaciona à prática docente. 

Exemplos desse desinteresse se revelam em:  

http://www.google.es/
http://www.rae.es/


 

 (a) verbalização da aluna A dirigindo-se à sua dupla após não encontrarem a 

informação que procuram no buscador: “então vai noutra mais fácil... tá muito difícil... tá 

muito chato... isso aí”. Apesar de esta aluna antes de começar a atividade ter se sentido 

motivada pelo uso deste suporte e pedir mais uma folha de questionário para a professora, 

dizendo que gosta muito disso e que quer procurar também em casa, quando realiza as buscas 

na Internet mostra-se desmotivada pelas questões e expressa sua avaliação negativa da 

atividade;  

(b) acesso aos jogos disponíveis no portal Terra durante a realização das atividades, 

como o fez a dupla D e R; 

(c) cópia das respostas dos colegas sem desenvolver eles próprios seus trabalhos e   

(d) divisão entre as duplas das questões que cada um vai procurar na rede para terminar 

mais rápido a atividade.   

Alguns alunos tentaram acessar um orkut, mas, como avisou a funcionária responsável 

pelo laboratório de informática, os computadores do colégio não permitem que se acessem 

nem orkuts nem MSNs. 

A aula da D2 utilizando a leitura on-line se realizou no dia 28/05/2007, no turno da 

tarde, com uma turma em que compareceram 11 adolescentes com idade entre 14 e 17 anos, 

que cursam o primeiro semestre de espanhol em um CELEM. O plano de aula desta docente 

(Anexo K) indica que as atividades foram pensadas para quatro horas de duração. No 

questionário que D2 entregou aos alunos (Anexo G), a primeira instrução dada é que realizem 

a leitura do texto em silêncio, depois façam a leitura em grupo em voz alta e, por fim, 

realizem as atividades: “Haz una lectura silenciosa del texto abajo. Enseguida en grupo leed 

en voz alta.Después haz lo que te pide”. No entanto, observamos na aula que, no 

encaminhamento realizado oralmente com o grupo, D2 não solicitou a leitura em voz alta, 

nem do texto nem das atividades. Indicou aos alunos que acessassem o endereço eletrônico 

dado no questionário e respondessem em espanhol as questões. Verificamos que os 

estudantes, em geral, lêem primeiro uma questão, em seguida buscam respondê-la a partir da 

leitura silenciosa ou em voz alta, negociando entre si o que responderão e depois passam para 

a atividade seguinte.  

No plano de aula (Anexo K), D2 explicita que está trabalhando dentro do tema 

‘comunidades autônomas da Espanha’ e que os objetivos da aula consistem em: capacitar o 

aluno para localizar estas comunidades e suas capitais no mapa da Espanha, ampliar o 

conhecimento sociocultural dos estudantes, despertar o interesse deles pela Arte e Cultura 

espanhola e possibilitar que  se sintam capazes de se expressarem na língua meta. 



 

O encaminhamento metodológico da D2, descrito em seu plano de aula (Anexo K), 

consiste em fazer com que os alunos pesquisem informações, leiam textos específicos dentro 

do site: <http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos> e respondam ao questionário proposto pela 

docente. No plano de aula (Anexo K), esta docente indica que em outra aula solicitará a este 

grupo de alunos que pesquise na Internet outros sites relacionados a Antonio Gaudí e que 

realizem uma apresentação com as informações que encontrarem para a turma. Desta maneira, 

expressa o que também relatou na entrevista (item 6.1 desse capítulo): que também solicitará 

pesquisa a partir de um tema dado e que o aluno terá que selecionar informações e ser capaz 

de expô-las oralmente para os colegas.  

Na observação da aula de D2, vimos que esta trouxe em disquete as questões para salvá-

las nos computadores do laboratório de informática e também entregou impresso para os 

alunos o texto que deveriam ler na Internet e as questões que elaborou. Mesmo assim, os 

alunos realizaram a leitura em suporte on-line. Esta docente sugeriu aos alunos que deixassem 

o endereço eletrônico do dicionário indicado aberto enquanto realizam as atividades, para 

buscarem palavras cujo significado desconhecessem. Além do dicionário eletrônico indicado 

no questionário, também escreveu no quadro o endereço eletrônico de outro que não existia 

mais na rede no momento da aula.   

Os alunos da D2 expressam motivação pelo uso do suporte informatizado, afirmando 

terem gostado da aula e do site acessado, como revelam os fragmentos a seguir: 

 

(a) O: NOSSA::... que lindas essas imagens... ((refere-se às obras de 

Gaudí mostradas no site)) ehn cara... 

W: o que que foi? 

O: muito legais... 

 

(b)  W: muito bem elaborada essa aula professora... muito bom... 

GOSTEI... 

P: ¿te gustó? 

W: mucho... 

O: eu também... me gustó mucho... 

 

(c)      W: NÃO tem f:: ah:: tem...é a mesma... legal isso aqui... né? 

cara... muito bonito... interessante... 

 

 

Como vemos mais adiante, a partir das respostas dadas ao questionário sobre a leitura 

on-line (item 6.6), os alunos indicam a motivação como um dos fatores associados à leitura 

em suporte eletrônico.  No entanto, pelo contrário, também se evidenciam a desmotivação e a 

dispersão por parte de alunos na aula da D2, como revelam os fragmentos transcritos abaixo:  

http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos


 

(a) V:  não tô com cabeça aqui hoje ((começa a cantar)) 

M: ((ri)) (  ) meu Deus olha quem está aqui na capa... ((mostra a sua 

dupla uma revista)) 

V:  ((coloca uma música para tocar alto no computador)) 

 

 

(b) O: MEU DEUS... olha quem tá aqui na capa... ((mostra a sua 

dupla uma revista)) 

W: oh:: liga aqui essa coisinha ((refere-se a um MP3)) 

O: ah... eu vou ligar aqui só pra ver o... vou colocar um heavy metal 

aqui... 

 

 

As aulas de D1 e D2 indicam que as considerações de Bezerra (1999, p. 101), referindo-

se ao ensino de leitura em língua portuguesa como língua materna, são adequadas ao ensino 

de língua estrangeira: 

 

O que se convencionou chamar-se de “leitura do texto” não passa de um conjunto de 

perguntas, preferencialmente objetivas, cujas respostas são facilmente encontradas 

no texto, sem a necessidade de lê-lo integralmente. Ou seja, é a busca de 

informações expressas na superfície do texto, através de sua materialidade 

lingüística.  

 

Já D3, apesar de ter expressado uma concepção estruturalista de leitura em seu discurso 

durante a entrevista que realizamos (item 6.1), revelou uma prática pedagógica totalmente 

diferente deste modelo. Dez alunos de uma turma do 4º período em um CELEM, ou seja, 4º 

semestre desse curso, compareceram a aula da D3 no dia 14/08/2007. Este grupo se compõe, 

principalmente, de adolescentes entre 12 e 16 anos, com exceção de uma universitária de 20 

anos e duas pessoas com ensino médio concluído, respectivamente com 36 e 72 anos. O plano 

de aula da D3 (Anexo L) revela que a aula foi programada para duas horas com os objetivos 

de: trabalhar a leitura e a compreensão utilizando um conto disponível na Internet, estimular a 

interação e o diálogo entre os alunos e possibilitar a realização de inferências a partir de 

elementos do texto. Compartilhamos com Marcuschi (2008, p. 249) o entendimento de que as 

inferências atuam “como provedoras de contexto integrador para informações e 

estabelecimento de continuidade do próprio texto, dando-lhe coerência. As inferências 

funcionam como hipóteses coesivas para o leitor processar o texto. Funcionam como 

estratégias ou regras embutidas no processo”.  

Verificamos que estes objetivos foram alcançados por esta docente e que o 

planejamento de duração da aula correspondeu ao necessário para realização das atividades. 

Segundo o plano de aula (Anexo L), a metodologia consistiu na leitura on-line do conto, 

comentários do texto realizados pela docente junto com os alunos e interação em duplas para 



 

responder ao questionário sobre o conto, entregue aos alunos em uma folha impressa, o que de 

fato ocorreu na aula observada. D3 iniciou a aula lendo a 1ª questão e solicitando que os 

alunos interagissem em duplas sobre o título sem ler o conto. Depois que o fizeram, explicou 

como acessá-lo na Internet, indicou um dicionário eletrônico monolíngüe (espanhol-espanhol) 

para solucionarem dúvidas de vocabulário e solicitou que cada um lesse em voz alta um 

trecho do texto. Esta docente valorizou a realização de inferências e a compreensão do texto 

como um todo como mais importante que o significado de palavras isoladas: 

 

(a) D3: ustedes tienen que comprender el contexto… se acuerdan… 

que yo les digo… hay que comprender el contexto… y no traducir 

palabra por palabra…  

 

(b) D3: bueno… y aquí ¿qué está diciendo?… (  ) eso muy bien 

chica… vestíbulo… ¿qué le parece?... vamos a saber por este 

contexto… en el vestíbulo del aeropuerto... en el vestíbulo … en el 

vestíbulo en cambio la vida seguía en primavera… porque a través de 

la descripción que ha hecho del ambiente externo… ¿qué es el 

vestíbulo? 

Alumno: una entrada 

D3: eso… una entrada… una ante sala… algo en este sentido ¿sí?... y 

observen ahí que en contrapartida del externo… había un clima 

distinto ¿no?... ¿ sí?... bueno… siga… 

 

Alem disso, foi a única das três professoras que realizou um evento de leitura, com um 

trabalho de discussão oral do texto com os alunos. Fez com que refletissem sobre o 

significado de cada trecho e destacou aspectos relevantes de maneira a possibilitar que todos 

compreendessem o conto, como, por exemplo, ocorre no fragmento a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D3: bueno… ¿quién puede comentar aquí sobre ese párrafo? 

T: hay un  hombre aquí … 

D3: sí… hay un hombre aquí… y ahí… ¿qué estaba haciendo ahí?  

C: estaba en la sala de espera…  

D3: ¿cuál es la situación hay?... un narrador ¿sí?... el locutor pone algo 

ahí… ¿cuál es la situación que él está poniendo? 

T: la nevasca…   

D3: que la nevasca… sí… y eso es la parte externa ¿no?... lo que 

ocurre es... 

Alumno: esperaba el avión para partir y había personas que eran 

hombres (  ) 

D3: bueno… y que contemplaban… 

C: las fábricas …  

D3: ANA PAULA ((chama a atenção de uma aluna que estava 

conversando)) y en el interior del aeropuerto… ¿cuál era el clima? 

F: primavera… 

D3: es primavera ¿no?... ¿era un ambiente natural… o ambiente 

artificial? 

C: artificial…  

D3: ¿cual era la intención?  

C: parecer con el natural… 

D3: para… ¿y para qué… parecer con el natural? 

F: (  ) 

D3: para dejar a las personas… ¿sí?... para que se sientan mejor 

¿no?... para que cuando sean bienvenidas en el aeropuerto ¿no? ellos 

no van a tener la sensación de que no están bien… van a tener la 

sensación de bienestar… esa era la intención ¿no?...  y ahí hay un 

contrapuesto del exterior con el interior ¿no? es esto porque lo que 

pasa a fuera no es lo mismo que ocurre dentro del aeropuerto… en 

este espacio interno ¿no? 

 

E também possibilitou a confrontação da situação do aeroporto apresentada no conto 

com a situação de atrasos e cancelamentos de vôos que estava ocorrendo no Brasil naquele 

momento: 

 

D3: ¿pasa así algo semejante en Brasil o no?… ((vozes de alunos))  

( )… no… son situaciones distintas pero en los aeropuertos en que los 

vuelos están retrasados… ocurre aquí por otros motivos… 

 

 

Por tudo isso, D3 evidenciou uma concepção de leitura interativa de cunho discursivo. 

Mas cabe comentar que também verificamos nas aulas das três docentes consideradas que há 

a preocupação com a oralização do texto e das questões, relacionando a compreensão à 

decodificação da escrita. Isso revela que todas também reproduzem aspectos da abordagem 

ascendente de leitura.  



 

Do ponto de vista pedagógico, verificamos que D1 e D2 reproduziram o paradigma 

instrucionista de aprendizagem (VALENTE, 1993) em suas aulas, informatizando métodos 

tradicionais de instrução. Além disso, estas duas docentes não ativaram os conhecimentos 

prévios dos alunos antes da leitura. E, cabe considerar que a falta de conhecimento prévio 

necessário ou de pistas textuais para sua ativação pode dificultar ou mesmo impedir a 

compreensão. Consideramos, em contrapartida, que D3, apesar de não empregar o hipertexto 

eletrônico e utilizar o suporte informatizado para leitura de um texto digitalizado, segue o 

paradigma construcionista. Isso porque estimula a reflexão e o diálogo na construção dos 

sentidos e a ampliação e/ou modificação do conhecimento prévio do aluno a partir da leitura e 

questionamentos sobre o texto. 

Dentre os sites selecionados pelas D1 e D2 (item 6.3e), há alguns que se dirigem a 

estudantes de E/LE, não necessariamente brasileiros. O trabalho na transposição didática de 

D1 considera a utilização de um buscador eletrônico como mecanismo de obtenção de 

informações. Conscientemente ou não, isso poderia contribuir para que o aluno acessasse 

diferentes sites e se apropriasse de conhecimentos que não possuia por não ser o público 

esperado para determinados (hiper)textos. Dessa maneira, como sugere D2 na entrevista (item 

6.1), o buscador e os sites contribuem para diminuir possíveis efeitos da descontextualização 

na compreensão leitora, já que os alunos podem ter acesso ao significado de vocabulário que 

pode gerar dificuldades a estudantes de E/LE. 

Como aponta a investigação de Castela e Menezes (2004), mesmo um hipertexto 

eletrônico, que por ser criado para Internet e estar disponível nesta mídia pode possuir 

potencialmente leitores de qualquer posição geográfica desde que conectados à rede, pode 

acarretar descontextualização e dificuldades de compreensão em estudantes brasileiros de 

E/LE. Verificamos que as docentes não formularam, por exemplo, questões sobre o autor, a 

fonte, o lugar onde se escreveu e o público a quem se dirige(m) o(s) (hiper)texto(s), as quais 

poderiam ter contribuído para a construção de sentidos a pesar do processo de 

descontextualização. As professoras observadas realizaram durante suas práticas docentes 

interações com os alunos. Como sugere Soares (2001, p. 147), a interação é uma “influência 

recíproca entre os participantes que regulam e ajustam seus comportamentos, suas 

intervenções, em uma verdadeira sincronização interacional”. Constitui, pois, um esforço 

cooperativo em que cada participante reconhece em si e nos demais um propósito comum ou, 

pelo menos, uma direção mutuamente aceita nos enunciados de dois ou mais interlocutores 

organizados socialmente. Abrange, ao mesmo tempo, um processo, o objeto gerado por este 



 

processo e “toda forma de discurso produzido coletivamente, pela ação ordenada e 

coordenada de vários ‘interactantes’” (KERBRAT-ORECCHIONI, 2000, p. 67).   

A interação docente-alunos se inicia por iniciativa das docentes a fim de: 

a) dar instruções:  

As três docentes dão instruções com relação às direções eletrônicas a serem acessadas e 

a realização das questões. 

          b) reprovar a atitude de um aluno:  

No trecho abaixo, a fala da docente reprova a atitude da aluna V, indicando que 

percebeu que ela estava acessando um site que não foi solicitado: 

 

V: ((coloca uma música para tocar alto no computador)) 

D2: arrah:: 

M: só você mesmo... 

 

          c)  negociar sentidos: 

A negociação conversacional se constitui através de constantes processos de 

ajustamento dos comportamentos mútuos a fim de resolver um desacordo, restabelecer a 

harmonia da interação e contribuir para construção dos discursos dialogados. “Chama-se de 

‘negociação’ todo processo interacional suscetível de aparecer desde que uma diferença 

surgiu entre os interactantes relativa a algum aspecto do funcionamento da interação, e 

ajuda para acabar de resolver a diferença” (KERBRAT-ORECCHIONI, 2000, p. 71). Neste 

processo, ‘A’ faz uma proposição a ‘B’, que por sua fez faz uma contra-proposição a ‘A’, a 

qual pode ser aceita imediatamente por ‘A’ ocorrendo um ajustamento, ou ‘A’ pode rejeitá-la 

e reassegurar sua proposição inicial. A negociação pode ocorrer na maneira de organização da 

interação, como no caso de língua, registro e alternância de turnos; no conteúdo através de 

temas e opiniões, por exemplo; nas identidades mútuas de acordo com a situação 

comunicativa e na relação interpessoal, enquanto vertical ou horizontal. 

D3 negocia sentidos com os alunos a partir de uma perspectiva interacional de leitura. 

Durante a aula, observamos que a cada parágrafo ou trecho do conto lido pelos alunos em voz 

alta, esta docente interage oralmente com o grupo, formulando perguntas que complementam 

as que constam no questionário sobre esta leitura. Estas questões orais não se restringem à 

localização de informações, mas possibilitam que os alunos reflitam sobre o conto e 

contribuem para avaliar se de fato o compreenderam, como, por exemplo, ocorre no trecho a 

seguir:  

 

 



 

D3: ¿ocurrió algo entre los dos? 

B:  no... 

D3: (   )  ¿todo lo que pasó fue real o fue imaginario? 

B/F: imaginario… 

D3: ¿todo?  

B/ F: no… casi…casi… 

D3: ¿qué era imaginario y qué era  real? 

L: que él pensaba era imaginario… y o que acontecía era real… 

D3: ¿pasó algo entre este chico y la chica? 

L: no…  

D3: segundo… ¿él quería algo con ella o no? 

L: sí… 

 

d) controlar a compreensão dos alunos: 

A interação docente-alunos na aula da D3 possibilita que os estudantes controlem a 

compreensão do que lêem, como vemos no trecho abaixo, por exemplo:  

 

L: ((Leitura do primeiro parágrafo do conto)) 

D3: bien… analizando primero este pequeño trocito aquí… este 

primer párrafo… que comentario  tienen a hacer… ¿a qué conclusión 

llegan?  

L: él encontró a su amor… 

D3: él encontró a su amor… sí… ¿qué más?… ¿el qué el autor está 

haciendo prácticamente en este primer párrafo ahí?... una 

descripción… ¿no es eso?... de esta chica ¿qué era encontrada dónde? 

N: en aeropuerto… 

D3: en aeropuerto sí… y era una chica ¿ y cómo que era esta chica? 

N: guapa 

D3: para él le parecía muy guapa ¿no? muy bella… bueno… vamos 

seguir entonces… lea más un poco … 

 

         e) criticar a tradução: 

D1 indaga o porquê de o aluno D estar traduzindo para o português as informações do 

texto que está lendo em espanhol, afirmando que ele tem que ler na língua meta. 

f) encontrar informações no site indicado: 

Nos dois trechos a seguir, a D2 pede ajuda aos alunos para encontrar informações no 

site que ela indicou: 

 

 

 

 

 

 



 

(a) D2: ¿dónde está Cataluña? ((procurando na página))... nesse site 

tá... né?.. como é que vocês entraram naquele mapa? ((pergunta para 

outra dupla)) 

K: A gente... éh...ah:: eu não sei explicar... 

D2: elas entraram num mapa e agora eu não sei como é que entra... 

como é que vocês chegaram naquele mapa lá? 

N: pode abrir outra? 

D2: pode... deixa essas abertas... 

N: aí a gente clicou em qualquer um e apareceu... oh:: qual foi oh:: 

que a gente clicou e apareceu o mapa? ((pergunta para K)) 

K: não foi aqui?... foi mais ou menos aqui que a gente achou... 

D2: se tivesse aquele computador lá ia ver...Espanha... geografia... 

agora tenta... volta... aí... desculpa...escuta va haciendo el otro que voy 

a... ése que está aquí que voy a...  

   

  

(b) D2: como vocês entraram naquele site... heim? 

B: não sei maestra... 

J: assim óh::... mas eu sei... só sei que a gente fez assim óh::...aí a 

gente escolheu um assim...foi sim... agora deixa eu ver qual era... 

D2: busca ahí... Barcelona ya es la capital… 

J: AI... onde que a gente viu esse? 

B: aqui... não é?... êh:: bem AÍ 

J: é aqui? 

B: não... ah:: esse primeiro... 

J: NÃO É 

B: é o primeiro... entra no primeiro... 

J: oh:: entrei no primeiro teimosa... 

B: é no primeiro... 

J: eu acho que é aqui... 

B: entrou no primeiro? 

J: não... eu entrei no primeiro... ai... eu só sei que a gente... 

D2: el problema es si yo... 

B: por quê? por que você quer saber? 

D2: porque yo necesito... y si yo entro con un endereço allí... sale 

aquí… 

B: ah não... 

J: ai...ai... eu sei porque a gente não tá conseguindo... 

S: qual a resposta da 4? 

B: porque ele se inspirava na natureza ((fala com uma colega)) 

J: aqui... maestra... maestra... ai eu sou demais... maestra... corre... 

corre... é esse... né? foi esse que a gente entrou... 

 

Os corpora obtidos nesta investigação corroboram que “Ensinar utilizando a Internet 

exige uma forte dose de atenção do professor. Diante de tantas possibilidades de busca, a 

própria navegação se torna mais sedutora do que o necessário trabalho de interpretação” 

(MORAN, 1997, p.06). Os dados, sobretudo, da aula da D1 revelam que os alunos buscam as 

informações que julgam pertinentes sem a obrigatoriedade de ler os (hiper)textos que a 



 

docente sugeriu, ou os mesmos sites consultados por seus colegas. E esta docente, embora 

objetivasse trabalhar a leitura na língua estrangeira, como revela seu plano de aula, propôs 

atividades centradas em informações pontuais e no conhecimento de mundo dos alunos.  

Como afirma Moran (1997, p.13), 

Ensinar na e com a Internet atinge resultados significativos quando se está integrado 

em um contexto estrutural de mudança do processo de ensino-aprendizagem, no qual 

professores e alunos vivenciam formas de comunicação abertas, de participação 

interpessoal e grupal efetivas. Caso contrário, a Internet será uma tecnologia a mais, 

que reforçará as formas tradicionais de ensino. A Internet não modifica, sozinha, o 

processo de ensinar e aprender, mas a atitude básica pessoal e institucional diante da 

vida, do mundo, de si mesmo e do outro.  

Desta maneira, o trabalho de transposição didática de D1 e D2 utilizou a Internet como 

um modo de reforçar as práticas tradicionais de ensino, o paradigma instrucionista de 

aprendizagem, o modelo autônomo de letramento, a leitura como decodificação e extração de 

conteúdos dos (hiper)textos. Por outro lado, consideramos que a prática docente da D3 está 

voltada para o diálogo, a compreensão como inferência, a leitura como interação e o 

paradigma construcionista. Nesse caso, cremos que a integração de hipertextos eletrônicos, 

recursos hipermídia e gêneros digitais da Internet aos processos de ensino e aprendizagem 

pode realizar-se muito mais facilmente.  

Nossos dados corroboram a investigação de Guimarães (2008, p. 90-91), na qual se 

verificou que:  

A maioria dos docentes solicita atividades de pesquisas e realização de tarefas em 

sites específicos. A função do computador, assim como a do professor é apenas de 

transmissor de informações e conhecimentos. O enfoque é dado ao ensino e não à 

aprendizagem. Embora usem o computador e este seja um recurso contemporâneo, a 

educação continua a ser tradicional.   

 

As três docentes ao colocarem os alunos para trabalharem em duplas, não somente por 

causa do número de computadores, tentaram focar a aula nos aprendentes e possibilitar a 

interação entre eles como maneira de construírem juntos o sentido dos (hiper)textos lidos, 

ajudando-se mutuamente. No entanto, o fato de se sentarem juntos não foi suficiente para que 

isto ocorresse, já que caso da D1 e D2 as próprias atividades (tipo de questões formuladas no 

questionário que as professoras elaboraram) e a maneira como as docentes as conduziram sem 

discussão prévia e posterior à leitura não contribuíram para uma interação colaborativa que 

atendesse a este propósito. Por outro lado, no caso da D3 a discussão oral que realizou em 

cada parágrafo do texto com os alunos, relacionando as informações ao conhecimento de 

mundo prévio deles, e o tipo de perguntas que formulou no questionário contribuíram para a 

interação professor-aluno e aluno-aluno a fim de que compreendessem o conto lido.  



 

Ressaltamos que nas aulas das três docentes a interação aluno-aluno predominou. 

Embora a habilidade de leitura fosse a enfatizada, as habilidades de produção e compreensão 

oral também ocorreram na aula a través da interação com os colegas e com a docente. Nos 

questionários com questões abertas, também se exigiu a produção escrita dos alunos. 

Observamos que todos os alunos de uma mesma docente deveriam ler os mesmos 

(hiper)textos para responder a um questionário. Compartilhamos com Figueiredo (2003, 

p.125) a idéia de que “para otimizar a participação dos aprendizes e para torná-los mais 

envolvidos no seu processo de aprendizagem, é necessário que sejam desenvolvidas em sala 

de aula atividades em que os alunos possam interagir entre si e aprender uns com os outros”. 

Nessa perspectiva, uma maneira de essas aulas terem sido mais dinâmicas, como constatado 

na investigação de Hass (2005) com um docente de língua inglesa como língua estrangeira e 

como relatado pela D2 durante a entrevista (item 6.1), seria a leitura de (hiper)textos 

diferentes por cada dupla. Esta responderia a um questionário com perguntas abertas sobre o 

que leu, tendo que, em uma interação colaborativa, dialogar para chegar a um consenso sobre 

o que responder. Depois, compartilharia com os demais colegas o que compreendeu da leitura 

e discutiria essas informações, posicionando-se. Esta atividade comunicativa possibilitaria que 

os alunos tivessem que monitorar sua compreensão durante a leitura, integrar as novas 

informações presentes no texto ao seu conhecimento prévio e organizar e confrontar 

informações. E, às docentes, isso permitiria avaliar a compreensão leitora dos alunos 

juntamente com sua produção na língua alvo.  

Com relação aos alunos, observamos que na aula com suporte eletrônico realizaram 

diversos procedimentos que discutimos a seguir. 

  

6.5 Estratégias dos discentes na leitura utilizando a Internet: 

 

As estratégias constituem “operações mentais, mecanismos, técnicas, procedimentos, 

planos, ações concretas que se levam a cabo de forma potencialmente consciente e que 

mobilizam os recursos para maximizar a eficácia tanto na aprendizagem como na 

comunicação”
89

 (FERNÁNDEZ LÓPEZ, 2004, p. 412), podendo ser ativadas na interação 

que se dá na compreensão e expressão oral ou escrita. As gravações em áudio da interação dos 

discentes, durante as aulas das três docentes no laboratório de informática, e a observação 
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   “operaciones mentales, mecanismos, técnicas, procedimientos, planes, acciones concretas que se 

llevan a cabo de forma potencialmente consciente y que movilizan los recursos para maximizar la eficacia tanto 

em el aprendizaje como en la  comunicación”. 



 

direta realizada nesse momento e registrada em forma de notas de campo possibilitaram a 

identificação das estratégias
90

 utilizadas pelos alunos a fim de responder às questões sobre a 

leitura de (hiper)textos on-line. Agrupamos essas estratégias em sete grupos que se 

subdividem: a) estratégias de localização utilizando um buscador da Internet; b) estratégias 

inferenciais e de interação colaborativa entre aluno-aluno; c) estratégias de interação 

colaborativa entre aluno-docente; d) estratégias de interação colaborativa entre aluno-docente 

e aluno-aluno; e) estratégias de utilização de gêneros digitais; f) estratégias de uso de links e 

hipertextos eletrônicos e g) outras estratégias.   

 

6.5.1 Estratégias de localização utilizando um buscador da Internet: 

 

Observamos que os alunos da D1 utilizaram muito o serviço de buscador eletrônico para 

selecionar na rede as informações solicitadas no questionário sobre a leitura dos sites 

indicados, encontrando com rapidez as respostas. O buscador mais utilizado foi o Google, o 

maior serviço de busca do mundo com acesso a mais de 1,3 bilhões de páginas
91

. Mais uma 

vez, enfatizamos que não há liberdade absoluta por parte do leitor, mesmo com a 

interatividade possibilitada pelo suporte eletrônico, visto que as escolhas são cerceadas pelo 

que é disponibilizado. 

A afirmação de Santaella (2008, p. 56), de que na Internet “É o usuário que determina 

que informação deve ser vista, em que seqüência e por quanto tempo”, aplica-se à leitura em 

qualquer suporte, visto que são os objetivos de leitura que orientam o tipo de leitura a ser 

realizada, o tempo empregado neste processo e as estratégias de leitura a serem utilizadas para 

alcançar esta finalidade. Dessa maneira, cremos que os alunos de D1 não tinham como 

objetivo compreender os (hiper)textos, mas localizar, com rapidez, informações específicas a 

fim de selecionar a opção correta de cada questão de múltipla escolha proposta pela docente.   

a) Digitam palavras-chave dos enunciados ou digitam as opções da questão em 

buscadores da Internet: 

A estratégia mais utilizada pelos alunos da D1 foi digitar palavras-chave dos enunciados 

em buscadores da Internet (em português, em espanhol e não somente no indicado pela 

docente) e, por isso, não necessitaram realizar muitas leituras para responder às questões 
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propostas no questionário. Também constatamos que, por isso, muitos destes estudantes não 

acessaram nem leram nenhuma das 12 páginas com (hiper)textos indicadas no questionário da 

docente. Por exemplo, na questão nº 24, sobre o nome de um escritor que recebeu o Prêmio 

Nobel de Literatura, a dupla A e H procura no buscador ‘Premio Nobel de Literatura’, mas 

não encontra o que deseja. A seguir eles buscam o nome de um dos autores que aparece como 

uma das opções da questão. A localiza a informação e H confirma a resposta através da 

leitura. O mesmo ocorre, por exemplo, na questão nº 22, sobre quem é o diretor do filme 

‘Flores de outro mundo’, em que esta dupla digita o nome do filme para localizar a resposta.  

Consideramos que ao utilizarem os programas de busca que possibilitam procurar na 

Internet conteúdos ou informações a partir de palavras-chave, os alunos revelam que sabem: 

navegar na rede, utilizar essa ferramenta como estratégia para localizar a informação, 

economizar tempo de leitura e controlar o acesso à informação sem se desorientar com a 

quantidade de sites presentes na rede ou indicados pela professora, como no caso da D1. 

b) Digitam todo enunciado da questão em um buscador da rede: 

Por exemplo, na aula da D1, na questão nº 21, que indaga como termina a expressão ‘A 

mal tiempo buena...’, a dupla A e H encontra a resposta digitando em um buscador da Internet 

a parte da expressão que aparece no enunciado da questão. Na questão nº 33 cujo enunciado é 

‘el pico más elevado de España es’, esta dupla também digita todo o enunciado em um 

buscador da rede e encontra a resposta. 

Verificamos que os alunos não encontram as respostas ao utilizarem um buscador da 

Internet quando:  

(a) colocam o enunciado das questões como aparece no questionário em um 

buscador em português. Ao perguntarem a D1, ela reafirma que não devem buscar em 

programas de busca em português ou  

(b) digitam palavras em português no buscador em espanhol. 

No trecho a seguir um aluno da D2 sugere acessar um buscador da Internet para 

encontrar a resposta de uma das questões propostas pela professora e seu colega o critica, já 

que a resposta pode ser encontrada no texto indicado pela professora: 

 

O: explica porque las... 

W: AI eu vou no Google... e acho essas respostas AÍ 

O: como é que é? tá tudo no texto CARA... por que você vai fazer essa 

bobaiera? 

W: cala a BOCA  

 



 

Nos programas de busca da rede há a opção de pesquisa avançada que possibilita, por 

exemplo, procurar somente em páginas no idioma selecionado e (hiper)textos que contenham 

a expressão exata digitada, ou todas as palavras indicadas pelo internauta.  Esta ferramenta foi 

empregada como estratégia de leitura, principalmente, pelos alunos da D1. Dessa maneira, 

revelaram o conhecimento da navegação na rede e do manuseio deste programa, que 

possibilitou que encontrassem a resposta das questões com rapidez e sem que necessitassem 

acessar muitos sites solicitados pela professora.  

Consideramos que estas duas estratégias utilizando programas de busca na Internet nada 

mais são do que uma facilidade oferecida pelo suporte eletrônico, que é aproveitada pelos 

alunos para realizar mais rapidamente a localização de informações solicitada sem ter que ler 

todos os textos de um mesmo site, como indicado pela D2, ou, o que seria ainda mais difícil, 

de vários sites e hipertextos, como sugerido pela D1. 

          c) Tentam deduzir a resposta ou eliminar algumas possibilidades através do 

conhecimento de mundo que possuem e em seguida buscam confirmar suas suposições 

na Internet:    

Por exemplo, na aula da D1, na questão nº 8, sobre o nome de um filme cujo diretor não 

é Almodóvar, o aluno D lê em voz alta a questão e as opções e por seu conhecimento de 

mundo já sabe a resposta, pois afirma “não é está mulherzinha”, referindo-se ao filme 

Carmen. No entanto, ele digita no site de busca o nome do diretor para confirmar sua resposta 

antes de marcar esta opção no questionário. O mesmo ocorre na questão nº 20, que indaga 

qual a profissão de Picasso, a aluna R diz a resposta após ler o enunciado, mas mesmo assim 

sua dupla D procura confirmá-la através de um buscador da rede. 

Na questão nº 14, que indaga qual das opções não é um ingrediente da receita do 

‘gazpacho’, a aluna J acha que o ‘gazpacho’ não leva azeite e pede a sua dupla E para 

procurar a receita. Ela lê que este é um dos ingredientes e marca a resposta correta.   

A aluna A lê a questão nº 3, que indaga o nome de uma companhia aérea espanhola, e 

afirma equivocadamente que a resposta é ‘Air España’. Esta dupla tenta confirmar a resposta 

colocando no buscador o nome desta linha aérea, ela diz que: “é só pra saber se é nome da 

linha aérea...”. Marcam esta opção ao encontrarem no buscador a companhia ‘France Air 

España’, esta aluna crê que está confirmada sua suposição por isso afirma : “é nome da linha 

aérea então”, mas não se dão conta de que são empresas distintas. 

d) Afirmam não saber a resposta e procuram em um buscador da Internet um site 

sobre o assunto para ler sobre o tema: 



 

Na questão nº 15 da D1, que pede o ingrediente indispensável na ‘paella’, a dupla J e E 

afirma não saber a resposta. Elas buscam a receita da ‘paella’ em um buscador da Internet, 

acessam um site com a receita e descobrem que este prato leva arroz.  

e) Decidem pular a questão quando não encontram a resposta usando um 

buscador da rede: 

Por exemplo, na questão nº 13 da D1 sobre o número de habitantes da Espanha, a aluna 

A pede que sua dupla digite ‘número de habitantes de España’ no buscador indicado pela 

docente, mas após acessarem várias páginas decidem passar para a próxima questão.  

  Esta mesma dupla, na questão nº 28, que pergunta o nome do último ganhador 

espanhol do Prêmio Nobel de Literatura, para localizar a resposta volta à página onde 

encontrou a questão nº 24, sobre o nome de um escritor que ganhou este prêmio. Mas, como 

não encontram a resposta, tentam em outro site. A aluna A diz que o solicitado é nome do 

ganhador do prêmio Nobel de Espanha, mas na realidade o enunciado indaga qual o último 

ganhador espanhol deste prêmio. Quando se dá conta disso, pede para sua dupla digitar no 

buscador a expressão “ganador español del Premio Nobel de Literatura”, mas não encontram 

a resposta. Em seguida, buscam sem êxito pelo nome dos autores que aparecem nas opções da 

questão. Após estas tentativas, decidem passar para a próxima questão. 

 

6.5.2 Estratégias inferenciais e de interação colaborativa entre aluno-aluno: 

 

Stone Wiske (2006a) ao propor o ensino para a compreensão utilizando novas 

tecnologias, incluindo o computador, sugere que os alunos devem não só ampliar seus 

conhecimentos individuais, mas também serem capazes de interagir, resolver seus próprios 

problemas e colaborar com seus colegas. Desta maneira, inclui o aspecto social como 

fundamental neste processo. Verificamos que os alunos se utilizam de diversas estratégias 

para responderem aos questionários elaborados pelas docentes, interagindo, negociando 

sentidos e contribuindo para que os colegas obtenham as respostas e o auxilio com a máquina 

que necessitam. Embora realizem esta parte relacional, em muitos casos não se evidencia a 

ampliação de seus conhecimentos. Consideramos que para tanto, o objetivo que norteia a 

leitura, para realização de cada atividade proposta nas aulas observadas, possui papel crucial, 

visto que julgamos que questões interacionais colaboram muito mais para isso do que as 

centradas exclusivamente no texto ou no leitor.     

a) Tentam inferir a resposta ou eliminar algumas possibilidades através da 

interação com o colega, buscando confirmar suas suposições na rede:  



 

Na questão nº 15, da D1, sobre o nome do ingrediente que não pode faltar em uma 

‘paella’, o aprendiz D diz para sua dupla R que a resposta é arroz. R pergunta “por que 

arroz?” e ele responde: “não é o principal? veja aí”. Após esta interação, sua dupla R 

confirma a resposta utilizando um buscador da Internet.  

Na questão nº 25, que indaga a que categoria se refere o prêmio ‘Los Goya’, a aluna A 

diz que, apesar de Goya ter sido um pintor, este prêmio pode ser de outra categoria. Sua dupla 

H encontra a página do prêmio e eles descobrem que se refere ao cinema. Ela reconhece: 

“essa nós íamos errar feio... só porque Goya era pintor”. 

b) Interagem entre eles e tentam deduzir a resposta através do conhecimento de 

mundo que possuem e das opções da questão, sem confirmar suas suposições na Internet: 

Na aula da D1, na questão n º 21, que indaga como termina a expressão ‘a mal tiempo, 

buena...’, o aluno D afirma que pelas opções ele sabe a resposta e não busca confirmá-la nos 

sites. O mesmo ocorre na questão nº 25, que indaga a que categoria se refere o prêmio ‘Los 

Goya’, a aluna J acha que a resposta é pintura e sua dupla, a aluna E, indaga-lhe por que ela 

pensa isso e J responde que Goya é o nome de um pintor, marcando esta opção sem confirmar 

essa informação através de alguma leitura on-line.  

Na questão nº 2, referente a que moeda se utilizava na Espanha antes do euro, a aluna A 

ao ler o enunciado diz que não sabe, mas ao ler as opções diz que a opção ‘libra’ é da 

Inglaterra e que peseta era da Espanha com certeza, por isso diz para sua dupla: “nem precisa 

mais procurar”. Também nas questões nº 31, sobre a ilha que não pertence ao arquipélago 

canário, e a nº 32, que indaga a língua que não é falada na Espanha, esta aluna utiliza seu 

conhecimento prévio para dizer a resposta para sua dupla H e eles não procuram estas 

informações na Internet. 

Na questão nº 23, que solicita que se marque a opção que completa a expressão: ‘ojos 

que no vem, corazón...’, a aluna R responde por seu conhecimento prévio, já que está 

expressão também existe em português. Como esta dupla tem certeza da resposta nem 

utilizam a Internet para confirmá-la.  

Na questão nº 7, sobre em que século ocorreu a Guerra Civil Espanhola, a dupla R e D 

negocia sentidos, a partir de seus conhecimentos prévios, para marcar a resposta que crê estar 

correta, sem acessar nenhum (hiper)texto eletrônico: 

 

 

 

 

 



 

R: é 21...  

D: é não... é 18... 

R: não... acho que é mais um número...  não tem 18 aqui... 

D: no século 21 estamos em 2000... né? ah:: então tá certo... olha 

aqui... 

R: isso...  

 

O mesmo se observa na questão nº 18, sobre a cor que não pertence à bandeira 

espanhola, a aluna R pensa que ‘rojo’ significa ‘roxo’ e sua dupla D lhe explica que significa 

vermelho.  

c) Interagem entre eles e a partir de uma informação encontrada em um 

(hiper)texto na Internet inferem a resposta por eliminação a partir das opções que 

constam na questão: 

Na questão nº 29, da D1, sobre a profissão de García Lorca, o aluno D encontrou que 

ele foi um poeta, então pergunta para sua dupla R: 

 

D: se ele foi poeta... ele foi escritor? não necessariamente... pode ser... 

né? ((R acena positivamente com a cabeça)) pintor ele não foi... 

músico também não... então é isso mesmo... posso passar para outra? 

R: pode... 

 

Neste exemplo, verificamos que esta dupla interage entre si, negocia significados e troca 

conhecimentos a partir de uma informação encontrada na Internet. Também se evidencia 

neste caso que o aluno não possui conhecimento de mundo que lhe permita afirmar que um 

poeta é um escritor, chegando à resposta através da leitura e eliminação das opções oferecidas 

na questão. 

Pode-se observar este mesmo procedimento sendo realizado, por exemplo, pelos alunos 

da D2 no trecho a seguir: 

 

J: vai...quem foi Antonio Gaudí? 

B: aqui...Antonio Gaudí fue… nã nã nã… y consiguió... 

B: las formas de la naturaleza y están reflejadas en el uso de piedras 

de construcción curvada y ((risos)) estructuras de hierro retorcido de 

forma orgánica... fue un pintor… 

J: foi um pintor? 

B: urrum... 

J: então vamos escrever... foi um pintor... 

B: não... foi um arquiteto... 

J: eu também acho... 

B: foi um arquiteto... 

 



 

d) Interagem entre eles, utilizam um buscador para acessar uma página sobre o 

tema e realizam inferências: 

Na questão nº 1, da D1, que indaga a cidade onde se localiza o Museu do Prado, a 

estudante A lê em voz alta a questão, afirma que não lembra onde fica e pergunta a sua dupla, 

o aluno H, se ele lembra. Eles concordam que não viram isso na aula. A acredita que este 

museu está em Madri, mas quer confirmar a resposta. Acessam o buscador espanhol do 

Google antes mesmo de a professora dizer que poderiam acessar este site. Digitam a palavra 

‘museo’ para aparecerem os museus da Espanha. A seguir clicam na opção ‘museo del 

Prado’, entram na página deste museu e acessam o link de informações gerais. Como vêem 

que se menciona a estação de ‘Atocha’ como referência, utilizam o buscador para descobrir se 

‘Atocha’ fica em Madri. Desta maneira, chegam à resposta de que este museu se localiza 

nesta cidade. 

Na questão nº 14, sobre o ingrediente que não é utilizado no ‘gazpacho’, esta mesma 

dupla procura a palavra ‘gazpacho’ no buscador da rede. Acham a receita, mas ela diz: “é um 

prato (  ) aí tem a receita... mas eu não quero a receita... eu quero é saber o que é gazpacho”. 

Busca a definição do termo, mas não usa o endereço dado pela professora (<www.rae.es>). 

Ela encontra uma explicação em espanhol no livro didático público do Paraná para o ensino 

de língua estrangeira e a lê em voz alta em português: “sopa de tomate... com alho e 

verduras”, volta na folha para ver as opções e, como não se menciona o azeite nesta 

explicação e alface é verdura, ela acredita que esta sopa não leva azeite. Neste caso, 

verificamos que esta dupla não utiliza a estratégia de verificar os ingredientes na receita que 

encontram, baseia-se em uma explicação que não é suficiente para responderem essa questão. 

e) Negociam sentidos a partir da leitura: 

No trecho abaixo, uma dupla negocia a resposta da 5ª questão do questionário da D2: 

 

V: ¿cuál es la atracción más visitada de Barcelona? … é isso que eu tô 

procurando… ((leitura do texto)) el parque Guell… 

M: não... a atração mais visitada de Barcelona é essa daqui... 

V: não é... 

((lêem juntas o fragmento do texto em voz alta)) 

M:  la sagrada família... não el parque Guell... 

V: então... la sagrada família... 

 

f)  Dividem e alternam a realização das questões: 

Os alunos dividem entre as duplas as questões que cada um irá procurar, como nos 

exemplos a seguir. Na aula da D1, a dupla R e D alterna o uso do computador na hora de 

http://www.rae.es/


 

buscar as respostas das atividades. Quando um não encontra o que procura pede que o outro o 

faça, como no caso da questão nº 17, sobre o ano da atual constituição espanhola. O aluno não 

encontra a resposta e pede a sua dupla que tente encontrá-la. E, a partir da questão nº 23, esta 

dupla divide as questões que cada um vai procurar: D começa pela última de forma 

decrescente e R da nº 23 de forma crescente. O mesmo ocorre , por exemplo, na aula da D2: 

 

O: mi hermano… AYUDA... AYUDA...  tá... responde a quatro que 

eu já respondi a um... dois e a três... 

W: quatro... qual que é a quatro? deixa eu ver a quatro... 

 

g) Interagem entre diferentes duplas e copiam respostas: 

Na aula da D1, uma dupla interage com a dupla R e D para descobrir a resposta da 

questão nº 2 e eles repetem a resposta que receberam de um outro grupo:  

 

J: libra é da onde mesmo? não é da Espanha? 

D: é libra estrelina... da Inglaterra... 

J: é escudo... não é? hein? 

D: é peseta... 
 

 

Aos ouvirem a resposta da outra dupla, marcam na folha a letra correspondente.  

A dupla J e E respondeu metade das questões e depois copiou as respostas dadas pela 

dupla ao lado. Questionou a resposta da questão nº 26, sobre a posição da Espanha na Europa, 

porque apesar de a outra dupla ter marcado a opção norte, J lembrou que quando viram o 

mapa em um site perceberam que a Espanha estava ao sul. Primeiro perguntaram para a dupla 

D e R: “na 26... por que no norte?” Como R disse: “não sei” e continuou lendo a página que 

estava aberta, J disse para sua dupla: “naquela hora que a gente viu ... coloca no sul... porque 

a gente abriu... o mapa tava embaixo”.  

Na aula da D2 também identificamos que os alunos indagam à outra dupla a resposta de 

uma questão que não sabem responder, como verificamos nos dois exemplos a seguir:  

 

S: qual a resposta da 4? 

B: porque ele se inspirava na natureza ((fala com uma aluna de outra 

dupla)) 

 

No trecho a seguir, M pergunta a resposta de uma questão para outra dupla: 

 

M: qual a capital de Barcelona? 

S: Cataluña...España... Barcelona e Cataluña... 

M: ((diz para V)) põe isso... ((diz para S:)) é Barcelona... Cataluña... e 

España?... thank you... 



 

6.5.3 Estratégias de interação colaborativa entre aluno-docente: 

 

Neste grupo reunimos as estratégias interacionais entre aluno-docente, estabelecidas por 

iniciativa dos estudantes. 

 a) Interagem entre eles e tentam confirmar a resposta com a docente sem buscar 

na Internet:  

Na questão nº 26, da D1, sobre a localização da Espanha em relação à Europa, a dupla 

A e H acha que a resposta é norte. Perguntam a outra dupla que também pensa isso. Decidem 

confirmar com a professora, chamam-na, mas como ela está conversando com a aluna com 

deficiência visual e não atende, eles resolvem pular esta questão. Os alunos da D2 também 

tentam interagir com a docente quando não sabem a resposta: 

 

J: como que é a 2ª pergunta? 

B: Antonio Gaudi nasceu em Gienus... 

J: onde ele faz...é? 

B: nasceu em Barcelona... 

J: mas não tá perguntando onde ele nasceu... 

B: não... Barcelona... Barcelona é a capital... né? 

D2: Barcelona ya es la capital... 

B: tá... Barcelona... ele nasceu em? 

J: não tá perguntando... 

B: tá oh:: nombre del país y ciudad… 

J: ah é... é verdade... 

B: Barcelona fica num... 

J: só que... onde ele fez as obras dele? 

B: em Barcelona... fica na Espanha... né? 

J: hum... 

B: é né? 

J: ah:: não sei... não... é sim... 

B: você que é mais velha... você que tem que saber... quem nasce 

nesse lugar é Catalán... 

J: quem disse? 

B: MAESTRA 

 

b) Tentam obter um significado de léxico com a docente antes de procurá-lo e 

utilizam um buscador ao invés de um dicionário para verificar o significado da palavra: 

Na questão nº 5, que indaga o que é ‘El Corte Ingles’, uma dupla afirma que não sabe o 

que significa ‘Corte’ nem o que são ‘almacenes’. Eles perguntam à D1 que pede para 

buscarem na Internet. Ao invés de consultarem um dicionário eletrônico, eles procuram 

‘almacenes’ em um buscador da rede. Não conseguem inferir o que significa e pulam a 

questão. 



 

c) ativam seu conhecimento de mundo, interagem com a docente e como último 

recurso lêem um (hiper)texto sobre o assunto na Internet: 

Na questão nº 11, sobre a localização de ‘Alhambra’, a aluna A diz após ler a questão: 

“Alhambra pra mim é Murcia” e pergunta para a D1: “Barcelona fica na Murcia?”. A 

professora responde: “no… Alhambra es un castillo muy grande”. A aluna continua: “tiene 

una calle en Barcelona con el nombre Alhambra… muy famosa” e a docente se surpreende 

“es?”.  Sua dupla busca na Internet um site que fale sobre Alhambra, a aluna lê “Alhambra de 

Granada” e mostra para sua dupla H onde está a resposta. 

A partir da observação e gravação das aulas verificamos que as interações aluno-

docente ocorrem porque os estudantes: 

(a) não estão conseguindo obter as respostas, por exemplo, quando digitam em 

português a palavra no buscador em espanhol;  

(b) não encontram a resposta no buscador, por exemplo, a dupla A e H após pular 

a questão nº 28, que indaga o nome do último ganhador espanhol do Prêmio Nobel de 

Literatura, digita o nome dos escritores, depois entra no site dado pela professora sobre 

Literatura, mas a página não abre. Volta para o buscador colocando o nome dos escritores e 

também tenta buscar a expressão ‘premio Nobel’. Depois interage com a D1 para obter a 

resposta: 

 

A: eu não achei o ganhador do prêmio Nobel... já pesquisamos cada 

um deles e não achamos.... ((mostra na tela do computador o nome do 

escritor Camilo Jose Cela e diz: )) esse morreu... vamos eliminando.... 

qual dos dois aqui? Elvira ou Javier? já entramos na biografia deles e 

não achamos... 

D1: ¿él murió antes de ganar? ((ela lê novamente a questão em voz 

alta e ressalta que:)) es el último ganador español…tiene otros ahí de 

Colombia... etc… es solo de España… 

H: pois é... já entramos em tudo ali e não consegui descobrir... 

D1:  ¿aquí cómo es el nombre? Camilo José Cela… va en premios… 

ahí está... 

A: tem premio Nobel de literatura 1989...  

D1:   va en este Premio Nobel de Literatura…  

A: mas não pode ser... são 20 anos... tantos anos... ninguém ganhou 

depois?   

D1:  não sei... 

A: não aparece... 

D1: se no aparece... es que no hay… de España fue el último ése ahí…  

 

A professora segue lendo os nomes de outros autores que ganharam o prêmio e suas 

nacionalidades para mostrar que não houve outro ganhador espanhol.  



 

(c) não tentaram buscar as informações na Internet. No exemplo a seguir, os alunos 

perguntam a resposta à docente antes de buscá-la. D2 reformula a pergunta da 3ª questão e a 

dupla W e O diz a resposta mesmo esta não estando contida no texto: 

 

W: Cataluña...três... ¿quién nace en Cataluña es? 

O: vamos pedir pra maestra cara… 

W: MAESTRA 

(…) 

W: tá... aqui é... em Barcelona, na Espanha ou na Cataluña? 

D2: cuál es? 

W: a três… 

D2: ¿en qué lugar Gaudi hizo sus obras de arte?... en Barcelona, 

España o Cataluña? 

W: não... é a três que a gente... 

O: quem nasce em... 

D2: ¿quién nace en este lugar es? 

W: catalán... 

O: catalán... 

P: com acento no a... 

O: com acento?  

 

(d) querem indagar o significado de alguma palavra que aparece nas questões como, por 

exemplo, a expressão ‘línea aérea’ que aparece no enunciado da questão nº 3 da D1;  

(e) necessitam obter uma informação que não possuem em seu conhecimento de 

mundo, como, por exemplo, a que século corresponde mil e novecentos.  

(f) questionam o enunciado de uma das questões como na nº 27, sobre o nome do rio 

que passa pela Espanha, uma dupla chama a D1 e diz que as duas opções servem como 

resposta:                        

J: esses dois passam...  

D1: não… tem certeza? no es dos… es uno sólo… él pasa y va para 

otro país... ¿quién más llamó ahí?  

 

 

E, na questão nº 19, que pergunta qual das opções não se refere a um diretor de cinema,  

o aluno D diz à D1 que a questão está estranha e ela lê em voz alta o enunciado enfatizando a 

negação da frase. 

(g)   necessitam solucionar problemas com a máquina, por exemplo, a aluna J chama a 

D1 porque o computador não abre a página: “professora.... professora travou aqui...”. A 

docente pergunta a responsável ao laboratório: “o que a gente faz quando trava? ctrol alt del 

funciona aqui?” e na aula da D2: 

 



 

W: isso aqui não vai óh:: ((refere-se ao computador  que está muito 

lento)) 

O: tá... mas...claro que vai... o meu vai... 

W: ah:: o teu vai... 

O: tá... mas tem 300 abertos aê... ((refere-se à quantidade de páginas 

abertas e minimizadas na tela)) 

D2: yo pensé que iba a dar cierto esto… 

O: aqui... não... mas deu certo professora... mas onde eu acho aqui? 

((fala com W)) 

 

(h)    querem confirmar a resposta de uma questão, como no caso da aluna R que pede a 

D1 para que veja se ela marcou a resposta correta, mas a professora lhe responde que só vai 

corrigir as questões depois. 

(i) indagam como se traduz uma palavra do português para o espanhol como, por 

exemplo, na interação a seguir com D3: 

 

L: a sombra… desfrutaban … viaje… vuelos están mucho… como 

que é?... malaqueta…  

T: maleta... 

L: é maleta? não... não é isso...  

T: professora::...como é maleta?  

D3: é valija com ube... 

T: valija com jota...   

L: ah:: tá...  

 

(j) indagam uma resposta que não encontraram lendo o texto. No fragmento abaixo, por 

exemplo, D3 chama a atenção para a parte do texto onde a resposta pode ser 

encontrada. A dificuldade dos alunos se deve ao número do parágrafo indicado na 

questão não corresponder ao que necessita ser lido para responder a esta atividade: 

 

K: ((lê o texto)) quando levantou o vôo... não quando eles chegaram... 

((chamam a docente)) 

D3: en el décimo párrafo… la pregunta está relacionada con este 

párrafo aquí ¿sí? 

K: ((os alunos continuam lendo o texto)) olha aquí …. la bella sienta 

al lado de él… 

D3: mira… pregunta dónde se acomodó… 

V: al lado de él… ¿cómo es el nombre de él? 

D3: no hay un nombre… de él o… del hombre… 

V: ella se acomodó al lado de él… 

 

Outro exemplo de interação com a docente porque não conseguem responder a uma 

questão a partir da leitura do texto pode ser observado a seguir, com a D2: 



 

D2: (lê) su obra estuvo muy influenciada por las formas de la 

naturaleza… y eso refleja en el uso de piedras de construcciones 

curvadas… ahí la pregunta es: ¿por qué las obras de Gaudi reflejan.... 

O: porque reflejan en las formas de la natureza? 

D2: é… porque él fue influenciado por la:: de la naturaleza… 

O: ah:: entendí… 

D2: por qué es que las piedras… porque él trabajó mucho con 

piedras… construcciones curvadas… que son muy parecidas con la 

naturaleza… porque tuvo una influencia… ¿influencia de qué? la 

respuesta está por ahí… 

 

(k) querem saber como se escreve uma palavra: 

A interação aluno-docente também ocorre para solucionar dúvidas com relação à grafia 

de palavras, como no exemplo abaixo: 

 

B: como se escreve se inspirava? 

D2: inspiraba... 

B: como? 

J: (   ) 

D2: con b... vamos clase... rapidito... 

 

(l) Confirmam com a docente uma informação após a leitura: 

A dupla M e V interage com a D2 a fim de confirmar uma informação, a partir da disso 

respondem a questão com base no que leram: 

 

M: professora::... o trabalho de Gaudí... ele é feito em 

Barcelona... né? 

D2: é... 

M: então pode pôr aquela parte... lá no comecinho... lembra? 

((falando com sua dupla)) 

 

 

6.5.4 Estratégias de interação colaborativa entre aluno-docente e aluno-aluno: 

 

Neste item agrupamos casos de interação entre alunos e destes com a docente a fim de 

responderem as questões propostas.  

 

a) Interagem entre eles, tentam buscar na Internet, tentam perguntar a docente e 

perguntam a resposta a outra dupla: 

Na questão nº 2, sobre a moeda da Espanha antes do Euro, a aluna R diz que a resposta 

é libra, mas seu parceiro D sabe que esta não é a opção correta e pede que a procure no 



 

buscador da Internet. Como não conhecem a palavra ‘moeda’ em espanhol tentam perguntar a 

D1: 

R: era libra... 

D: mas libra é na Inglaterra... não... agora é euro... Espanha... moeda 

da Espanha... procura aí no Google... 

R: como é moeda? 

D: não sei... 

R: professora::... como se diz moeda em espanhol? 
 

Como a docente está atendendo outros alunos e não responde, o aluno D pergunta a 

resposta para a dupla ao lado.  

No exemplo a seguir, os alunos M e V tentam inferir a resposta da 3ª questão. Como 

esta não consta no texto, perguntam à D2, mas antes de ela vir auxiliá-los, um aluno de outra 

dupla (S) lhes responde e também os corrige para que acertem a questão: 

  

M: quem nasce em Cataluña es? quem nasce nesse lugar éh:: 

cataluniense... 

V: o que que você tá respondendo? 

M: a número três... 

V: tá... 

M: maestra...onde é que tem... quem nasce em Barcelona es?... 

barcelonense? ((risos)) 

S: catalán... 

M: catalano....  

S: catalán... não catalano... 

 

          b) Interagem entre eles e com a docente para localizar um texto no site indicado: 

Alunos interagem entre si e com a docente a fim de localizar um texto no site indicado 

por D2: 

B: oh:: maestra::... 

J: ESSE... 

B: ah é... aqui... 

J: aqui? 

B: aqui então... 

J: era aqui? 

D2: ¿qué quieres? 

B: aquelas coisa lá... 

J: é Antonio... não... mas este já tá aqui... 

D2: el texto está aqui... 

B: não... o outro... não maestra... aquele outro lá que você deixou 

pronto pra gente... que eu fechei... Barcelona... acho que é... tava 

falando sobre Barcelona... 

D2: aqui... 

          



 

           c)  Negociam sentidos a partir da leitura: 

 No exemplo a seguir, a partir da leitura do texto indicado pela D2, os alunos negociam 

a resposta e como não chegam a um consenso tentam confirmá-la com a docente: 

 

M: ((começa a ler o texto))  

V: (   ) 

M: que?  tem certeza? (    )... aqui oh... un gran arquitecto catalán... 

V: aqui vamos colocar toda essa parte aqui... 

M: não... aqui não fala o que que ele era... ele era un hombre... un gran 

arquitecto catalán...  maestra venga acá ((chama a docente para 

confirmar se só essa resposta é suficiente)) 

 

 

No fragmento abaixo uma dupla negocia sentidos a partir da interação aluno-aluno e 

como não chegam a um consenso, interagem com a docente. D3 chama a atenção delas para a 

parte do texto a partir da qual se pode compreender o que a questão nº 4 indaga. Como 

maneira de contribuir para a compreensão, D3 traduz
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 o significado do conector ‘en cambio’, 

cujo significado não havia sido inferido pelos alunos: 

 

C: primavera… porque estaba nevando en el interior… en la noche…. 

porque estaba nevando solo eso… 

F: en local de origen… ¿cuál? …primavera…  

C: primavera não neva... né? 

F: ((lê)) en cambio la vida seguía en primavera... 

C: por quê? em qual parte tá falando isso? 

F: essa parte ((mostra o fragmento que acabou de ler em voz alta)) 

C: não tá contando... lá na casa tava nevando... né ? e (   ) está aberto 

entendeu? 

((chamam a professora e indicam a 4ª questão)) 

D3: la primavera es dentro… hay que prestar atención… mira… eran 

las nueve de la mañana… estaba nevando desde la noche anterior… y 

ahora ¿dónde es primavera? óh:: en el vestíbulo del aeropuerto… en 

cambio… quer dizer… ao contrario… la vida seguía en primavera… 

que es la parte interior… pero no fuera… fuera mira como es… hay 

que destacar varios trocitos… donde pueden poner que justifique 

mejor esta situación…  

F: começa aqui… olha… había millones… cinco daí… mais nada... 

né? 

 

d)  Colaboram em relação ao manuseio do suporte: 
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 Ao referirmo-nos à tradução não pretendemos reforçar a concepção de que esta não pode possuir um papel na 

aula de LE, mas cremos que ao se dar pronta a tradução para o aluno, muitas vezes, retira-se a possibilidade que 

este atue de maneira autônoma e realize inferências para deduzir o sentido. 



 

A responsável pelo laboratório, a D1 e o aluno D tentam resolver o problema de um 

computador que travou com a dupla ao lado, cada um opinando uma coisa. Vemos que o 

estudante participa da interação na tentativa de solucionar o problema técnico. Este mesmo 

aluno também fala com sua dupla sobre o sistema instalado na máquina: 

 

D: isso daqui é Linux? por que que colocaram isso? 

R: isso é bom ou é ruim? 

D: eu não gosto... 

 

No entanto, constatamos que este mesmo aluno não está disposto a auxiliar sua dupla 

com relação ao uso do computador e da Internet, já que lhe pergunta:  “você sabe mexer? ou 

quer que eu faça?”.  

Na turma da D2 também se evidenciam problemas com o uso do computador, os alunos 

não têm muita paciência com quem os causa, mas tentam solucioná-los, como se pode 

observar em vários momentos como, por exemplo, nos trechos a seguir:   

 

(a) W: pirou o computador da gente... é... o lugar... 

O: oh:: CARA... o que você fez? oh:: mas é uma MULA... 

W: aqui... clica aqui... 

O: NOSSA... olha onde eu fui... 

W: tá... aqui...  

 

(b) B: mas você saiu daquele site... 

J: não coração::... tá aqui oh:: (mostra que a página foi minimizada) 

B: ah:: tá... 

J: entendeu? 

 

(c)     B: ai meu DEUS... 

J: o que que você fez? o que você tá fazendo? empresta... aqui oh:: 

não... você abriu.... FECHA... vê nesse... não...  não... fecha... só clica 

aqui em cima... 

B: é esse aqui oh:: 

J: então tá... então clica no outro... CLICA... pronto... é isso... é esses 

dois... 

 

(d)   J: você entrou duas vezes... você falou que era 3 sites... o que que 

você fez? 

B: ai meu Deus::... 

J: você FECHOU... ai::.. eu DESISTO... maestra::… maestra::… 

B: ôh:: maestra... venga aquí... aquí… 

J: isso... eu não agüento mais fazer isso... ela tá fechando todos os 

sites... 

B: na verdade... ai... que que eu fiz? eu fechei o Google... 

 



 

(e)  J: cadê? onde? fechei tudo... eu fechei tudo... 

B: você é louca::... ah:: meu... 

J: escuta o que a professora vai dizer... 

B: vou te SOCAR... 

J: eu abri só os necessários agora... maestra::... 

 

Neste sentido, percebemos a concepção de Buzato (2001) de que alunos com mais 

conhecimento podem auxiliar os demais.  

 

6.5.5 Estratégias de utilização de gêneros digitais: 

 

 Neste grupo reunimos a utilização de dicionários eletrônicos e enciclopédias 

eletrônicas. 

a) Consultam um dicionário eletrônico: 

Para obter a resposta das atividades, os aprendentes usaram muito pouco os dicionários 

eletrônicos sugeridos pelas três professoras. Utilizam-nos, por exemplo, na aula da D1, para 

buscar a palavra ‘huevos’, que aparece como uma das opções da questão nº 15.  

b) Utilizam tradução eletrônica e um dicionário eletrônico: 

Na questão nº 5 da D1, que se refere ao que é o ‘El Corte Ingles’, a dupla R e D 

descobre que este é o nome de uma loja ao acessar uma página traduzida da Internet. A aluna 

R acha que a opção correta é ‘grandes almacenes’, mas como eles não sabem o que significa 

‘traje’, que aparece como uma das opções da questão, procuram no dicionário o significado 

desta palavra. 

c) Possuem conhecimento de mundo falho e encontram uma informação incorreta 

em uma enciclopédia eletrônica: 

Na questão nº 7 da D1, que pergunta sobre o século em que ocorreu a Guerra Civil 

Espanhola, a aluna A diz a sua dupla H: “no século XIX iniciou a primeira guerra mundial... 

se procurar a primeira guerra mundial... vai aparecer o inicio da guerra civil espanhola... 

meu avô fugiu de lá por causa disso... então século XIX”. O aluno H busca em inglês, 

encontra ‘Spanish Civil War, 1820-1823’ no site da Wikipédia. Sua dupla A lhe diz que como 

ela havia dito seu bisavô veio fugindo de lá no século XIX e marcam esta opção. A professora 

lhes adverte que devem buscar somente no buscador espanhol (<www.google.es>) para que as 

respostas apareçam nessa língua. Neste caso, vemos que esta dupla não acerta a questão 

devido tanto a uma falha no conhecimento de mundo da aluna como a uma informação que 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Civil_War,_1820-1823
http://www.google.es/


 

não procede veiculada na Internet através da página da Wikipédia, isto é, uma enciclopédia 

eletrônica a que os internautas podem acrescentar dados e disponibilizá-los na rede.   

d) Utilizam um buscador para localizar uma enciclopédia eletrônica e confirmar a 

resposta:  

Na questão nº 12, da D1, sobre o ano em que morreu Franco, a aluna A diz para sua 

dupla H colocar ‘Francisco Franco’ no buscador. Acessam a página de uma enciclopédia 

eletrônica e encontram a resposta. Neste momento, a aluna confirma que sabia a resposta ao 

dizer: “1975... então acertei”. 

 

6.5.6  Estratégias de uso de links e hipertextos eletrônicos: 

 

Este item se refere ao acesso de links relacionados ao tema lido e à consulta a 

hipertextos eletrônicos a fim de construir sentidos. 

a) Buscam informações/ conhecimento além das solicitadas no questionário 

acessando os links do hipertexto eletrônico: 

Na questão nº 1, sobre a localização do Museu do Prado, a dupla J e E digita ‘museo del 

Prado’ no buscador e acessa a página desse museu. Uma delas começa a ler o site e a outra 

adverte que estas informações não vão contribuir para encontrar a resposta da questão, mas 

sua dupla afirma que quer aprender e acessa vários links disponíveis neste site.  Cremos que 

este exemplo, diferente da afirmação de Moran (1997, p.06) de que “Os alunos tendem a 

dispersar-se diante de tantas conexões possíveis, de endereços dentro de outros endereços, de 

imagens e textos que se sucedem ininterruptamente”, não constitui uma dispersão da 

atividade, mas expressa a necessária leitura e autonomia da estudante na construção do 

conhecimento. Consideramos que com objetivos bem definidos, a estrutura dos hipertextos 

eletrônicos não conduz à perda de foco na leitura.  

b) Acessam sites que não foram indicados pela docente: 

Na aula das três docentes constatamos que alguns alunos acessaram sites que não foram 

indicados pelas professoras. Em geral, essas páginas foram localizadas por um buscador da 

Internet a partir de uma palavra ou expressão contida no enunciado da questão ou em uma de 

suas opções. Também utilizaram outro buscador (<http://br.cade.yahoo.com>) disponível na 

rede, uma enciclopédia eletrônica (<http://pt.wikipedia.org>), tradutor eletrônico e sites que 

não se relacionam às atividades, como orkut e jogos virtuais.  

Alunos da D2 também tentam acessar páginas não sugeridas pela docente, como vemos 

nos exemplos a seguir, embora bem menos do que ocorreu na aula da D1: 

http://pt.wikipedia.org/


 

(a) O: Aline... Aline... quer tc? ((a aluna não responde e ele diz para 

sua dupla:)) é... ela nunca entrou no bate-papo da UOL... já entrou no 

bate-papo da UOL? 

 

(b) W: NOSSA... tem e-mail ainda... NOSSA... tem... NOSSA...  

olha aqui... vô fazer um pra você... ah:: meu Deus... esquisito isso 

aqui... redondão... legal... 

 

(c) W: educadores... alunos... escola... comunidade... governo do 

estado do Paraná... Secretaria do estado da educação... dia-a-dia 

educação... portal educacional do Paraná... 

O: meu Deus... 

W: www.diadia... 

O: f... 

W: educação.pr.gov.br... 

 

(d) D2: como vocês entraram naquele site... heim? 

B: não sei maestra... 

J: assim óh:: mas eu sei... só sei que a gente fez assim oh:: aí a gente 

escolheu um assim...  foi sim... agora deixa eu ver qual era... 

 

(e)    O: isso eu acho que não tem muito a ver com a aula... tipo... não 

tá em espanhol... acesso não autorizado? não pode entrar aí... 

 

 

6.5.7 Outras estratégias  

 

          a) Utilizam tradução eletrônica: 

Verificamos que os estudantes também utilizaram o serviço de tradução automática de 

páginas oferecido pelo buscador Google. O link "Traduzir esta página" aparece próximo a um 

resultado de pesquisa quando este buscador encontra uma página com idioma diferente do 

utilizado na busca, oferecendo a opção de traduzir a página para o idioma da pesquisa. Por 

exemplo, na questão nº 5 da D1, que se refere ao que é o ‘El Corte Inglés’, a dupla R e D 

descobre que este é o nome de uma loja ao acessar uma página traduzida.  

b) Relêem o enunciado após encontrarem a resposta:  

Na questão nº 15 da D1, que indaga o ingrediente principal na ‘paella’, a dupla J e E 

após encontrar a resposta, volta a ler o enunciado para confirmar se este é afirmativo ou 

negativo e, desta maneira ratificam a opção correta. 

c) Realizam uma leitura prévia do questionário para verificar se sabem respondê-

lo sem ter que realizar nenhuma leitura:  



 

Na aula da D1 a aluna A lê o questionário para ver que respostas sabe antes de procurá-

las na Internet. Durante a leitura em voz alta, vai dizendo para sua dupla o que considera ser a 

resposta, ou se não possui esse conhecimento prévio. 

d) Buscam a resposta na Internet e mesmo após encontrar uma imagem que 

responde a questão, buscam por escrito a informação: 

Alguns estudantes sentem necessidade de encontrar por escrito as respostas. Na questão 

nº 18, sobre a cor que não existe na bandeira espanhola, mesmo quando aparece a bandeira da 

Espanha na tela, a aluna R continua buscando para ver por escrito o nome das cores desta 

bandeira. Isso pode ter ocorrido pelo fato de não conhecer o léxico referente às cores. 

Cabe comentar, que nas interações observadas durante a gravação das aulas, 

percebemos a concepção de que aprendizes com mais conhecimento podem auxiliar os 

demais (BUZATO, 2001). Isso ocorreu independente da faixa etária. Os estudantes se 

auxiliaram em relação ao manuseio do computador, do hipertexto eletrônico e da Internet. Da 

mesma maneira, verificamos, na observação das aulas, que os adultos, ao não conhecerem um 

procedimento, sabem avaliar quem possui esse conhecimento e como é possível aproveitá-lo 

para aperfeiçoar o seu próprio e sanar suas dificuldades, solicitando que  sua dupla  realize 

determinada busca na Internet. Isso também pode ser uma demonstração de capacidade 

cognitiva e metacognitiva e um equilíbrio entre deficiências e conhecimentos. E, como 

demonstram possuir mais conhecimento de mundo que os adolescentes, a prática se inverteu, 

tendo os mais jovens indagado as respostas das questões a eles ou os adultos terem 

relacionado as questões a seus conhecimentos enciclopédicos, indicando prontamente a 

resposta a suas duplas. 

 

6.6 Respostas dos discentes ao questionário que elaboramos sobre a leitura on-line:  

 

Neste item, apresentamos e analisamos as respostas dos 38 alunos, das três docentes, 

que preencheram o questionário que elaboramos sobre a leitura on-line (Anexo B). 

Organizamos as respostas que se relacionam em cada questão, apresentando a porcentagem 

total dos alunos cujas respostas se enquadram nessas temáticas. Indicamos cada resposta com 

o respectivo número de respostas que obteve.  

Optamos por comentar conjuntamente a 1ª e a 3ª questão a fim de facilitar a comparação 

entre as mesmas. Na 1ª questão, sobre a avaliação que os alunos fazem do grau de dificuldade 

dos (hiper)textos lidos, 36 dos 38 alunos que responderam ao questionário consideraram a 



 

leitura fácil, o que equivale a 94,7% dos estudantes considerados. As justificativas apontadas 

para a facilidade da leitura se relacionam:  

(a) aos textos e aos conhecimentos lingüísticos do leitor (33 respostas, o que representa 

86,8%), já que os alunos indicaram como razões: conseguirem entender o(s) texto(s) (13 

respostas); desconhecerem o significado de poucas palavras (11 respostas); dominarem 

razoavelmente o espanhol (7 respostas); os detalhes presentes nos textos (1 respostas) e a 

reduzida extensão dos textos (1 resposta);   

(b) a outros recursos (2 respostas, ou seja 5,3%), visto que também foram apontados o 

acesso a dicionários e enciclopédias digitais (1 resposta) e as questões sobre o(s) texto(s) (1 

resposta); 

(c) aos conhecimentos de mundo do leitor (1 resposta, o que equivale a 2,6%), pois foi 

indicado o conhecimento prévio do assunto do(s) texto(s) (1 resposta). 

Dois alunos não justificaram esta resposta e outros dois julgaram a leitura difícil (5,3%), 

sendo que um afirmou que necessita ler mais para melhorar a sua habilidade leitora e outro 

crê que isto se deve à grande quantidade de palavras cujo significado desconhece.  

Na 3ª questão se indagaram os fatores que facilitaram a leitura dos (hiper)textos. Os 

alunos indicaram como facilitadores da leitura on-line aspectos relacionados:  

a) aos textos e aos conhecimentos lingüísticos do leitor (86 respostas, o que equivale 

a 46,2%), visto que indicaram: o conhecimento que possuem do espanhol (33 

respostas); a presença no texto de palavras iguais em português e espanhol (26 

respostas); a presença de informações detalhadas (10 respostas); o interesse pelo 

tema tratado nos textos (9 respostas) e a presença de fotos/imagens relacionadas 

aos textos (8 respostas);   

b) ao suporte e aos gêneros digitais (50 respostas, o que equivale a 26,9%), já que 

indicaram como justificativas o acesso a um dicionário eletrônico (13 respostas); a 

consulta a um buscador na Internet (12 respostas); a facilidade em acessar os 

textos (11 respostas); a consulta a uma enciclopédia digital (6 respostas); o 

interesse por computador/Internet (5 respostas) e as direções eletrônicas dadas no 

questionário da professora (3 respostas). 

c) às interações com outras pessoas (44 respostas, o que representa 23,7%), pois 

apontaram a interação com o professor (24 respostas) e a interação com o colega 

(20 respostas); 

d) aos conhecimentos de mundo do leitor (6 respostas, ou seja 3,2%): conhecimento 

prévio do assunto (6 respostas).  



 

Quando analisamos as respostas após a aplicação deste questionário, percebemos que 

poderíamos ter incluído também como opção: ‘os links presentes no texto’. Mesmo assim, os 

alunos poderiam ter indicado este fator, pois a questão apresenta espaço para inserção de 

outras opções. 

Analisando a 1ª e a 3ª questão constatamos que 94,7% dos alunos consideraram a leitura 

dos (hiper)textos acessados fácil devido, principalmente, ao conhecimento lingüístico que 

possuem da língua estrangeira (LE), ao conhecimento do significado da grande maioria das 

palavras presentes no texto, à presença de palavras com mesmo significado na língua materna 

e na LE e ao fato de julgarem ter compreendido os (hiper)textos lidos. Estas respostas nos 

sugerem que o modelo de leitura que circula entre estes alunos relaciona-se ao processamento 

ascendente da informação e à concepção de leitura como decodificação. Isso porque, nesta 

perspectiva, o sentido está contido no texto e cabe ao aluno apenas identificá-lo a partir da 

junção de letras em palavras, palavras em frases, frases em parágrafos e parágrafos com 

parágrafos. “Com isso, o aluno deduz que para compreender um texto é essencial o estudo de 

seus elementos isolados, sobretudo os lingüísticos, o que dificulta o desenvolvimento de 

estratégias adequadas à compreensão global do texto” (BEZERRA, 1999, p. 101)
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. Além 

disso, estas respostas revelam que os estudantes possuem a concepção de língua como 

aprendizado de léxico dentro do método tradicional de ensino, o qual valoriza a tradução das 

palavras e não incentiva a compreensão global do texto nem a realização da inferência de 

vocabulário a partir do contexto em que se insere. Desta maneira,  

 

O estudo de vocabulário, na verdade, desmonta o texto em partes independentes, 

privilegia a definição das palavras, como se elas guardassem em si um significado 

independentemente do contexto em que se encontram. E a relação fundamental entre 

vocabulário e esquemas cognitivos para facilitar a compreensão do texto não ocorre. 

(BEZERRA, 1999, p. 105).  

 

A interação com o colega e a interação com a docente também foram aspectos que, 

segundo os alunos, contribuíram para facilitar a leitura on-line, representando 23,7% das 

respostas. Consideramos que o letramento digital insere-se em um letramento social, em que o 

diálogo e a interação são fatores cruciais na construção do sentido e do conhecimento. No 

entanto, as interações entre docente-aluno e aluno-aluno reveladas nas gravações nos sugerem 

que nas aulas de D1 e D2 o diálogo restringiu-se, com poucas exceções, à tarefa de busca de 

dados isolados, não contribuindo para construção de sentido. 
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  Embora os comentários de Bezerra (1999) refiram-se aos processos de ensino e aprendizagem em 

Língua Portuguesa como língua materna, encaixam-se perfeitamente no que observamos em nossos dados. 



 

Para os aprendentes, poder utilizar um buscador da Internet também facilitou bastante a 

leitura. No entanto, consideramos que não precisaram compor sentidos ao utilizar esta 

ferramenta da maneira como o fizeram, por isto o buscador não facilitou a leitura, mas 

permitiu encontrar as respostas com mais rapidez.  

Na 2ª questão, as dificuldades de leitura foram atribuídas pelos estudantes:  

(a) à língua/ ao léxico (26 respostas, o que equivale a 56,5%): palavras 

desconhecidas (22 respostas); língua espanhola (2 respostas) e dificuldade de ler em 

espanhol (2 respostas); 

(b) ao suporte (9 respostas, ou seja 19,6%): links presentes no texto (4 respostas); 

dificuldade em acessar o texto (4 respostas) e  tela do computador (1 resposta);  

(c) à falta de informações sobre o tema  (10 respostas, isto é, 21,7%): por parte do 

aluno (7 respostas) e do texto que  apresenta pouca informação detalhada (3 respostas). 

Um estudante (2,2%) afirmou não haver nenhum tipo de dificuldade nesta leitura. Além 

disso, na 1ª questão, dos 38 alunos, 2 consideraram a leitura difícil (5,3%), em um caso, por 

não saber o significado de vocábulos presentes no texto e em outro, devido à dificuldade  que 

possui  em relação à habilidade de compreensão leitora.   

Verificamos que as dificuldades de leitura são associadas, principalmente, à presença de 

palavras que os alunos não dominam o significado, à falta de informação prévia sobre o tema, 

aos links, à dificuldade em acessar o texto e à necessidade de mais detalhes explicitados no 

texto.  

Ressaltamos que, nesta questão sobre as dificuldades de leitura, evidenciou-se a 

associação que os alunos possuem interiorizada de que a compreensão depende, sobretudo, do  

conhecimento lingüístico e especificamente lexical. Neste aspecto, cabe ponderar que  

 

o reconhecimento instantâneo de palavras ajuda na compreensão, devendo por isso 

ser constantemente ampliado o dicionário internalizado de cada leitor, constituído 

por itens lexicais de uso freqüente ou não. / Essa ampliação não significa a 

aprendizagem de listas de palavras e seus significados, mas o desenvolvimento da 

competência lexical que envolve reconhecimento e uso das palavras em situações 

adequadas (BEZERRA, 1999, p. 100). 

 

Outro ponto a ser destacado nesta questão é o problema da inserção digital e das 

estratégias cognitivas demandadas pela leitura de (hiper)textos eletrônicos. Embora os alunos 

considerem que manuseiam bem o computador e a Internet, conforme as respostas ao 

questionário de sondagem, estes apontaram como segundo fator responsável por dificuldades 

de leitura os links presentes no texto. Cremos que estes enlaces podem facilitar ou dificultar a 

leitura, dependendo de que informações contenham, de sua posição no (hiper)texto, das 



 

relações de coesão e coerência que podem estar implícitas ou explícitas e dos leitores-

navegadores que acessam o site. Também é relevante enfatizar o papel do conhecimento 

prévio no processo leitor, visto que a concepção de leitura como decodificação não prioriza o 

desenvolvimento de uma prática interacional e relega a plano secundário os conhecimentos 

enciclopédicos. 

Na 8ª questão, quando indagados se acessaram alguma página cujo endereço eletrônico 

não foi dado pela professora, 26 alunos responderam que não, o que representa 68,7%, 11 

disseram que sim, o que equivale a 29%, e 1, ou seja, 2,6% não opinou. Os sites mencionados 

como consultados durante a atividade de leitura foram: buscador (3 respostas); enciclopédia 

digital (2 respostas); orkut (2 respostas); somente sites diferentes dos sugeridos pela 

professora (1 resposta); sites cujo tema não  guardam relação com  a temática da aula (1 

resposta); vários outros (1 resposta) e dicionário eletrônico (1 resposta).  

Apesar de 68,4% dos alunos ter afirmado que só acessou os sites indicados pelas 

professoras no questionário, constatamos durante as gravações na aula que eles recorreram, 

sobretudo no caso da aula da D1, ao buscador da Internet e aos sites que apareciam a partir 

desta busca. Por isso, consideramos que estas direções eletrônicas e o acesso a um dicionário 

eletrônico, como o sugerido pela docente, não facilitaram a leitura on-line dos alunos da D1.  

Já no caso dos alunos da D2 e D3, utilizar buscadores e enciclopédias on-line pode 

significar que entrelaçaram textos para chegar a um sentido. Este dado merece ressalva, pois 

se espera que um leitor proficiente seja capaz de estabelecer relações intertextuais, mais ainda 

em se tratando de hipertextos eletrônicos, já que o suporte on-line favorece uma rede 

intertextual pela praticidade de consulta. 

          A 4ª questão indagou-lhes com relação ao que consideram que muda na leitura on-line, 

se comparada com a leitura de um texto impresso. As diferenças de leitura, indicadas pelos 

alunos, nestes dois suportes se referem: 

a) ao léxico e grafia (4 respostas, o que equivale a 10%): as expressões usadas na 

Internet (3 respostas); a presença de erros de ortografia em alguns sites (1 resposta);  

b) ao (hiper)texto eletrônico e processo de leitura on-line (15 respostas, o que equivale 

a 37,5%): o tamanho mais curto do texto (1 resposta); a atualização dos textos on-

line (1 resposta); a presença de mais informação no texto on-line (1 resposta); é pior 

ler na tela por causa do reflexo da luz no monitor (2 respostas), a impossibilidade de 

ler em algumas posições (1 resposta); cansa ler no monitor (1 resposta); o tempo de 

leitura (1 resposta); pouca concentração na leitura on-line (3 respostas); mais difícil 

ler um texto on-line (1 resposta) e é mais fácil ler um texto on-line (3 respostas); 



 

c) ao suporte e mídia (12 respostas, o que representa 30%): mais motivação (5 

respostas); a facilidade de acessar imagens e acervos bibliográficos (3 respostas), 

letras maiores facilitam a leitura (2 respostas); a possibilidade de consultar 

dicionários ou enciclopédias a qualquer hora e rapidamente (1 resposta) e mais 

interação (1 resposta). 

Além disso, também apareceram como respostas: quase nada (1 resposta, o que equivale 

a 2,5%) e nada (8 respostas, o que representa 20%). 

Com relação ao léxico, consideramos que as respostas remetem à interação que ocorre, 

por exemplo, nas salas de ‘bate-papo’ cuja linguagem escrita utilizada é uma variante da 

língua com funcionamento conversacional, como proposto por Castela (2005). A análise desta 

variante a partir da perspectiva da gramática normativa padrão implica na visão de erro 

lingüístico. Supomos que as respostas que indicam o uso de expressões usadas na Internet e a 

presença de erros de ortografia em alguns sites se relacionam a variantes da língua em 

diferentes países ou a criação de abreviações típicas de determinados gêneros digitais como o 

Chat. 

Quanto à influência do suporte e da mídia no processo de leitura, constatamos que 

foram destacados como fatores positivos a facilidade em acessar vários tipos de textos 

atualizados, gêneros e fontes, a interação e a motivação. Por outro lado, os alunos sugeriram 

que a capacidade de concentração diminui e é mais cansativo ler na tela do computador. E, 

20% dos alunos não percebeu nenhuma diferença entre as leituras realizadas em suporte 

impresso e eletrônico. Estas respostas corroboram a opinião, compartilhada também pela D3 

na entrevista, de que a leitura no monitor seja mais motivadora e interessante, mas pode 

dispersar a concentração devido à quantidade de links destacados, imagens e propagandas que 

aparecem na tela. Desta maneira, cremos que a leitura em suporte eletrônico tende a ser 

superficial ou de localização de informação, a não ser que o objetivo da leitura esteja bem 

definido para uma leitura em profundidade. 

Segundo Santaella (2008, p. 56), a capacidade de concentração e compreensão leitora na 

Internet está diretamente relacionada à interatividade presente nas páginas acessadas, visto 

que “Quanto maior a interatividade, mais profunda será a experiência de imersão do leitor, 

imersão que se expressa na sua concentração, atenção e compreensão da informação”. Nos 

sites escolhidos pelas docentes consideradas nesta pesquisa, não há interatividade - como no 

caso da D3; esta se restringe a links internos que remetem a outras seções do site, não 

ampliando as informações em um hipertexto - como no caso de D2 e D1- e possuem recursos 

interativos como links e recursos multimídia - como no caso de sites selecionados pela D1. No 



 

entanto, verificamos que em todos essas aulas ocorre dispersão dos alunos em vários 

momentos, o que se expressa através da conversa sobre outros assuntos não relacionados aos 

(hiper)textos e pela tentativa de acessar outros sites, por exemplo, para ler orkut e e-mail ou 

ouvir música.  

A aula em que os alunos se dispersaram menos foi dada pela D3, que selecionou um 

texto digitalizado sem nenhuma interatividade. Consideramos que isso se deve à maneira 

como conduziu a atividade através de questões de leitura interativa e de discussão sobre cada 

parte do conto escolhido. Isso, no entanto, não significa que se tivesse realizado esse tipo de 

transposição didática com um hipertexto eletrônico, os alunos se concentrariam menos. 

Cabe comentar que consideramos a existência de diferentes níveis de interatividade. 

Não existe interatividade total, o que mais se aproxima a isso é o papel do autor-designer do 

hipertexto eletrônico ou de quem possui um blog, podendo inserir diversos links com 

informações e modificar as que estes contêm. Este também é o caso do leitor de sites como a 

Wikipédia que é construído coletivamente e está em permanente ampliação e modificação.  

Em geral, o que se disponibiliza na rede possui uma interatividade controlada, visto que o 

leitor se encontra cerceado por um número limitado de possibilidades, mesmo que desconheça 

em termos numéricos o que isso representa. Esse é o caso, por exemplo, da leitura de sites e 

hipertextos eletrônicos em que o leitor escolhe que links acessar ao longo de sua leitura.  

Quando indagados sobre o que é mais fácil e mais difícil na leitura on-line, na 5ª 

questão, os estudantes apontaram aspectos facilitadores da leitura on-line relacionados: 

a) ao suporte e mídia (20 respostas): a facilidade de localizar informações (5 

respostas); o acesso às informações/ ao texto (4 respostas); a consulta a dicionário 

eletrônico (4 respostas); o interesse pelo computador (1 resposta) e a grande 

quantidade de informações disponíveis (2 respostas); a atualização dos textos on-

line (1 resposta); o tamanho das letras (1 resposta); saber navegar na Internet (1 

resposta); não precisa de folhas nem livros (1 resposta); 

b)  a outros aspectos ( 6 respostas): a presença de imagens (2 respostas); as palavras (2 

respostas); concentração (1 resposta) e a diversão (1 resposta). 

 Também responderam que é igual à leitura do texto impresso (4 respostas); tudo (1 

resposta) e não opinaram (7 respostas).      

Além disso, os alunos sugeriram que as dificuldades de leitura do (hiper) texto on-line 

se referem: 

a) ao suporte (12 respostas), pois apontaram suporte/ não conseguir acessar os links ou 

sites desejados (8 respostas); quantidade de informação sobre um assunto/ 



 

possibilidade se desviar do tema buscado (2 respostas); lidar com várias janelas 

abertas na tela ao mesmo tempo/ ter que acessar várias páginas para responder as 

questões (2 respostas); falta de conhecimento sobre o computador (1 resposta) e 

interação (1 resposta); 

b) ao léxico e grafia (2 respostas), já que atribuíram dificuldades de leitura a erros 

ortográficos (1 resposta) e  palavras desconhecidas (1 resposta); 

c) ao processo de leitura (5 respostas): redução da capacidade de concentração/ 

distrações (3 respostas); falta de interesse (1 resposta) e entendimento (1 resposta). 

Para alguns alunos este tipo de leitura não apresenta dificuldades (7 respostas), para 

outros é igual à leitura do texto impresso (4 respostas) e não opinaram (6 respostas). 

Verificamos que quase todas as respostas desta questão, tanto no que se refere aos aspectos 

que facilitam como aos que dificultam a leitura, relacionam-se a especificidades do suporte e 

do hipertexto eletrônico.  

Embora o questionário de sondagem indique que a grande maioria dos alunos possui 

computador, sabe navegar na Internet, acessa a rede periodicamente e se interessa por este 

suporte, este foi apontado como fator de dificuldade de leitura. Cremos que isso pode ser 

explicado devido a problemas para acessar as páginas e links desejados devido à baixa 

velocidade da rede nas escolas, a indicação de direções eletrônicas que não existem pelas D1 

e D2 e a necessidade de tecer relações intertextuais e confrontar informações disponibilizadas 

em diversos sites ou links. Mas consideramos que se o estudante não consegue estabelecer 

estas relações no suporte impresso, também não conseguirá fazê-lo no eletrônico. 

Cabe ressaltar que verificamos a presença da concepção de leitura como decodificação 

quando um aluno respondeu que o mais fácil são as palavras e o mais difícil é o entendimento. 

A leitura exige muito mais do que o conhecimento de palavras isoladas. Compreender o texto 

requer o estabelecimento de relações de coesão e coerência, a interação do texto lido com os 

conhecimentos prévios do leitor, entre muitos outros aspectos.  

As respostas indicam que a quantidade de informação é vista pelos estudantes tanto 

como fator que facilita a leitura (2 respostas) como que a dificulta (2 respostas). 

Consideramos que a maior quantidade de informação pode contribuir para facilitar a leitura se 

explicita para o leitor informações que não estão armazenadas em seus esquemas mentais. 

Neste caso, supre a deficiência que o leitor pode ter em relação ao conhecimento prévio de 

algum tema, como ocorre, por exemplo, com alunos de LE ao lerem (hiper)textos disponíveis 

na rede. Por outro lado, esta quantidade de informação pode dificultar a leitura, acarretando 

que o leitor tenha mais trabalho para alcançar seu objetivo de leitura ou tenha que reconstruir 



 

a coesão e coerência que relacionam o link ao que estava sendo lido, caso estas relações não 

estejam explicitadas. 

Já com relação à 6ª questão sobre o que é mais fácil e mais difícil na leitura off-line, os 

alunos apontaram como aspectos que facilitam a leitura off-line: a comodidade de ter o texto 

nas mãos/ poder ler a qualquer hora e lugar (5 respostas); a capacidade de concentrar-se mais 

(2 respostas); o suporte (2 respostas); não conter propagandas (1 resposta); as palavras (1 

resposta); ser um bom leitor (1 resposta); ter o hábito de ler neste suporte (1 resposta); as 

imagens (1 resposta); a interação com os colegas (1 resposta) e não responderam (7 

respostas). E, a dificuldade da leitura nesse suporte associa-se, segundo eles, à falta de 

dicionário/ à consulta mais demorada a dicionários ou enciclopédias (5 respostas); à limitação 

das informações/ à pouca quantidade de opções de busca e acesso ao conhecimento (4 

respostas); à leitura se tornar cansativa e mais demorada (4 respostas); a palavras 

desconhecidas (2 respostas); à falta de interação (2 respostas); ao excesso de informação sobre 

o mesmo assunto (1 resposta); a não dominar a habilidade leitora (1 resposta) e ao tamanho da 

letra (1 resposta). Além disso, apareceram como respostas: nada (2 respostas); é igual à leitura 

on-line (11 respostas) e não responderam (3 respostas).  

Segundo os alunos, a leitura off-line é facilitada, principalmente, por estarem habituados 

ao processo de leitura e ao suporte impresso. Os estudantes também destacaram que a leitura 

do (hiper)texto impresso apresenta aspectos negativos como o acesso mais restrito a 

informações, a dificuldade de acesso a algumas fontes como enciclopédias e, sobretudo, 

dicionários e ao maior tempo de leitura que torna o processo cansativo neste suporte. No 

entanto, afirmaram que o suporte impresso contribui, principalmente, para maior capacidade 

de concentração e para que a leitura seja realizada em qualquer lugar e posição. Confrontando 

o fator capacidade de concentração indicado na 5ª e 6ª questões, verificamos que não há um 

consenso. Este foi mencionado como maior nos dois suportes por 3 respostas, visto que na 5ª 

questão 1 resposta o indica como facilitador da leitura on-line e na 6ª questão 2 respostas o 

apontaram como facilitador na leitura off-line, e outras 3 respostas da 5ª questão o indicaram 

como menor no suporte eletrônico. 

Cabe enfatizar que um número expressivo, representado por 4 alunos na 5ª questão e 11 

na 6ª, afirmou não perceber diferença na leitura em suporte impresso e eletrônico.  

Na 7ª questão, que pergunta se os alunos gostaram de ler textos on-line em espanhol 

durante a aula, as respostas foram: gostaram (36 respostas); não gostaram, sem justificar o 

motivo (1 resposta) e não opinaram (1 resposta). As justificativas para a resposta afirmativa 

foram: aumenta o interesse pela aula (20 respostas); amplia o conhecimento (5 respostas); 



 

treina a leitura (5 respostas); amplia o vocabulário (4 respostas); gostam do suporte (2 

respostas); permite usar o dicionário on-line (2 respostas) e treina a pronunciação (1 resposta).  

Desta maneira, a leitura de (hiper)textos da Internet na língua meta durante a aula 

agradou a 94,7% dos estudantes por contribuir para a ampliação do conhecimento, para 

aprendizagem lexical, para o desenvolvimento da habilidade de leitura e de produção oral, 

devido ao suporte e, principalmente, por ter atuado como fator de motivação nas aulas.  

 

         6.7 Plano de ensino, aula e questionário da docente sobre a leitura off-line: 

 

Observamos, no dia 14/05/2007, como forma de obter parâmetros para confrontar tanto 

a forma de realizar a transposição didática do hipertexto eletrônico, como a leitura realizada 

on-line e off-line, dois tempos consecutivos, o que representa 100 minutos, de uma aula da D1 

com o mesmo grupo de alunos utilizando o suporte impresso. D1 utilizou dois (hiper)textos 

que foram indicados para leitura on-line na aula realizada no laboratório de informática, desta 

vez entregues aos alunos em suporte impresso. Deste grupo do terceiro período de espanhol 

em um CELEM compareceram 19 alunos nesse dia, inclusive a aluna com deficiência visual.  

Segundo o plano de aula elaborado por D1 (Anexo J), o objetivo dessa aula é apresentar 

aos aprendizes de Língua Espanhola características da Espanha, enfatizando aspectos culturais 

e históricos deste país. Verificamos que, de acordo com seu outro plano de aula (Anexo I), 

essa também constitui a finalidade de sua aula que ocorreu no laboratório de informática.  

A docente propôs atividades a partir de dois (hiper)textos situados no diretório 

<www.spaindata.com>, o qual seleciona textos, hipertextos e páginas de outros sites sobre 

Espanha nas categorias ‘Noticias e Atualidade’, ‘Turismo e Viagens’, ‘Imobiliária’, 

‘Economia’, ‘Negócios’, ‘Política’ e ‘Cultura’. Os dois textos selecionados pela docente se 

localizam na categoria ‘cultura’, a qual abarca neste site os itens: ‘Folclore’, ‘Gastronomia’, 

‘História’, ‘Língua’, ‘Literatura’, ‘Museus’, ‘Música e Dança’, ‘Pintura’ e ‘Universidades’.   

O texto intitulado pela docente como ‘Historia de España’ na folha impressa dada aos 

alunos (Anexo F) constitui uma pequena parte de um texto sobre este tema que recebe o título 

de ‘Siglo XX’ no endereço eletrônico <http://www.red2000.com/spain/primer/1hist.html>: 

 

http://www.spaindata.com/
http://www.spaindata.com/directorio/esp/cultura/folclore/
http://www.spaindata.com/directorio/esp/cultura/gastronomia/
http://www.spaindata.com/directorio/esp/cultura/historia/
http://www.spaindata.com/directorio/esp/cultura/lengua/
http://www.spaindata.com/directorio/esp/cultura/literatura/
http://www.spaindata.com/directorio/esp/cultura/museos/
http://www.spaindata.com/directorio/esp/cultura/musica-baile/
http://www.spaindata.com/directorio/esp/cultura/pintura/
http://www.spaindata.com/directorio/esp/cultura/universidades/
http://www.red2000.com/spain/primer/1hist.html


 

 

 

Este primeiro texto não constitui um hipertexto eletrônico, é um texto digitalizado, sem 

nenhum link, que poderia estar disponibilizado em suporte impresso sem necessidade de 

adaptação. 

No segundo (hiper)texto impresso (Anexo F), a professora apagou as marcas e as 

informações dadas nos seis links presentes dentro do hipertexto eletrônico ‘Fiestas y folclore’. 

No site <http://www.red2000.com/spain/primer/1fest.html> estes enlaces são indicados 

através de sublinhado e outra cor, como vemos a seguir:  

 

 



 

No entanto, estes links não recebem nenhum destaque na adaptação feita pela D1. Desta 

forma, a docente apaga marcas do hipertexto que revelam informações dadas por seu autor 

para contribuir para a compreensão e ampliar ou ativar conhecimento do leitor sobre o tema. 

Por isso, faz com que o aluno só tenha acesso a um único caminho de leitura. Além disso, a 

docente retirou o negrito que ressalta o nome de outras festas da Espanha nessa página. 

Parece-nos que esta é a forma que encontra para retirar a ênfase dada pelo hipertexto a elas e 

não ter que explicá-las aos estudantes. 

Os textos escolhidos pela professora não possuem imagens, o que não contribui para 

facilitar a leitura dos alunos. Além disso, nos dois casos, a docente recortou os (hiper)textos e 

os colou em um arquivo do Word, convertendo-os em textos sem seus enlaces originais, sejam 

intertextuais - como ocorreu no segundo -, sejam dentro da página de onde foram retirados 

(como se deu no primeiro, cujos links: ‘Informação Geral’, ‘Espanha em Dados’, ‘Geografia’, 

‘História’, ‘Arquitetura’, ‘Festas e Folclore’ e ‘Escritórios de Turismo’ desapareceram.  Ao 

apagar o contexto em que os (hiper)textos se inserem e as possibilidades de leitura/ acesso às 

informações complementares, retiram-se pistas relevantes para construção do sentido do 

(hiper)texto lido. 

A metodologia adotada, de acordo com o plano dessa aula (Anexo J), consiste na 

“apresentação didática oral e no encaminhamento para a leitura do texto original (retirado 

de um site na Internet) sobre a Espanha”. Verificamos que a apresentação oral da docente 

durante a aula restringiu-se à solicitação de que os alunos fizessem a leitura dos (hiper)textos 

em voz alta. Ela não realizou nenhuma atividade de pré-leitura nem discutiu o tema após a 

leitura dos estudantes. Desta maneira, podemos dizer que o encaminhamento para leitura foi o 

questionário elaborado pela docente e a divisão dos alunos em duplas para realização desta 

atividade. 

Como ressalta Silva (1993, p.28), “deve existir uma horizontalidade no trabalho de 

interpretação de textos, com a abertura de espaço para a discussão daquilo que foi lido de 

modo que seja efetivamente construído um circuito de comunicação e partilha em torno 

desses textos”.  No entanto, nas aulas observadas, seja trabalhando com (hiper)texto impresso 

seja com o hipertexto eletrônico, D1 não deu voz aos alunos, não comentou nem discutiu nada 

referente aos (hiper)textos lidos, limitou a aula à leitura em voz alta e à localização das 

informações para responder ao questionário que ela propôs.  

No inicio da aula, observamos que a professora escreveu as questões sobre o texto no 

quadro, os alunos as copiaram e depois cada um leu um trecho do texto em voz alta. Esta 

leitura se estendeu durante 10 minutos. Faltando 6 minutos para o final do primeiro tempo de 

http://www.red2000.com/spain/primer/1index.html
http://www.red2000.com/spain/primer/1data.html
http://www.red2000.com/spain/primer/1geo.html
http://www.red2000.com/spain/primer/1arch.html
http://www.red2000.com/spain/primer/1fest.html
http://www.red2000.com/spain/primer/1touristoffice.html


 

50 minutos, os alunos começaram a realizar as tarefas em duplas. Mesmo a aluna com 

deficiência visual pôde participar da aula, já que sua dupla leu em voz alta os textos e as 

questões para ela.  

No plano de aula (Anexo J), D1 explicita que as atividades foram pensadas para um 

tempo de duas horas, exigem um nível básico de conhecimento da língua e contemplam tanto 

a habilidade de leitura como a de escrita. Verificamos que as atividades propostas duraram 

muito menos tempo do que havia sido previsto pela docente. Como os alunos terminaram 

muito rápido de responder as questões, a professora solicitou no inicio do segundo tempo da 

aula que os estudantes começassem a fazer a atividade de uma das páginas da apostila sobre 

interjeições. 

O nível da língua requerido, segundo o plano dessa aula (Anexo J), é básico, mas 

percebemos que um dos (hiper)textos exige muito conhecimento de mundo sobre festas 

típicas espanholas, o que atuaria como fator que poderia gerar dificuldade de construir 

sentidos para alunos brasileiros estudantes de E/LE. Além disso, com relação às habilidades 

trabalhadas durante a aula, verificamos que a compreensão leitora foi subaproveitada, a partir 

de questões de localização de informação, o que contempla somente a estratégia de leitura 

denominada scanning. 

A docente propôs dez questões (anexo F), cinco sobre cada um dos dois textos. Destas, 

duas  são perguntas de localização e transcrição: “ 3) ¿Quién es el presidente de España en 

1982?” e “5)  ¿Qué pasa en España en 1992?”. Isso porque o estudante pode encontrar no 

texto as datas que constam no enunciado e copiar para questão nº 3 o nome que aparece e, na 

questão nº 5, basta localizar o enunciado dessa questão no texto e copiar as três linhas que o 

seguem.  

As outras oito questões também seguem a abordagem ascendente. Restringem-se a 

completar lacunas e localizar informações. Nas questões nº 1, 2, 4 e 9, essa informação é uma 

data (ano  ou mês): 

1) La dictadura militar española terminó en _______________ 

 

2) El general Francisco Franco fue un _____________ español que 

murió en ___________ 

 

4)      España ingresa en La Comunidad Europea en _____________ 

 

9) La fiesta de Las Fallas se celebra en ___________ en el mes de 

______________ 

 

E, nas atividades nº 2, 6, 7, 8, 9 e 10 é necessário localizar uma palavra nos textos: 



 

 

2) El general Francisco Franco fue un _____________ español que murió en 

___________ 

 

6) La tradición folclórica de España que se celebra en todo el país es 

______________ 

 

7)   La tradición folclórica del sur de España es _______________ 

 

8)  La famosa Feria de Abril se celebra en ____________ , donde podemos 

disfrutar de _______________ 

 

9) La fiesta de Las Fallas se celebra en ___________ en el mes de 

______________ 

 

10) En Madrid se celebra La fiesta de ______________ donde hay 

importantes ______________. 

 

 Desta forma, este questionário reforça o modelo adotado pela docente na elaboração do 

questionário anterior.   

Apesar de na entrevista D1 ter revelado, sobretudo, a abordagem interacionista de 

leitura, seguiu nesta aula a abordagem ascendente, visto que as atividades de leitura propostas 

se relacionam à decodificação da escrita e a extração das idéias do autor. Esta concepção de 

leitura contribui para que o docente elabore atividades mecânicas como, por exemplo, 

identificar partes do texto e completar lacunas (KLEIMAN, 1993). E, a habilidade escrita 

restringiu-se à cópia que os alunos realizaram das questões escritas no quadro-negro pela 

docente e a cópia das informações localizadas nos (hiper)textos, não possibilitando inserir os 

alunos nas práticas de letramento que circulam na sociedade. 

Cabe comentar que parece-nos preocupante que dos 19 alunos da D1, 5 tenham 

respondido de modo equivocado ou deixado de responder uma ou mais questões, como 

mostra a tabela a seguir: 

Tabela 2: Respostas ao questionário, elaborado pela D1, sobre a leitura realizada off-

line, que divergem do gabarito 

Questões cuja resposta 

dos alunos foi diferente da 

do gabarito       

Número de alunos 

que não acertaram a 

questão 

Respostas erradas para cada 

questão 

2ª 3 Não respondeu a data / príncipe / 

não respondeu a data 

4ª 1 Não colocou o sobrenome apenas 

o nome  

5ª 1 Gonzales 

8ª 1 Não respondeu as comidas típicas 

9ª 2 San Jose / não respondeu o mês 



 

Na questão nº 5, sobre o que ocorreu na Espanha em 1992, a professora considerou 

como corretas tanto as respostas que citaram os três acontecimentos mencionados no texto 

como aquelas que retiraram do texto somente um deles.  

Outro dado digno de nota é que D1 considerou corretas respostas que apresentam erros 

de ortografia como ‘Isido’ por ‘Isidro’ e ‘flamengo’ por ‘flamenco’. Nestes casos, a docente 

parece ter considerado como mais importante que a grafia da palavra o fato de o aluno ter 

localizado a informação, mesmo que seu sentido seja comprometido ou totalmente 

modificado.   

Constatamos que esta professora trabalha da mesma maneira tanto quando utiliza o 

suporte impresso como ao empregar o eletrônico. Cremos que isto se deve a três fatores: não 

ter considerado a influência do suporte na leitura; compreender a decodificação não como 

uma etapa do processo de leitura, mas como um modelo de leitura e não conseguir incorporar 

em sua prática a abordagem interacional de leitura que expressa em seu discurso durante a 

entrevista. Desta maneira, verifica-se uma lacuna entre a teoria relatada pela docente e sua 

aplicação na transposição didática dos (hiper)textos.  

Por tudo isso, consideramos que se faz necessário abandonar a concepção tradicional de 

educação como transmissão unilateral de saberes, conceber a aula como um espaço de 

confrontação e compartilhamento de conhecimentos que contribui para a produção de novos 

conhecimentos, refletir esta perspectiva na maneira como se realiza a transposição didática 

com ou sem o uso do computador e utilizar as práticas sociais de letramento na escola. 

 

6.7.1 Estratégias observadas na aula com suporte impresso:  

 

Observamos as seguintes estratégias durante a aula da D1 voltada para leitura em E/LE 

com suporte impresso: 

1) interação aluno-docente e aluno-aluno: 

A interação ocorre em função da solicitação, que os alunos realizam aos colegas e à 

docente, de vocabulário na língua meta e grafia de palavras, como vemos, por exemplo, no 

trecho a seguir: 

  

F: professora... como é compreensão? 

D1: comprensión... 

F: tem acento? 

B: acho que tem sim... 

                            



 

               2)  interação aluno-aluno: 

A interação entre os alunos ocorreu: 

a) para localizar informações no texto.  

Observamos que os alunos interagem entre si, sobretudo, para localizar as informações 

solicitadas pela docente: 

R: sinda não consegui achar o que que o general foi... 

T: Franco? foi ditador... bem famoso por sinal... a ditadura Franco... 

(...) tá aqui oh:: ((lê o trecho do texto que trata da ditadura de Franco)) 

 

                b)  para confirmar a resposta de uma questão: 

R: é em abril mesmo a feria... né? 

T: que? feria é feira...  

R: é em abril mesmo... né?  

T: é... feira de abril... 

 

 

6.8 Respostas dos discentes ao questionário que elaboramos sobre a leitura off-

line:  

 

Apresentamos e analisamos a seguir as respostas dos alunos ao questionário que 

elaboramos sobre a leitura off-line (Anexo C). Optamos por comentar em conjunto as 

questões de 1 a 3 por estarem relacionadas.   

Na 1ª questão, que indaga sobre como o estudante avalia a leitura off-line do texto em 

termos de facilidade ou dificuldade de leitura, dos 12 alunos que responderam a este 

questionário, 10 indicaram que a leitura foi fácil, o que equivale a 83,3%. Estes 10 estudantes 

apontaram mais de uma opção como causas desta facilidade na leitura, sendo que suas 

respostas se relacionam:  

a) ao léxico (11 respostas), pois conhecem a maioria das palavras (8 respostas); 

conseguem traduzir as palavras ( 2 respostas) e há no texto palavras parecidas ao 

português (1 resposta); 

b) ao suporte (1 resposta), já que o texto está junto com o aluno e 

c) à interação com a docente (1 resposta).  

Além disso, 1 aluna considerou a leitura adequada ao estágio de aprendizagem da língua 

em que se encontra este grupo. E, outra relatou que o texto pode ser classificado como de 

dificuldade regular, visto que não compreendeu todas as palavras.  



 

Na 2ª questão, sobre os fatores que dificultaram a leitura off-line, dos 12 estudantes 2 

crêem que nada dificultou a leitura, o que representa 16,7% do grupo, e 10 alunos, o que 

equivale a 83,3%, podendo marcar mais de uma opção, atribuíram as dificuldades de leitura:   

a) ao léxico (8 respostas), já que indicaram as palavras desconhecidas;  

b) à deficiência de conhecimento de mundo do leitor (7 respostas), pois selecionaram a 

falta de informação prévia do aluno sobre o tema;  

c) ao texto (3 respostas),  sendo que indicaram a complexidade do assunto abordado no 

texto (1 resposta), a ausência de imagens (1 resposta) e a escassez de informação 

detalhada no texto (1 resposta). 

Na 3ª questão, sobre o que facilitou a leitura off-line, os alunos, escolhendo mais de uma 

opção, apontaram fatores que facilitaram a leitura dos textos associados: 

a) ao léxico (10 respostas), pois indicaram a presença de palavras iguais em português 

e espanhol; 

b) aos conhecimentos prévios lingüísticos e de mundo do leitor (10 respostas), já que 

apontaram o conhecimento do espanhol (9 respostas) e o conhecimento do assunto 

(1 resposta); 

c) ao texto (5 respostas), pois indicaram as informações detalhadas no texto; 

d) à interação com a docente e/ou os colegas (16 respostas), pois apontaram a interação 

com o professor (6 respostas) e a interação com o colega (10 respostas). 

A partir da análise das três primeiras questões, verificamos que apesar de os estudantes 

apontarem o conhecimento do léxico e a presença de palavras iguais em português e espanhol 

como principais fatores que facilitaram a leitura, eles atribuem as dificuldades de leitura ao 

léxico desconhecido na língua estrangeira. Além da importância dada ao léxico, os 

aprendentes consideram que o domínio que possuem da língua estrangeira contribuiu para 

facilitar a leitura. Por estas respostas constatamos que a concepção de leitura dos alunos se 

relaciona à compreensão de vocabulário, à tradução e à decodificação. Insere-se, por tanto, na 

abordagem ascendente de leitura, no modelo autônomo de letramento, no entendimento da 

compreensão como decodificação, dependendo exclusivamente dos elementos formais do 

texto, e em uma visão de língua como estrutura lingüística e léxico. Ao contrário de D1, que 

revelou na entrevista um discurso voltado para concepção interativa de leitura com alguns 

aspectos da concepção ascendente e que na prática evidenciou apenas uma dessas concepções, 

a ascendente, os alunos parecem ter mantido uma coerência interna entre concepção e ação, 

revelando tanto nos questionários sobre a leitura como na maneira como lidam com o 

processo de leitura nas aulas observadas, a abordagem ascendente. Parece-nos que as 



 

considerações de Bezerra (1999, p. 105) a respeito do ensino de vocabulário em língua 

materna também se enquadram em aulas de língua estrangeira, como esta, que seguem esta 

abordagem de leitura:  

 

Considerando que a compreensão de um texto se dá através da relação entre  

conhecimentos lingüísticos, sociocognitivos e interacionais e que o reconhecimento 

instantâneo do vocabulário tem sua contribuição nesse processo, observamos que o 

estudo dos itens lexicais realizado nas aulas de português não atinge esse objetivo: 

limita-se ao reconhecimento de seu significado, tomado isoladamente, não havendo 

retorno ao texto a fim de que o aluno perceba sua importância para o sentido geral 

desse texto. Ao contrário, o que ocorre é uma identificação superficial das unidades 

lexicais, associadas, no máximo, a um contexto frasal. 

 

Além disso, vale ressaltar que como grande parte dos alunos da D1 não chegou nem a 

acessar na Internet as direções eletrônicas sugeridas no questionário nem a ler além do 

essencial para localizar as respostas, realizando leituras do tipo previewing e skimming, não 

construiu uma aprendizagem significativa sobre o eixo temático da aula e não adquiriu 

conhecimento para facilitar a leitura deste assunto. Em decorrência disso e de não ter sido 

realizada a etapa de pré-leitura para ativação de conhecimentos prévios e formulação de 

hipóteses, apesar dos (hiper)textos eletrônicos trabalhados em suporte impresso  integrarem os 

sites indicados pela D1 no questionário da aula no laboratório de informática, só um aluno 

considerou que o conhecimento sobre o assunto facilitou a leitura.  

Além do mais, a forma como a docente atuou na transposição didática destes 

(hiper)textos não contribui para que o aluno adquira conhecimento de mundo relativo aos 

aspectos culturais que estas leituras demandam, visto que nos (hiper)textos se citam nomes de 

diversas festas típicas da Espanha que não são explicadas nem pelos textos nem pela docente.  

Outra resposta dos alunos que merece destaque é a que as informações detalhadas nos 

(hiper)textos facilitaram a leitura. Parece-nos que, apesar da dificuldade de leitura estar 

associada à falta de conhecimento de mundo dos estudantes sobre as festas da cultura 

espanhola citadas nos textos e/ou ao apagamento pela docente dos links que contêm as 

informações sobre estas festas no hipertexto eletrônico escolhido, os alunos têm a impressão 

de que as informações relevantes são explicitadas, quando não o são, já que conseguem 

responder às questões de localização propostas pela docente. Esta, ao realizar a adaptação do 

hipertexto eletrônico para convertê-lo em um texto impresso, apagou os enlaces eletrônicos, 

retirando o realce que possuíam, e as informações que estes continham. Desta maneira, 

impossibilitou a interação durante a leitura por falta de conhecimentos prévios armazenados 



 

em esquemas mentais na memória dos alunos sobre o assunto tratado no texto e de 

informações que o suprissem.  

Também constatamos que, na 2ª questão, 18 respostas indicam aspectos que 

dificultaram a leitura em suporte impresso e que, na 3ª questão, 41 respostas apontaram 

aspectos facilitadores da leitura neste suporte. Desta maneira, verificamos que os estudantes 

percebem mais aspectos que facilitam do que dificultam esta leitura. Cabe comentar, também, 

que os fatores indicados pelos estudantes nestas duas questões compartilham o fato de se 

relacionarem ao léxico, aos conhecimentos prévios do leitor e aos (hiper)textos lidos, atuando 

de modo a contribuir ou dificultar a compreensão. 

Os estudantes também apontaram como fatores que facilitaram a leitura tanto a 

interação com o colega como a interação com a docente. No entanto, enfatizamos que os 

alunos não adotaram uma postura crítica durante as atividades de leitura, limitaram-se a 

localizar as informações pedidas no questionário elaborado pela professora, sem indagar dela 

uma explicação sobre as festas mencionadas em um dos textos. Observamos na aula com estes 

(hiper)textos impressos que a interação com a docente ocorreu somente para esclarecer o que 

estava escrito no quadro-negro, já que as questões foram copiadas de lá pelos alunos. A 

transposição didática se restringiu ao questionário elaborado sobre os textos e o objetivo da 

leitura consistiu em respondê-los. 

Observamos que a interação entre os colegas se relaciona: à leitura das questões por um 

enquanto outro as copia, a dizer ao colega a localização nos textos das informações solicitadas 

na atividade e à indagação do significado de vocabulário presente nos textos. Não ocorreu, 

portanto, uma interação colaborativa que contribuísse para construção do conhecimento pelo 

próprio aluno. Ao invés disso, a aula seguiu o tradicional paradigma instrucionista, descrito 

por Valente (1993). 

A 4ª questão, com relação ao que é mais fácil e mais difícil na leitura de um (hiper)texto  

impresso (off-line), retoma a 2ª e a 3ª questões de modo a corroborar os fatores apontados  

anteriormente e a possibilitar que ocorra a livre expressão dos alunos através de uma questão 

aberta. Dos 12 estudantes, 3, o que equivale a 25% da turma, responderam que não há 

aspectos fáceis e difíceis na leitura off-line e outros 3 afirmam não perceber diferença entre a 

leitura on-line e a off-line. Os outros 6 alunos, que representam 50% do grupo, podendo 

selecionar mais de uma opção, indicaram que consideram mais fácil fatores associados:  

a) ao suporte e formato textual (9 respostas), pois apontaram que é mais cômodo ter o 

texto nas mãos/ ler quando quiser, em qualquer hora (4 respostas); cansa menos a 



 

vista (3 respostas); as informações se concentram em um texto (1 resposta) e a 

visualização das palavras do texto (1 resposta); 

b) ao processo de leitura (3 respostas), já que responderam que a leitura é mais 

agradável (2 respostas) e que possibilita maior atenção/concentração (1 resposta) e  

c) a interação com o colega (1 resposta). 

Em várias respostas verificamos que os alunos comparam estes aspectos aos presentes 

na leitura em suporte eletrônico, visto que utilizam elementos comparativos como ‘mais’, 

‘menos’ e ‘maior’. 

6 dos 12 alunos, o que equivale a 50% do grupo, também indicaram como aspectos mais 

difíceis na leitura off-line, principalmente, fatores relacionados ao suporte e ao formato textual 

(8 respostas), pois  sugeriram que neste suporte a informação é limitada (5 respostas); a 

pesquisa sobre um assunto é mais difícil/ nem sempre há um dicionário para consultar (3 

respostas) e é mais difícil despertar o interesse sobre o assunto (1 resposta). Cabe ressaltar que 

a diferença entre a escrita e a pronúncia da língua espanhola também obteve 1 resposta, talvez 

pelo fato da solicitação da D1 de que os textos impressos fossem lidos em voz alta pelos 

estudantes.   

Mais uma vez, os alunos indicaram mais aspectos fáceis (13 respostas) do que difíceis 

(9 respostas) na leitura de um texto impresso. Esse suporte aparece tanto como facilitador 

como dificultador da leitura. Na 5ª questão do questionário sobre a leitura on-line os alunos 

também apontaram o suporte eletrônico como fator de facilidade e de dificuldade no processo 

de leitura. Desta maneira, por um lado, evidencia-se que o suporte não é um elemento neutro 

que não interfere na leitura, mas, por outro lado, não verificamos superioridade de um suporte 

em relação a outro, exceto quanto à motivação que exerce nos estudantes para realização das 

atividades, pelas respostas obtidas nos questionários realizados. 

Verificamos que os alunos crêem que a leitura no suporte impresso, em comparação 

com a em suporte eletrônico, é mais fácil, mais agradável, mais cômoda, menos cansativa, 

possibilita mais concentração e reunir as informações em um único texto, permite 

flexibilidade para manusear o texto, lê-lo onde quiser e visualizá-lo em sua totalidade. Cabe 

considerar que o sistema de rolamento da tela e o formato do hipertexto eletrônico, que 

organiza partes em links, dificultam ou mesmo impedem esta visão global e que se pode 

inferir que o hipertexto eletrônico é percebido pelos alunos como um conjunto de textos 

interligados por links. Estas respostas também evidenciam que os alunos sentem falta no 

suporte impresso da facilidade de acesso a diferentes fontes, da grande quantidade de 

informações sobre um tema e da motivação do outro suporte.  



 

Na 5ª questão, quando indagados se gostaram de ler durante a aula este texto em 

espanhol retirado da Internet, 11 dos 12 alunos responderam afirmativamente porque 

consideram que: contribuiu para a aprendizagem da História e da Cultura da Espanha (5 

respostas); a prática da leitura é importante para a aprendizagem (3 respostas); o assunto é 

interessante (2 respostas); o texto já ter sido lido anteriormente contribuiu para a compreensão 

(1 resposta); participam mais (1 resposta); gostam de ler em espanhol (1 resposta) e ajuda a 

melhorar a leitura em espanhol (1 resposta). Apenas uma aluna afirmou ter gostado ‘mais ou 

menos’ da leitura deste texto na aula porque o considerou um pouco difícil. Estas respostas se 

relacionam à aprendizagem, à leitura e a aspectos subjetivos. 

Desta maneira, verificamos a excelente aceitação de (hiper)textos oriundos da Internet 

na aula de E/LE, visto que apresentou 0% de rejeição. Além disso, a única estudante que 

afirmou ter gostado ‘mais ou menos’ de ler estes textos na aula por considerá-los um pouco 

difíceis, na primeira questão classificou a leitura dos textos como fáceis devido a seu 

conhecimento do idioma. Esta contradição pode expressar que a leitura se tornou difícil sem 

os links originais e sem a possibilidade de pesquisar sobre o tema na rede. 

As respostas evidenciam que os estudantes consideram a leitura como relevante para a 

aprendizagem, para adquirir conhecimentos e para desenvolver a habilidade leitora na língua 

meta (9 respostas). Na 7ª questão do questionário sobre a leitura on-line, os alunos também 

afirmaram ter gostado de ler textos em suporte eletrônico durante a aula porque amplia o 

conhecimento e treina a leitura (10 respostas). 

Segundo os alunos, a leitura realizada contribui para a aprendizagem do assunto (5 

respostas). No entanto, consideramos a superficialidade com que o tema foi abordado não 

contribui para uma aprendizagem significativa. Apesar de terem afirmado também que o fato 

do texto já ter sido lido anteriormente contribuiu para a compreensão e que participaram mais 

na leitura em suporte impresso, estas duas últimas respostas não correspondem ao que 

ocorreu, em geral, durante a aula observada.  

Na 6ª questão, que compara o interesse pela leitura nos dois suportes, 3 dos 12 alunos, o 

que representa 25% deles, responderam que ler os textos indicados pela docente na Internet 

não é mais interessante que lê-los em suporte impresso, já que: a leitura na Internet é mais 

difícil (1 resposta); a docente auxilia na leitura off-line (1 resposta); devido à formatação 

resumida dos textos e às questões propostas pela docente (1 resposta); já leram estes textos na 

Internet (1 resposta). Vale ressaltar que não constatamos diferenças em relação ao trabalho 

de/ na transposição didática da D1 que justifique a resposta de que a docente auxilia mais na 

leitura em suporte impresso do que em suporte eletrônico. Também cabe comentar que a 



 

resposta ‘já leram estes textos na Internet’ pode indicar que o aluno faz essa avaliação devido 

a já ter realizado a leitura em suporte eletrônico na outra aula. Comparando-a com a leitura 

em suporte impresso que realizou nesta aula, não considera aquela mais interessante do que 

esta, ou pode significar que não crê que seria interessante ler duas vezes o mesmo texto em 

suporte eletrônico.   

No entanto, 8 alunos, o que equivale a 75% do grupo, consideram que a leitura na 

Internet é mais interessante que a do texto impresso porque: gostam de computador/ Internet 

(2 respostas); contribui para entenderem melhor o texto (2 respostas); podem procurar mais 

informações (2 respostas); encontram com mais facilidade o significado das palavras (1 

resposta); em geral, há a presença de fotos ou imagens (1 resposta) e é mais legal (1 resposta). 

Além disso, 2 estudantes consideram que a leitura não é diferente em suporte impresso e 

eletrônico, tendo um deles justificado que a leitura não mudou devido à formatação resumida 

dos textos e às questões propostas pela docente, o que também contribui, segundo este aluno 

para que não fosse interessante ler diretamente da Internet os textos selecionados. Esta 

resposta também corrobora que o processo de leitura foi igual nos dois suportes, talvez porque 

um dos textos não constitui um hipertexto eletrônico, já que é um texto digitalizado, e pelo 

fato de as questões elaboradas pela D1 terem sido de localização de informações nos dois 

casos. Constatamos que os estudantes preferem ler no suporte eletrônico devido às 

características do próprio suporte, dos (hiper)textos eletrônicos e a fatores subjetivos.  

A 7ª questão indaga como os alunos descrevem o enunciador e o co-enunciador do texto 

lido off-line. Segundo os estudantes, a pessoa que escreveu o texto impresso: é inteligente/ 

tem bastante conhecimento/ domina detalhadamente o assunto/ é muito estudiosa/ pesquisou 

muito (8 respostas); escreve de forma objetiva (2 respostas); usa palavras de fácil 

compreensão (2 respostas); consegue agrupar bastante informação de forma interessante (2 

respostas); é um historiador (1 resposta); merece ser parabenizada (1 resposta); entende muito 

bem o espanhol (1 resposta) e não explica bem o assunto (1 resposta). 

A partir destas respostas constatamos que o ethos criado pelos alunos para a figura do 

autor/ enunciador é o de um historiador inteligente e culto que pesquisou muito e escreve de 

forma objetiva e interessante. Mas apesar de usar palavras de fácil compreensão, conhecer a 

língua espanhola e dominar detalhadamente o tema, não explica muito bem o conteúdo do 

texto. Já a pessoa que leu este texto, de acordo com os estudantes: aprendeu sobre o assunto (5 

respostas); pôde compreender o texto (2 respostas); gosta de estudar a história da Espanha/ 

gosta de informações sobre o passado (2 respostas); é um brasileiro (1 resposta); não entendeu 



 

muito por causa das palavras diferentes (1 resposta); aprendeu palavras novas (1 resposta); 

está melhorando sua leitura (1 resposta) e deve ter gostado do texto (1 resposta).   

O sujeito enunciador e o sujeito destinatário (CHARAUDEAU, 1983) são criados 

através do discurso e reconstruídos por meio de marcas da enunciação, podendo corresponder 

ou não ao autor e aos leitores do texto, visto que projetam uma imagem discursiva que 

constitui o seu ethos. A imagem discursiva criada pelos alunos com base nos textos lidos 

revela que percebem que um estudante brasileiro de E/LE como eles, é um possível 

destinatário para o texto. Desta maneira, os alunos criaram um ethos para o co-enunciador do 

(hiper)texto, como o de um brasileiro que gosta de estudar História, como a da Espanha, deve 

ter gostado do texto, adquiriu com a leitura novos conhecimentos, ampliou seu vocabulário e 

melhorou sua habilidade leitora.  

Por estas respostas podemos inferir que os alunos construíram o ethos do co-enunciador 

como o de um estrangeiro, o que se evidencia nas respostas associadas à nacionalidade (‘é um 

brasileiro’) e a vocabulário (‘não entendeu muito por causa das palavras diferentes’ e 

‘aprendeu palavras novas’). De fato, o site que contém os dois textos selecionados por D1 

para esta aula se dirige a estrangeiros. Navegando pelo site a que o diretório conduz para 

leitura desses textos, verificamos que constitui um site espanhol que apresenta informações 

sobre Espanha pensadas para turistas e estudantes de E/LE, visto que, por exemplo, há links 

como ‘Ofertas de Viajes, Hoteles, Coches, Cruceros’ e ‘Estudia Español en España’ e os 

textos estão disponíveis em espanhol, inglês e alemão. Desta maneira, os estudantes 

considerados na pesquisa se enquadram como leitores esperados destes textos. 

No entanto, como a docente apagou as marcas dos links presentes nos hipertextos e sites 

e as informações detalhadas que estes contêm, os alunos consideram que o ethos discursivo do 

autor/enunciador é o de quem escreve de forma objetiva e não explica bem o assunto. Desta 

maneira, ao impossibilitar o acesso às informações contidas nos links que dos links dos 

(hiper)textos antes destes serem adaptados, a docente contribuiu para que o processo de 

descontextualização ocorresse, visto que os conhecimentos de mundo do leitor podem não ser 

suficientes para completar as informações que não são explicitadas. Mesmo assim, embora 1 

resposta indique que palavras desconhecidas pelo leitor dificultaram e reduziram as 

possibilidades de compreensão, 7 alunos associam a aprendizagem do assunto e a 

compreensão textual ao leitor/co-enunciador destes textos lidos na aula.  

No próximo capítulo tecemos algumas considerações finais acerca dos resultados desta 

investigação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

 
“No curso de uma viagem há sempre alguma transfiguração, de tal 

modo que aquele que parte não é nunca o mesmo que regressa” 

(Octavio Ianni, 1996, p. 19) 

 

Nosso percurso metodológico de investigação nos conduziu a uma ‘viagem’ empírica 

pelo processo de transposição didática no ensino, pelas concepções de leitura e letramento que 

circulam na aula de E/LE e pelas estratégias realizadas pelos alunos durante a leitura no 

suporte eletrônico. Desta maneira, possibilitou-nos ‘trazer na bagagem’ registros da atuação 

de docentes e discentes durante aulas de leitura em E/LE com a utilização do computador e da 

Internet. A fim de resumir um pouco do que constatamos, retomamos a seguir cada um dos 

problemas que nortearam esta investigação.  

 A primeira indagação que fizemos consistia em: quais as estratégias e recursos 

utilizados por alunos de E/LE na leitura on-line de um (hiper)texto eletrônico didatizado 

na aula? Verificamos que as estratégias mais recorrentes, considerando o conjunto dos alunos 

observados, foram: utilização de buscador eletrônico, scanning, negociação, inferência, 

interação aluno-aluno e interação aluno-docente.  

Os alunos da D1 realizaram as seguintes estratégias de leitura: utilização de buscador 

eletrônico, consulta a dicionário eletrônico, acesso a links e hipertextos eletrônicos, uso de 

enciclopédia eletrônica, tradução eletrônica, ativação de conhecimento de mundo, inferência, 

negociação de sentidos, scanning, interação aluno-aluno, interação aluno-docente. Os alunos 

da D2 empregaram como estratégias de leitura: scanning, inferência, negociação de sentidos, 

utilização de dicionário eletrônico, interação aluno-aluno e interação aluno-docente. E, os 

alunos da D3 utilizaram como estratégias de leitura: utilização de dicionário eletrônico, 

inferência, ativação de conhecimento de mundo, relações de intertextualidade, negociação de 

sentidos, interação aluno-aluno e interação aluno-docente.  

Desta maneira, confirmaram-se nossas hipóteses iniciais de que os estudantes recorrem 

a buscadores da Internet para localizar sites que os auxiliem a compreender o (hiper)texto 

lido, como dicionários e enciclopédias eletrônicos, mesmo que o docente não os solicite, e de 

que as interações aluno-aluno e aluno-docente contribuem para facilitar a leitura on-line na 

aula de E/LE. 

Verificamos que, mesmo com um grupo de alunos tão heterogêneo, as estratégias 

empregadas durante a leitura on-line foram semelhantes entre os adolescentes e jovens que 



 

manuseiam com freqüência hipertextos na Internet. No entanto, nossa hipótese inicial de que 

os estudantes recorreriam a buscadores da Internet para localizar sites que os auxiliassem a 

compreender o texto lido, como dicionários e enciclopédias virtuais, foi muito pouco 

observada. Em realidade, os alunos recorreram muitíssimo às ferramentas de busca da rede, 

não para compreender o(s) (hiper)texto(s) lido(s), mas como estratégia para encontrar as 

respostas aos questionários elaborados por D2 e, principalmente, por D1 cujas questões de 

localização predominaram. 

Outra questão que buscamos responder ao longo desta pesquisa foi: que concepções de 

leitura e letramento as docentes e alunos de E/LE observados projetam na atividade ao 

utilizarem o suporte on-line? Uma de nossas hipóteses era que o conhecimento teórico que 

as docentes têm sobre o modelo interacional de leitura não é suficiente para ser incorporado à 

sua prática docente utilizando as novíssimas tecnologias. Esta hipótese se confirmou no caso 

da D1 e D2, visto que expuseram a concepção interacional em suas entrevistas, mas não a 

aplicaram nas aulas observadas e nas atividades que propuseram. Consideramos que, se as 

professoras não conseguem incorporar a teoria de leitura da qual falam a suas práticas com 

textos impressos, também não conseguirão fazê-lo em relação à leitura on-line, que é algo 

novo e para o qual ainda não há uma preparação específica. Verificamos que a aula da D1 é 

ministrada da mesma maneira, seja utilizando os hipertextos eletrônicos diretamente na 

Internet, seja levando para sala de aula um (hiper)texto retirado da rede e adaptado para o 

suporte impresso. Em ambos os casos, esta docente segue o modelo ascendente de leitura, 

embora em sua entrevista também tenha explicitado a concepção interacional.  

Já D2, na entrevista, expressou as concepções ascendente e interacional de leitura. Em 

suas questões, contudo, revelam-se as três concepções de leitura, sendo que a grande maioria 

se enquadra na abordagem ascendente.  

Por outro lado, D3 revelou a abordagem ascendente em seu discurso na entrevista, mas 

elaborou todas as suas questões segundo a abordagem interacional de leitura. Consideramos 

que D3 conseguiu incorporar em sua prática pedagógica esta concepção de leitura, mas que 

seu discurso ainda guarda a abordagem ascendente que recebeu ao longo de sua formação.  

Outra hipótese inicial era que se a docente não for capaz de desenvolver atividades de 

compreensão leitora que não se restrinjam à localização, mas que possam avaliar se o aluno 

compreendeu o texto lido em termos de leitura off-line, também não conseguirá fazê-lo em 

relação à leitura on-line, que é algo novo e para o qual ainda não há uma preparação 

específica. Esta hipótese foi corroborada nas aulas com suporte impresso e eletrônico da D1 e 



 

pelas afirmações de D2 e D3 durante a entrevista, visto que estas duas afirmaram que 

atuariam da mesma maneira utilizando estes dois suportes.  

Também supusemos inicialmente que o letramento digital em uma aula de leitura em 

E/LE se insere em um letramento social, em que a interação colabora no processo de 

construção de sentidos. Verificamos que, segundo as declarações dos alunos, nos 

questionários sobre a leitura on-line e off-line, as interações aluno-aluno e aluno-docente 

contribuíram para facilitar a leitura em E/LE. Embora a interação tenha sido uma das 

principais estratégias empregadas pelos alunos durante a leitura, D1 e D2 restringiram-se, 

sobretudo, a supervisionar a busca das informações solicitadas no questionário que 

elaboraram e a solucionar problemas técnicos com o suporte. No entanto, na aula da D3 a 

compreensão dos (hiper)textos eletrônicos ocorreu como prática social na sala de aula, em 

meio à discussão entre as duplas e no diálogo entre alunos e docente. Ao criar um espaço de 

discussão sobre a temática abordada, esta professora contribuiu para a construção de sentidos 

durante a leitura, para ativação do conhecimento prévio dos alunos sobre o assunto e para a 

construção coletiva do conhecimento, atribuindo ao estudante o papel de leitor ativo. 

Os estudantes apontaram, nas respostas aos questionários sobre a leitura on-line e off-

line, o conhecimento lexical e a presença de palavras iguais em português e espanhol como 

principais fatores que facilitaram a leitura, e atribuíram as dificuldades de leitura ao léxico 

desconhecido na língua estrangeira. Dessa maneira, verificamos que a concepção de leitura 

dos alunos se relaciona à compreensão de vocabulário, à tradução e à decodificação.  

 Além disso, como supusemos inicialmente, cremos que as práticas docentes observadas 

nas aulas de E/LE de D1 e D2 não desenvolvem nos estudantes letramentos que os capacitem 

a obter informações de forma autônoma através da leitura de um (hiper)texto eletrônico na 

LE. D1 e D2, ao adotarem o modelo ascendente de leitura, elaboram, com raras exceções, 

questões de localização de informação. Desta maneira, possibilitaram aos estudantes 

treinarem e/ou desenvolverem as estratégias scanning, visão preliminar e leitura seletiva 

indagatória, mas não conseguiram verificar a compreensão leitora dos alunos.  

No caso da D3, não se desenvolveu nos estudantes a navegação na rede, o acesso a links 

e hipertextos eletrônicos nem a recursos multimídia. Mas a atuação docente para desenvolver 

a compreensão leitora dos alunos os capacita para transferirem esta habilidade para a leitura 

de (hiper)textos em outros suportes. Consideramos que a formação continuada atuou como 

fator diferenciador na atuação dessa docente e na seleção do gênero escolhido. Embora este 

tenha sido um dado secundário e obtido sem que tivéssemos a intenção de utilizá-lo como 



 

parte da metodologia dessa investigação, parece-nos ser uma maneira de modificar e melhor a 

prática pedagógica, inclusive em relação à leitura e às novíssimas tecnologias no ensino. 

E, por último também indagamos: as professoras de E/LE consideram, ao utilizar 

nas aulas (hiper)textos da Internet on-line ou off-line, a mudança da situação enunciativa 

e as especificidades do (hiper)texto eletrônico on-line? E, desta forma, incentivam ou 

bloqueiam o uso dos recursos disponibilizados na Internet para a leitura de um 

hipertexto eletrônico? 

O uso dos hipertextos eletrônicos, recursos hipermídia e gêneros digitais na educação 

devem ser entendidos como um convite a repensar os conceitos de texto e linguagem, ao 

estabelecimento contínuo de metas, à elaboração de novas práticas docentes, à avaliação de 

seus resultados e, sobretudo, à reflexão sobre as práticas pedagógicas, os processos de ensino 

e aprendizagem e as concepções que norteiam estas práticas e processos.    

O hipertexto eletrônico desafia o docente a repensar a sua prática pedagógica e 

possibilita que a sala de aula se converta em um espaço polifônico em que o conhecimento é 

compartilhado e construído a partir do diálogo. Nesta perspectiva, a utilização desse formato 

textual inserido em suporte eletrônico e na mídia Internet pode associar a leitura às atividades 

comunicativas, nas quais a compreensão ocorre em um evento de leitura. No entanto, 

verificamos, a partir das aulas observadas, que as docentes não conseguiram explorar as 

potencialidades oferecidas pelo hipertexto eletrônico e pelos recursos disponíveis na Internet, 

restringindo-se a indicarem dicionários eletrônicos para consulta na rede. Além disso, cremos 

que seria interessante que as professoras fixassem parâmetros para que os próprios alunos 

conseguissem escolher adequadamente os sites a serem consultados para determinada 

finalidade. 

Visto que o acesso à grande quantidade de fontes de informação, hipertextos e sites não 

é suficiente para garantir a aprendizagem, como observamos na aula da D1, consideramos 

fundamental que se desenvolvam letramentos nos alunos através da confrontação e análise de 

(hiper)textos, pois, desta maneira, contribui-se para a compreensão em qualquer suporte. A 

leitura na Internet é inerentemente fragmentada pela natureza do hipertexto eletrônico. 

Cremos que as propostas de leitura de D1 e D2 conduzem à utilização da estratégia scanning, 

acarretando uma leitura pontual e ainda mais fragmentada, já que permitem que o aluno 

localize informações, mas não possibilitam a confrontação de (hiper)textos nem a composição 

de um todo. Como a compreensão abrange negociação, interação e estabelecimento de 

múltiplas relações entre diversos conhecimentos, situações e experiências, verificamos que os 



 

alunos da D3, em geral, compreenderam o conto lido e que o processo de compreensão pode 

não ter ocorrido em muitos casos durante a aula de D1 e D2. 

Neste estudo de caso, verificamos que as docentes, na entrevista, afirmaram considerar 

a mudança da situação enunciativa, as especificidades do hipertexto eletrônico e da mídia 

Internet e o processo de descontextualização, já que crêem que estes podem interferir na 

compreensão de alunos brasileiros de E/LE, caso não sejam os leitores esperados para os 

(hiper)textos disponíveis na Internet. Observamos que as docentes, ao disponibilizarem um 

dicionário eletrônico (D1, D2 e D3), um buscador eletrônico (D1), sugestões de várias 

direções eletrônicas (D1) e texto didático (D1 e D2), poderiam contribuir para que processo 

de descontextualização não interferisse na compreensão dos alunos. No entanto, a maneira 

como conduziram as atividades, as questões propostas, a utilização de texto digitalizado (caso 

da D3) e de textos criados com a finalidade de ensino (caso de D1 e D2), acarretaram o 

subaproveitamento dos recursos e hipertextos disponíveis na rede para o desenvolvimento da 

leitura na língua meta. Neste aspecto, não basta atribuir a culpa à falta de orientação 

específica durante a formação destas docentes para aplicação pedagógica dos hipertextos 

eletrônicos, como discutimos anteriormente. Esta discussão é bem mais ampla. 

O relato das docentes na entrevista sobre suas práticas pedagógicas com o computador e 

a observação de suas aulas apontam que as novíssimas tecnologias são empregadas na 

perspectiva do paradigma instrucionista, como transmissor de conhecimentos e informações, 

através de atividades de pesquisa e de questões sobre (hiper)textos localizados em 

determinados sites indicados pelas professoras. Nesta perspectiva, informatizam-se os meios 

tradicionais de ensino e se perde a oportunidade de utilizar o computador de maneira a 

contribuir para a reflexão, para exercitar o senso crítico e para construir o próprio 

conhecimento. 

Cabe ressaltar que julgamos que a inserção da Internet no ambiente escolar não depende 

somente das instituições de ensino receberem computadores do governo ou da inclusão 

tecnológica na formação acadêmica dos docentes, preparando-os para aproveitar as 

potencialidades que o computador e a rede oferecem à educação. Ao contrário de todos os 

autores consultados que tratam desse tema, consideramos que no momento a questão não 

parece estar na falta de formação para o professor trabalhar com este suporte. Ainda são 

recentes as reflexões teóricas e as experiências pedagógicas voltadas para a leitura on-line 

com o suporte eletrônico, os processos de ensino e aprendizagem com os gêneros digitais e a 

aplicação dos recursos disponíveis na rede na educação. Embora faltem estudos sobre a 

utilização do suporte eletrônico nas aulas presenciais, julgamos que a partir de iniciativas 



 

docentes de experiências pedagógicas, descobrindo e experimentando os recursos e gêneros 

digitais disponíveis na Internet, é que a prática vai contribuir para esse campo de estudos. 

Portanto, o ensino formal de como aplicar a tecnologia na educação, ainda pode demorar a 

ocorrer, mas isso não impede que o docente se aventure nesse espaço de possibilidades, 

trilhando seu próprio caminho nesse suporte.  

Como algo ainda recente, a exploração da Internet e dos gêneros digitais nas aulas 

presenciais ainda é pouco difundida. Conseqüentemente, a maioria dos docentes não recebeu 

nenhum tipo de modelo de como empregá-los em sua prática e tendem a seguir empregando 

materiais impressos, o tradicional suporte off–line. Em decorrência disso, encontramos apenas 

três docentes que pudessem atuar como informantes desta investigação.   

No entanto, mudanças na prática pedagógica ocorrerão de maneira gradual e lenta a 

partir de iniciativas individuais de docentes que tentem incorporar esta nova mídia, este novo 

suporte, este novo formato e estas novas potencialidades em suas aulas. Não há modelos 

prontos a serem seguidos ou ensinados. Parafraseando Antonio Machado e considerando o 

hipertexto eletrônico, podemos dizer: “Professor, não há um caminho, faz-se o caminho ao 

navegar”. Nesse caminho de experimentação não há certo ou errado. Mesmo o que não surte 

o resultado esperado contribui para que novos caminhos sejam trilhados. Não se podem negar 

as concepções e estratégias que mesmo de maneira inconsciente orientam este processo em 

cada professor e aluno. Ao explicitá-las, esperamos contribuir para a reflexão que deve ser 

realizada constantemente em todos os aspectos do contexto escolar. 

Parece-nos fundamental que o docente tenha clareza tanto dos objetivos que podem ser 

alcançados com o uso do computador em determinada aula, como dos sites e links que podem 

auxiliar a compreensão do (hiper)texto acessado pelo estudante, de acordo com seu 

conhecimento da língua meta, seus interesses e conteúdo a ser trabalhado. O professor pode 

contribuir para a construção ativa do conhecimento e para a compreensão do (hiper)texto por 

parte do aluno, ao fornecer as ferramentas que podem auxiliá-lo durante a navegação e 

promover o diálogo e a polifonia na aula. Ou reproduzir a tradicional transmissão de 

informação no ambiente digital, ao não abrir espaço para o diálogo e para a leitura de outros 

links.   

Sendo assim, surge uma nova indagação: como trazer a tecnologia para dentro do 

espaço educativo e da prática pedagógica, aproveitando ao máximo o que ela pode oferecer no 

que diz respeito à atualização, acessibilidade, interatividade, hipertextualidade e multimídia? 

Julgamos que a discussão não deve deter-se na falta de recursos informáticos nas escolas, mas 

avançar no sentido de encontrar possibilidades de contribuir para os processos de ensino e 



 

aprendizagem, empregando os recursos computacionais disponíveis, considerando todos os 

fatores envolvidos, sejam de ordem financeira, social, política, cultural ou pedagógica. Nessa 

perspectiva, vislumbra-se a necessidade de se instaurar e expandir uma cultura digital entre os 

docentes, que não tiveram experiência prévia durante a sua formação nessa área, e de aplicá-la 

à Educação.  

Considerando que a universidade é o espaço para discutir e construir conhecimento, 

cabe aos docentes universitários esse papel de explorar e repensar a dinâmica das aulas com o 

hipertexto eletrônico e a mídia Internet, para levá-la aos seus alunos, futuros professores. A 

partir da revisão teórica realizada e das reflexões geradas nesta investigação,  na qualidade de 

professora universitária e pesquisadora, esperamos abrir links que colaborem para ações que 

convirjam na modificação da prática docente e para outras pesquisas que tentem responder a 

esta nova indagação. 
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ANEXOS: 

 

ANEXO A-  Questionário de sondagem elaborado para os alunos 

Caro aluno(a), 

Este questionário é um instrumento de pesquisa, será empregado como parte de minha tese de 

doutorado em Letras Neolatinas na UFRJ, com a orientação da profª Drª Maria Aurora Consuelo 

Alfaro Lagorio. Caso esteja de acordo em participar como informante desta investigação, responda as 

questões a seguir.  Sua identidade não será revelada na pesquisa, apenas analisaremos suas respostas 

aos questionários e a gravação em áudio desta aula. Por favor, responda de forma séria e sincera.  

Desde já obrigada,  

Greice da Silva Castela 

 

 

Escola:_______________________________ Aluno(a):__________________________________ 

Escolaridade: ___________________    idade: ___________        Turma do CELEM: ________ 

 

      1) Você possui computador?     

(    ) não       (    ) sim, em casa    (    ) sim, no trabalho    (     ) sim, em locais pagos      

(   ) sim, no computador de outras pessoas    

 

       2) Qual o seu grau de domínio de como manusear o computador?    

(    ) alto   (    ) regular     (   ) ruim 

 

3) Sabe navegar na Internet? 

(   ) Não         (   ) Sim, mas preciso de ajuda               (   ) Sim, com habilidade  

 

4) Com que freqüência você acessa a Internet?  

(   ) nunca       (  ) às vezes        (  ) toda semana            (  ) diariamente 

 

5) Com que propósito você normalmente entra na rede? 

(  ) Pesquisar assuntos                       (  ) ler e enviar e-mails 

(  ) acessar salas de bate-papo           (  ) ler jornais e/ou revistas eletrônicos 

(  ) baixar músicas e/ou arquivos      (  ) escrever e/ou ler blogs 

(  ) escrever e/ou ler orkuts               (  ) ________________________________________ 

 

     6) Que assuntos você normalmente procura ou que despertam seu interesse? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7) Você costuma ler textos em espanhol na Internet? 

(  ) nunca             (  ) às vezes                 (  ) freqüentemente 

 

       8) Você acha que seria interessante ler textos disponíveis na Internet durante a aula de espanhol? 

Por quê? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

ANEXO B- Questionário sobre a leitura on-line elaborado para os alunos 

Caro aluno(a), 

Este questionário é um instrumento de pesquisa, será empregado como parte de minha tese de 

doutorado em Letras Neolatinas na UFRJ, com a orientação da profª Drª Maria Aurora Consuelo 

Alfaro Lagorio. Caso esteja de acordo em participar como informante desta investigação, responda as 

questões a seguir.  Sua identidade não será revelada na pesquisa, apenas analisaremos suas respostas 

aos questionários e a gravação em áudio desta aula. Por favor, responda de forma séria e sincera.  

Desde já obrigada,  

Greice da Silva Castela 

 

Aluno(a):__________________________________  

 

1) A leitura do texto foi: 

(    ) muito fácil          (   ) fácil                  (   ) difícil             (   ) muito difícil           

Por quê? ___________________________________________________________________ 

 

2) O que dificultou mais a sua leitura? (possibilidade de mais de 1 opção) 

(   ) palavras desconhecidas                                          (   ) assunto complexo 

(   ) sua falta de informação prévia sobre o tema          (   ) pouca informação detalhada no texto 

(   ) dificuldade de ler em espanhol                               (   ) dificuldade em acessar o texto 

(   ) pouca ou nenhuma imagem                                    (   ) os links presentes no texto 

(  ) ______________________________________________________________________ 

 

3) O que facilitou a sua leitura? (possibilidade de mais de 1 opção) 

(   ) presença de fotos/imagens relacionadas ao texto      (   ) conhecimento do assunto 

(   ) palavras iguais em português e espanhol                  (   ) conhecimento do espanhol 

(   ) facilidade em acessar o texto                                    (   ) os links presentes no texto 

(   ) informação detalhada                                               (   ) interesse pelo tema tratado 

(   ) a interação com o professor                                     (   ) a interação com o colega 

(   ) acesso a dicionário eletrônico                                  (   ) consulta a um buscador na Internet 

(   ) consulta a uma enciclopédia virtual                         (   ) direções dadas no questionário 

(   ) os links presentes no texto                                      (    ) interesse por computador/ Internet 

(   )  ______________________________________________________________________ 

 

4) O que muda na leitura de um texto on-line se comparado com a leitura de um texto impresso? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5) O que é mais fácil e mais difícil na leitura on-line? 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

      6) O que é mais fácil e mais difícil na leitura off-line? 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7) Você gostou de ler textos on-line em espanhol durante a aula? Por quê? 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8) Você acessou alguma página cujo endereço não foi dado pela professora? Qual? 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

ANEXO C- Questionário sobre a leitura off-line elaborado para os alunos 

Caro aluno(a), 

Este questionário é um instrumento de pesquisa, será empregado como parte de minha tese de 

doutorado em Letras Neolatinas na UFRJ, com a orientação da profª Drª Maria Aurora Consuelo 

Alfaro Lagorio. Caso esteja de acordo em participar como informante desta investigação, responda as 

questões a seguir.  Sua identidade não será revelada na pesquisa, apenas analisaremos suas respostas 

aos questionários e a gravação em áudio desta aula. Por favor, responda de forma séria e sincera.  

Desde já obrigada,  

Greice da Silva Castela 

 

Aluno(a):__________________________________  

 

1) A leitura do texto foi: 

(    ) muito fácil             (   ) fácil                  (   ) difícil             (   ) muito difícil 

Por quê? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) O que dificultou mais a sua leitura? (possibilidade de mais de 1 opção) 

(   ) palavras desconhecidas                               (   ) assunto 

(   ) sua falta de informação sobre o tema          (   ) pouca informação detalhada no texto 

(   ) dificuldade de ler em espanhol                    (   ) pouca ou nenhuma imagem 

(  ) ______________________________________________________________________ 

 

3) O que facilitou a sua leitura? (possibilidade de mais de 1 opção) 

(   ) presença de fotos/imagens relacionadas ao texto    (   ) conhecimento do assunto 

(   ) palavras iguais em português e espanhol             (   ) conhecimento do espanhol 

(   ) informação detalhada                                               (   ) interesse pelo tema tratado 

(   ) a interação com o professor                                     (   ) a interação com o colega 

(   ) consultar um dicionário  

(   ) ______________________________________________________________________ 

 

4)   O que é mais fácil e mais difícil na leitura de um texto impresso? 

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5) Você gostou de ler esse texto em espanhol retirado da Internet durante a aula? Por quê? 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6) Você acha que teria sido mais interessante ter lido este texto na Internet? Por quê? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7) O que você diria da pessoa que: 

a) escreveu este texto: 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) leu este texto: 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

ANEXO D- Perguntas da entrevista com as docentes 

 

1) Você recebeu algum tipo de orientação para trabalhar com alunos de espanhol usando 

computador ou Internet durante a graduação ou em algum curso específico? 

2) Como é que foi esse curso? Onde é que foi? Quanto tempo durou? 

3) Você já trabalhava com eles assim ou foi a partir daí? 

4) E quanto tempo tem isso? 

5) Você já manejava o computador antes de fazer esse curso? 

6) Você acha que facilita a questão de saber manejar o computador e até a questão de ser 

nova, de já ter se ambientado na rede para trabalhar com esses alunos? 

7) Você tem quantos anos? 

8) Tem alunos mais velhos que você na sala, todos têm computador em casa? 

9) E você trabalha com todas as turmas? 

10) Me explica um pouquinho como é que funciona esse CELEM 

11) Qual a freqüência de aula por semana? 

12) E essa nota do CELEM entra  para o histórico do aluno? 

13) Isso começou há pouco tempo? 

14) O CELEM funciona em todas as escolas? 

15) Você conhece outros professores que também trabalham utilizando isso ou não?  

16) Por que você optou por trabalhar utilizando o laboratório nas aulas de leitura? 

17) Com que freqüência você utiliza o laboratório pras aulas? 

18) E você considera que tem diferença da leitura de um texto on-line para a leitura de um 

texto impresso? 

19) Que recursos da Internet você utiliza durante as aulas de leitura em E/LE?  

20) Que tipos de gêneros discursivos você utiliza quando seleciona textos para esses alunos 

pra trabalhar com a Internet? 

21) E eles exploram o hipertexto com as possibilidades dos links? 

22) O que você entende por leitura? 

23) A que estaria associado o conceito de leitura? Que visão de leitura você tem? 

24) Qual seria então a finalidade das suas aulas de leitura em E/LE? 

25) Você acha que estaria ligada a isso a importância de seus alunos conseguirem ler textos 

especificamente em Espanhol disponíveis na Internet? 

26) A maneira como você trabalha com o laboratório de informática é sempre a partir de um 

questionário?  

27) Você trabalha sempre com o mesmo questionário? 

28) Como é que funciona esse trabalho? O aluno chega no laboratório e como é que são os 

passos? 

29) Isso normalmente dura uma aula ou se estende a mais de uma? 

30) E quantas perguntas eles têm que responder?  

31) E você de alguma maneira considera quando você está preparando uma aula dessas que 

aquele texto na Internet não foi pensado com fins didáticos? 

32) Você acha que isso pode interferir na compreensão dos alunos? 

33) Você acredita que esse texto da Internet por ter características próprias, ser um 

hipertexto, ele acarreta alguma dificuldade para esses alunos? 

34) Como é que você supre isso? Dá o link pra ele acessar o dicionário? 

35) Você acha que todos os textos disponíveis na Internet são adequados para os nossos 

alunos brasileiros de E/LE?  

36) Você acha que, por exemplo, se a gente ta pensando esse conteúdo não foi pensado para 

um aluno de E/LE, ele foi pensado, sei lá, para um nativo daquele país que estaria lendo este texto, 

você acha que esse fato poderia estar dificultando a leitura do estudante daqui? 

37) Você acha que as estratégias de leitura dos alunos são as mesmas para o texto eletrônico  

e para o texto impresso? 

38) Você acha que é uma questão de motivação pelo suporte ser diferente? 

39) Em geral esses alunos têm computadores em casa ou não? 



 

42) Você usa um computador para cada aluno ou eles trabalham em duplas? 

43) Que elementos do hipertexto eletrônico você acha que facilitam a leitura on-line dos 

alunos?  

44) E que elementos do hipertexto você acha que dificultariam a leitura on-line dos alunos? 

45) Quando você dá uma direção pra esse aluno entrar numa página,  um texto específico 

on-line, esses alunos  podem acessar outros links que têm dentro desse texto? 

46) Qual a conseqüência para a compreensão do texto ele poder entrar nesses links? 

47) Como você espera que os alunos solucionem dúvidas durante a leitura de um texto on-

line? 

48) Como você avalia a compreensão leitora dos alunos quando utiliza o suporte on-line? 

49) Um mesmo texto que você trabalhou  numa turma on-line já trabalhou com outra turma 

off-line, quer dizer esse texto impresso? 

50) Como você trabalhando com texto on-line impresso avalia a compreensão? Da mesma 

maneira que no suporte on-line? 

51) Que critérios você utiliza para escolher os textos da Internet para os alunos acessarem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO E- Questionário elaborado pela D1 sobre a leitura on-line para os alunos 

 

A continuación tienes un cuestionario sobre España y los españoles. También tienes una serie de 

páginas en las que podrás consultar la información que desconozcas. Dispones de 1h y 30 min para 

realizar el cuestionario. ¡Manos a la obra! ¡Buena suerte! 

2. El museo del Prado está en:  

a) Bilbao   b) Madrid   c) Barcelona 

3. Antes de usar el euro, en España se pagaba con:  

a)  Libras   b) Pesetas   c) Escudos 

4. La línea aérea española es: 

a. Iberdrola    b) Air España  c) Iberia 

5. Cervantes escribió: 

a) El Quijote   b) Otelo   c) Cien Años de Soledad 

5. El Corte Inglés es: 

a) Un traje  b) Una canción   c) /unos grandes almacenes 

6. La fiesta de las Fallas se celebra: 

a) Alicante   b) Sevilla   c) Valencia 

7. La Guerra Civil Española tuvo lugar en el siglo : 

a) XIX     b) XX    c) XVII 

8. Una de estas películas no La há dirigido Almodóvar: 

a) Carmen    b) Átame    c) Todo sobre mi madre 

9. ¿Cuántas Comunidades Autónomas tiene España? 

a) 22   b) 19    c) 17 

10. ¿Qué país no tiene frontera con España? 

a) Itália     b) Francia   c) Portugal 

11. Podemos ver La Alhambra em: 

a) Murcia   b) Málaga     c) Granada 

12. El General Francisco Franco fue um dictador español que murió en: 

a) 1750    b) 1975    c) 1865 

13. ¿Cuántos millones de habitantes  tiene España aproximadamente? 

a) 27   b) 58   c) 43 

14. Para preparar un gazpacho no necesitas: 

a) Tomates   b) Lechuga    c) Aceite de oliva 

15, Para la paella necesitas  siempre este ingrediente: 

6) Patatas    b) Huevos   c) Arroz 

16. La famosa Feria de Abril se celebra en: 

a) Cuenca    b) Cáceres    c) Sevilla 



 

17. La Constitución actual española es del año: 

a) 1982    b) 1978    c)  1999 

18. La bandera española no tiene color: 

a) Verde   b) Rojo     c) Amarillo 

19. Una de estas personas no es director de cine: 

a) Amenábar       b) Saura    c) Ana Belén 

20. Picaso es un: 

a) Escritor     b) Pintor    c) Músico 

21. ¿Cómo acaba  la expresión “A mal tiempo buena…” 

a) música   b) comida   c) cara 

22. “Flores de otro mundo” es una película de: 

a) Trueba    b) Garci   c) Iciar Bollaín 

23. Termina la expresión “Ojos que no ven, corazón…” 

a) contento    b) que no siente     c) que no retén 

24. Uno de estos escritores ganó el Premio Nóbel de Literatura: 

a) Unamuno   b) Rafael Alberti         c) Jacinto Benavente 

25. Los Goya son unos premios de: 

a) Pintura   b) Literatura   c) Cine 

26. España está al _______ de Europa: 

a) Norte   b) Este   c) Sur 

27. Uno de estos ríos pasa por España: 

a) Tajo   b) Danubio  c) Volga 

28. ¿Cuál es el nombre del último ganador español del Premio Nóbel de Literatura? 

a) Javier Marías   b) Elvira Lindo   c) Camilo José Cela 

29. García Lorca fue un: 

a) Pintor    b) Músico  c) Escritor 

30. El actual Presidente del Gobierno español es: 

a) Felipe González   b) José Mª Aznar      c) José Luís Zapatero 

31. Una de estas islas no es del archipiélago Canario: 

a) Hierro    b) Lanzarote      c) Mallorca 

32. Una de estas lenguas no se habla en España: 

a) Gallego    b) Lituano   c) Catalán 

33. El pico más elevado de España es: 

a) Telde    b) Mulhacén   c) Perdiguero 

 

Páginas útiles: 

Cine: 



 

www.clubecultura.com 

www.cervantesvirtual.com 

www.cineiberico.com 

www.mcu.es 

Cultura: 

www.mcu.es 

Gastronomía: 

www.recetas.net 

www.cocina.lasalvacion.com 

Geografía: 

www.babelnet.sbg.ac.at/cartelitos/paises/españa/index.htm 

GenerB: 

www.sispain.org/spansh/index.html 

Historia: 

www.vespito.net 

Literatura: 

www.virtual_spain.com 

Turismo: 

www.spaindata.com 

Refranes: 

www.upu.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clubecultura.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cineiberico.com/
http://www.mcu.es/
http://www.mcu.es/
http://www.recetas.net/
http://www.cocina.lasalvacion.com/
http://www.babelnet.sbg.ac.at/cartelitos/paises/españa/index.htm
http://www.sispain.org/spansh/index.html
http://www.vespito.net/
http://www.virtual_spain.com/
http://www.spaindata.com/
http://www.upu.es/


 

ANEXO F-  Questionário elaborado pela D1 sobre a leitura off-line para os alunos 

 

HISTORIA DE ESPAÑA 

 

El siglo comienza con una gran crisis económica y la subsiguiente inestabilidad política 

desembocó en el Golpe de Estado del general Primo de Ribera, que estableció una dictadura militar 

hasta 1930, en que presentó su dimisión al rey y marchó a París donde murió. Las elecciones de 

1931conocieron la victoria de las izquierdas, y a la vista de los resultados el rey renunció al trono y 

abandonó el país. Se proclamó la II República. A ello siguió una época de grandes crisis políticas y 

disturbios. Las elecciones de Febrero de 1936 dieron de nuevo el triunfo a las izquierdas en el llamado 

Frente Popular. El 13 de Julio fue asesinado Calvo Sotelo, jefe del Bloque Nacional, que agrupaba a 

monárquicos de Renovación Española y a los tradicionalistas. El 17 de julio se subleban las 

guarniciones de África Española y España queda dividida en dos. El 1 de Octubre el general Franco 

era nombrado jefe de Estado de la zona nacional y reconocido como tal por Alemania e Italia. El 

apoyo alemán sobre todo y también por parte de Italia fue mucho más decisivo que el soporte ruso a la 

España republicana, por lo que en 1939 termina la guerra con la victoria de los nacionalistas. 

A pesar de que Franco mantuvo al país neutral en la II Guerra Mundial, su dictadura militar 

condujo a un aislamiento internacional de carácter político y económico. En 1956 Marruecos adquiere 

su independencia y se pone en marcha un plan de estabilización económica del país. En 1969 Franco 

nombra a Juan Carlos de Borbón, nieto de Alfonso XIII, príncipe de España, su sucesor a título de 

Rey.  

Franco murió en 1975, estableciendose una Monarquía Constitucional. Tras las primeras elecciones 

democráticas Adolfo Suárez, del partido de Centro Democrático, fue elegido presidente, 

introduciendose importantes reformas políticas e iniciandose las negociaciones para la entrada de 

España en las Comunidades Europeas.  

Tras su dimisión en 1981, en la misma ceremonia de investidura de su sucesor Calvo Sotelo, 

tuvo lugar un intento de golpe de Estado, que fue abortado en un día. las siguientes elecciones de 

1982, trajeron la victoria del Partido Socialista Español, con Felipe González como presidente, que se 

mantendría en el poder durante las tres siguientes legislaturas. En 1985 España entra en la OTAN y en 

1986 ingresó en la Comunidad Europea. En 1992 España aparece de forma llamativa en el escenario 

internacional con la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona, la declaración de Madrid como 

Ciudad Cultural Europea, y la celebración en Sevilla de la Exposición Universal EXPO' 92. 

FIESTAS Y FOLCLORE 

Lo más conocido mundialmente entre las tradiciones folclóricas españolas son ciertamente 

Flamenco y Toros. Corridas de toros se encontrará en realidad por todo el país, siendo los más 

populares y conocidos espectáculos los encierros que se celebran durante los Sanfermines en 

Pamplona. Pero las corridas de toros son una parcela que aparecerá en España en cualquier Fiesta. 

Flamenco, de otro lado, es la tradición folclórica del sur, en particular de Andalucía. Y es a esta región 

donde se tendrá que desplazar a conocer las raíces del cante, la guitarra y el baile flamenco.  

En Abril se celebra la Feria de Abril, en Sevilla, una semana repleta de cante y baile, donde se 

bebe vino de Jerez y otros deliciosos caldos de la zona, acompañados de jamón y queso viejo entre 

otros manjares de la zona....así que al que le gusten estas cosas no debiera perdérselo; si es que 

encuentra alojamiento en estas fechas (tarea nada fácil), ahora bien, ya puestos a hacer el viaje, porqué 

no llegar unas dos semanas antes de la feria y disfrutar de la otra celebración excepcional que la 

ciudad ofrece, la Semana Santa, con sus famosas cofradías. Otro acontecimiento que atrae a millones 

de personas a un pequeño pueblo situado en la provincia de Huelva, es El Rocío, una romería al 

pueblo del mismo nombre donde se venera a la Virgen del Rocío. En tradicionales y simples carretas 

adornadas y dentro del más auténtico tipismo flamenco acudirán multitudes, no sólo de la zona sino de 

puntos muchos más alejados, a pie, a caballo o en carreta, celebrando un espectáculo único, donde 

folclore y alegría se mezcla con religiosidad en una curiosa y colorida combinación difícil de 

comprender. 

http://www.red2000.com/spain/flamenco/1index.html
http://www.red2000.com/spain/toros/1index.html
http://www.red2000.com/spain/pamplona/1fest.html
http://www.red2000.com/spain/pamplona/1fest.html
http://www.red2000.com/spain/sevilla/1fest.html#se-feria
http://www.red2000.com/spain/sevilla/1fest.html#se-ss


 

Y como no, otra fiesta excepcional "Las Fallas de San José" en Valencia, que se celebran en 

Marzo, cuando toda la ciudad se convierte en un escenario enorme de fiesta y arte, con inmensas 

cantidades de la más extraordinaria pirotecnia. 

Una semana salvaje se podrá encontrar también en San Sebastián durante el mes de febrero, cuando se 

celebra La Tamburrada. Las fiestas más típicas de Madrid son las de "San Isidro", en Mayo. En estas 

fechas se celebran unas de las más importantes corridas de toros del año. El Carnaval tiene su 

popularidad en muy diversos puntos del país, siendo muy conocidos el de Santa Cruz de Tenerife, por 

su belleza, el de Sitges y el de Cádiz. 

 

 

7) La dictadura militar española terminó en _______________ 

8) El general Francisco Franco fue un _____________ español que murió en ___________ 

9) ¿Quién es el presidente de España en 1982? 

10) España ingresa en La Comunidad Europea en _____________ 

11) ¿Qué pasa en España en 1992? 

12) La tradición folclórica de España que se celebra en todo el país es ______________ 

13) La tradición folclórica del sur de España es _______________ 

14) La famosa Feria de Abril se celebra en ____________ , donde podemos disfrutar de 

_______________ 

15) La fiesta de Las Fallas se celebra en ___________ en el mes de ______________ 

16) En Madrid se celebra La fiesta de ______________ donde hay importantes ______________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.red2000.com/spain/valencia/1fest.html


 

ANEXO G- Questionário elaborado pela D2 sobre a leitura on-line para os alunos 

 

Actividad evaluativa de español.    Valor (a decidir) 

 

I. Haz una lectura silenciosa del texto abajo. 

      Enseguida en grupo leed en voz alta. 

       Después haz lo que te pide.  

 

1. Entra en el sitio: http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/  y completa el texto abajo: 

 

Cataluña se ……………..en el noreste de España y es una zona muy próspera. Su 

capital,………………, es una bella ciudad.   

Superficie: 31.930 km²  

2. El texto abajo también fue retirado de http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/ complétalo.  

 

Si necesitas el significado de alguna palabra, buscala en: http://www.diccionarios.com/  

 

Antonio Gaudí 

El trabajo de Gaudi es admirado por arquitectos a lo largo del mundo por ser un estilo 

de lo más …………… y diferenciador. Su trabajo ha influenciado enormemente la 

…………………… de Barcelona y puedes observar su obra por toda la ciudad.  

 

Antonio Gaudí nació en Reus en 1852 y se consiguió su titulo en arquitectura en 1878. 

Desde el principio sus diseños fueron diferentes de los de sus contemporáneos. Su obra 

estuvo muy influenciada por las formas de la naturaleza y esto se refleja en el uso de 

piedras de construcción curvadas, esculturas de hierro retorcidas, y formas orgánicas 

que son trazas de la arquitectura de Gaudi en Barcelona. Antonio Gaudi también ha 

adornado muchos de sus edificios con cerámicas coloreadas siguiendo patrones 

mosaicos. Esto añade otra importante dimensión a sus edificios que ha menudo es 

ignorada por los arquitectos. El uso del color.  

 

Entre sus obra tenemos La Sagrada Familia, una catedral gótica gigantesca, 

probablemente la mayor obra de Gaudi y la atracción más visitada de Barcelona; el 

Park Guell, un parque mágico con edificios increíbles y esculturas y la Casa Batllo, 

una de las casas más interesantes y originales de Barcelona. 

 

II. Responde a las preguntas de acuerdo con el texto: 

 

1. ¿Quién fue Antonio Gaudi? 

2. ¿En qué lugar Gaudi hizo sus obras de arte? (nombre del país, cuidad y capital) 

3. Quién nace en este lugar es…… 

4. ¿Por qué las obras de Gaudi reflejan en el uso de piedras de construcción curvadas, esculturas 

de hierro retorcidas, y formas orgánicas? 

5. ¿Cuál es la atracción más visitada de Barcelona? 

6. Explica qué es el Park Guell? 

7. ¿Qué es Casa Batllo? 

8. Busca informaciones en este sitio: http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/ y relaciona las fotos, 

hablando de los nombres de las obras de Gaudi que están abajo y añade tus comentarios sobre 

las obras: 

a) se trata de la…… 

http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/
http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/
http://www.diccionarios.com/
http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/


 

no se olvide de añadir comentarios… 

 
 

b) .............. 

 

 
 

 

c) .......... 

 

 
 

d)....... 



 

 
 

e) ........ 

 
 

f)..... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO H- Questionário elaborado pela D3 sobre a leitura on-line para os alunos 

 

 

Orientaciones para actividades con el cuento “El Avión de la Bella Durmiente” de Gabriel García 

Márquez, haciendo uso de Internet. 

 

Por primero busca en Internet el cuento en cuestión en el sitio: http://ar.geocities.com/krnv_bweb/ 

enseguida pincha en CUENTOS en la izquierda de la pantalla, ahí vas a encontrar una lista de 

escritores, baja hasta encontrar Gabriel García Márquez, cuando lo encuentres pasa el ratón por 

sobre los títulos de las obras para poder visualizarlas, enseguida pincha en el cuento EL AVIÓN DE 

LA BELLA DURMIENTE. 

 

Para consultar palabras desconocidas para ti usa el diccionario de la RAE: www.rae.es  

     OBS: Antes de continuar la lectura, vaya a la cuestión número uno (01). 

Tras encontrar el cuento, hacer una lectura junto con el profesor, haciendo los comentarios necesarios, 

lee las preguntas con el profesor. 

Enseguida, en parejas, haga nueva lectura y comenta con tu compañero para después responder a las 

cuestiones abajo:  

   

1. Tras leer el título del cuento “El avión de La Bella Durmiente”, sin leer el texto ¿con qué 

podrías relacionar este título? ¿Lo que primero te ocurre? 

2. Después de leer el cuento, di ¿por qué el autor eligió este título? 

3. El/La narrador/a del cuento ¿es hombre o mujer? Justifica con un fragmento del texto. 

4. En el local de origen ¿cuál es la estación del año? Justifica con un fragmento del texto. 

5. Aquí en Brasil se pasó momentos difíciles en la aviación. Analiza el fragmento “Gentes de 

toda ley habían desbordado las salas de espera, y estaban acampadas en los corredores 

sofocantes, y aun en las escaleras, tendidas por los suelos con sus animales y sus niños, y sus 

enseres de viaje”. ¿Qué tipo de relación puede haber entre este momento y el caos aéreo 

brasileño? 

6. Cuando, por fin, salió el vuelo ¿dónde se acomodó la bella? (10º párrafo) 

7. Según El fragmento “Por último bajó la cortina de la ventana, extendió la poltrona al máximo, 

se cubrió con la manta hasta la cintura sin quitarse los zapatos, se puso el antifaz de dormir, se 

acostó de medio lado en la poltrona, de espaldas a mí, y durmió sin una sola pausa, sin un 

suspiro, sin un cambio mínimo de posición, durante las ocho horas eternas y los doce minutos 

de sobra que duró el vuelo a Nueva York”. ¿Qué intencionaba hacer la chica durante el viaje? 

8.  En el 15º párrafo el narrador cita una novela de Yasunari Kavabata, ¿de qué se trata esta 

novela? 

9. “… porque lo único que deseaba en aquella última hora de vuelo era verla despierta, aunque 

fuera enfurecida, para que yo pudiera recobrar mi libertad, y tal vez mi juventud. Pero  no fui 

capaz. “Carajo”, me dije, con un gran desprecio. “!Por qué no naci Tauro!””. Según este 

fragmento, ¿Cómo él se sentía en relación a la chica que viajaba a su lado? 

10.  Al terminar el vuelo ¿la chica se dio cuenta de todo lo qué pasó con su acompañante de 

vuelo? Explica con un fragmento del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.geocities.com/krnv_bweb/
http://www.rae.es/


 

ANEXO I - Plano de aula elaborado pela D1 para aula no laboratório de informática 

 

 

PLANO DE AULA 

 

Público: Período 3 CELEM  

 

Nível de conhecimento da língua: básica 

 

Habilidade contemplada: leitura e escrita 

 

Tempo de execução: 2 h/a 

 

Objetivo Geral: 

 - Apresentar aos aprendizes de Língua Espanhola características da Espanha. 

 

Objetivos específicos: 

 - Conhecer alguns aspectos da Espanha: culturais, históricos, geográficos e literatura; 

 - Fazer uso da internet para responder as questões sobre a Espanha. 

 

Conteúdos: 

 - Aspectos da Espanha 

 

Metodologia: 

 - Apresentação didática oral e encaminhamento do uso do computador  para acesso à internet. 

 

Recursos: 

 - Computador ligado a internet. 

 

Bibliografia: (sites que os alunos usarão para a pesquisa) 

 

 www.google.es  

 www.clubcultura.com 

 www.cervantesvirtual.com 

 www.mcu.es 

 www.recetas.net 

 www.cocina.lasalvacion.com 

 www.babelnet.sbg.ac.at 

 www.sispain.org 

 www.vespito.net 

 www.virtual_spain.com  
 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/
http://www.clubcultura.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.mcu.es/
http://www.recetas.net/
http://www.cocina.lasalvacion.com/
http://www.babelnet.sbg.ac.at/
http://www.sispain.org/
http://www.vespito.net/
http://www.virtual_spain.com/


 

ANEXO J-  Plano de aula elaborado pela D1 para aula com suporte impresso 

 

PLANO DE AULA 

 

Público: Período 3 CELEM  

 

Nível de conhecimento da língua: básica 

 

Habilidade contemplada: leitura e escrita 

 

Tempo de execução: 2 h/a 

 

Objetivo Geral: 

 - Apresentar aos aprendizes de Língua Espanhola características da Espanha. 

 

Objetivo específico: 

 - Conhecer alguns aspectos da Espanha: culturais e históricos; 

 

Conteúdos: 

 - Aspectos da Espanha 

 

Metodologia: 

 - Apresentação didática oral e encaminhamento para a leitura do texto original (retirado de site na 

internet) sobre a Espanha. 

 

Recursos: 

 - Texto impresso. 

 

Bibliografia:  

 

 http://www.red2000.com/spain/primer/1hist.html  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.red2000.com/spain/primer/1hist.html


 

ANEXO K - Plano de aula elaborado pela D2 para aula no laboratório de informática 

 

Plano de aula  

 

 

 

Prof: D2 

Curso: CELEM 

Série/Turma: P1 

Número de alunos: 18 

Tema: Comunidades Autônomas de Espanha 

Horas aulas: 4 h/a 

 

Objetivos:  

Proporcionar ao aluno um maior conhecimento sobre como está formada Espanha, onde estão 

localizadas as Comunidades e suas capitais, o estudante deverá ser capaz de localizar as 

Comunidades e capitais no mapa da Espanha, e ainda encontrar um personagem famoso dessa 

comunidade, nesta primeira aula será estudado “Barcelona”, o aluno deverá pesquisar onde se 

localiza, e qual artista se destaca na arte barcelonense e apresenta - lo para a sala, deverá ser 

apresentado sua vida e sua obras. 

Objetivos específicos: 

Aumentar o conhecimento sócio- cultural dos alunos, 

Motivar o aluno para o interesse para a arte e cultura espanhola, 

Levar o aluno apresentar seu trabalho para a sala, fazendo com que ele se sinta capaz de se 

expressar em espanhol.    

 

 

 

 



 

Encaminhamentos Metodológicos:  

1. O aluno de verá pesquisar no site: http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos, informações sobre Barcelona, 

assim ele terá que saber onde está localizada e outras informações a respeito de Barcelona, 

2. Na seqüência haverá  neste mesmo site um texto sobre Barcelona, o qual o aluno deverá ler e 

responder algumas questões propostas pelo professor, 

3. E seguida será solicitado para que o aluno busque neste endereço eletrônico informações a respeito da 

arte de Barcelona, chegando em fim, ao texto que também está em: 

http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos, sobre Antonio Gaudí, 

4. O aluno deverá ler o texto, e ver as fotos das obras do artista, 

5. O estudante necessitará responder algumas perguntas a respeito do texto de Barcelona e de Antonio 

Gaudí. 

6. Ainda o aluno poderá pesquisar na internet, outros sites que tenham obras de Antonio Gaudí  

 

 

 

Recursos: 

 

Uso do laboratório de informática: internet 

Perguntas que o professor deverá levar imprimidas aos alunos sobre o texto. 

Uso de dicionário da própria internet.  

 

Avaliação: 

Participação do aluno, 

Será avaliado as respostas das perguntas dadas aos alunos. 

 

Referencia Bibliográfica: 

http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos, 

http://www.june29.com/IDP/IDPsearch.html, 

http://www.activadic.com/, 

http://www.google.es . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos
http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos
http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos
http://www.june29.com/IDP/IDPsearch.html
http://www.activadic.com/
http://www.google.es/


 

ANEXO L - Plano de aula elaborado pela D3 para aula no laboratório de informática 

 

PLANO DE AULA 

Professora: D3 

Disciplina: Língua Espanhola 

 

 

Tema: Conto de Gabriel García Márquez, “El Avión de La Bella Durmiente” 

Horas/aula programadas: 2 H/a 

Objetivo geral: 

Apresentar uma proposta de leitura e compreensão de texto fazendo uso de Internet; 

Estimular a interação e troca de idéias entre os alunos; 

Realizar inferências a partir de elementos do texto. 

Conteúdos: 

Leitura do conto  de Gabriel García Márquez, “El Avión de La Bella Durmiente” 

Metodologia: 

 A condução da aula será feita através de um plano de leitura, na Internet, conjunta com a 

professora; 

Comentário sobre o texto com os alunos; 

Para finalizar os trabalhos, os alunos, em duplas, farão seus comentários e responderão um 

questionário sobre o texto em questão. 

Recursos: 

Computador com acesso à Internet. 

Bibliografia: 

www.rae.es 

http://ar.geocities.com/krnv_bweb 

FIGUEIREDO, Francisco J.Q. de (org). Anais do V Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG. 

Goiânia: Gráfica e Editora Vieira, 2003. 

 

http://www.rae.es/
http://ar.geocities.com/krnv_bweb

