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Resumo:
úteis na construção dos sentidos durante a leitura. Para isso, foi adotada
a concepção de linguagem como processo de interação e, por esse viés,

se a fábula A cigarra e a formiga, de La Fontaine. Os conceitos teóricos
como nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). O estudo aponta
aula, no sentido de ampliar os conhecimentos do aluno na construção
dos sentidos.
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Abstract:
be useful to build the meanings of the text during the reading. For this
is studied about the concepts of the speech, language, text and reading
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meanings of the text.
Keywords: reading strategies,constructing meanings; reading.

Introdução
A leitura é uma atividade complexa e exige um leitor ativo na
-

a compreensão de textos e a construção de sentidos. Neste trabalho,

Num primeiro momento, serão estudadas as concepções de
linguagem, língua, texto e leitura pelo viés interacionista. Na seenciclopédico e interacional.
Em outro momento, o estudo se concentrará nas estratégias
de leitura trabalhadas na perspectiva dos Parâmetros Curriculares
.
Posteriormente, serão mostradas como essas estratégias podem
A cigarra e a formiga. Em seguida,
será apresentada a conclusão trabalho.
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Da Linguagem à Leitura
No decorrer dos tempos, os estudos sobre linguagem, texto e
linguagem: 1) como expressão do pensamento; 2) como instrumento
de comunicação e 3) como forma ou processo de interação. Essas
concepções de linguagem vão interferir nas concepções de texto e

interação.
Nesse sentido, “na concepção interacional (dialógica) da língua,
os sujeitos são vistos como atores, construtores sociais, sujeitos aticonsiderando o próprio lugar da interação e da constituição dos

um texto.
Por esse viés, a concepção de leitura está na relação entre autor

souber do mundo, das pessoas, do assunto, mais efetiva se torna a
leitura.
ativo de compreensão e interpretação do texto, a partir de
seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre
1997; p.41)

Numa atividade de leitura e de produção de sentido, são colocadas em atuação diferentes estratégias sócio-cognitivas, tendo como
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e interacional”.
-

textual. O conhecimento enciclopédico menciona conhecimentos
gerais sobre o mundo, por isso o leitor precisa estar interado dos
relaciona às formas de interação por meio da linguagem, no caso,
acontece uma interação entre o escritor e o leitor. Esse conhecimento
engloba outros conhecimentos: Ilocucional (permite reconhecer os
para reconstruir o objetivo); Metacomunicativo (admite ao locutor
assegurar a compreensão do texto e conseguir a aceitação pelo par-

eventos da vida social).

responsabilidade sobre a leitura.

Estratégias de Leitura
Para se efetivar um trabalho de leitura, segundo a perspectiva
sitos, como, por exemplo, conhecer o autor, conhecer o assunto, usar
daí construir sentidos.
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-

abordá-los de forma a atender a essa necessidade.

-

avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto suposições
feitas. (PCNs, 1997, p.41).

e Smith (1991) (apud Menegassi, 2005).
Estratégias de seleção:
como a escolha do texto, por exemplo. E desfavorecendo-se elementos
ao objetivo da leitura
Estratégias de antecipação:
por vir sobre a leitura de um texto, permitindo a antecipação do
ramente. Indicar hipóteses e previsões sobre os sentidos com base

Estratégias de inferência: São ações
dito no texto de forma explícita, contudo, possível de ser apreendido,
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torna possível para o leitor o controle

estratégias são procedimentos conscientes ou inconscien-

durante a leitura. Estas devem ser ensinadas aos alunos do
-

seu conteúdo, de sua forma. Assim, a formação de um
leitor competente necessariamente passa pelo ensino de
estratégias de leitura, pela prática em textos sociais, pelo
desenvolvimento de uma autonomia no leitor para escolher a estratégia certa ao texto trabalhado. (MENEGASSI,
2005, p.41).

leituras na escola, o professor precisa dar sua contribuição, ou seja,

A Fábula “A Cigarra e a Formiga”
e as Estratégias de Leitura
auxiliar o professor a trabalhar com os alunos. Seguem alguns
exemplos de como trabalhar com essas estratégias em sala de aula.
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Para isso, escolhemos a fábula intitulada A cigarra e a formiga
de La Fontaine, publicado no livro A cigarra e a formiga. Importante
-

com o autor por meio do texto, será preciso, de início, começar com
sobre o texto. Cabe ao professor falar sobre o autor, sobre o meio de
antes mesmo de iniciar a leitura, o professor orienta o aluno, pois

publicada em livro, o título, o autor e, a partir disso, começa a levantar
hipóteses para o desenvolvimento do texto.
Em seguida o professor precisa chamar a atenção para o título A
cigarra e a formiga, orientando o aluno na produção de sentido. Para
sobre a relação entre os dois personagens. O professor deve ouvir as

hipóteses lançadas pelos colegas de sala. Cabe ao professor ampliar

o título A cigarra e a formiga
como atividade do leitor, respaldada em informação guardada na
e ativada no processo de interação com o texto.
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estratégias. O professor inicia a leitura do texto:
2008, p.32).
dadas como principais.
diferem a cigarra da formiga, nesse trecho uma personagem vive
saltitando e a outra carregando peso. Para evidenciar as caracteríssemelhante ao a seguir:
Quadro 1
Cigarra

Formiga

Vivia saltitando

Carregando folha pesada

Sem se preocupara com o futuro

Ainda nesse trecho, nota-se oposições: presente vs futuro e verão vs
escolheu esse ponto para discussão, com intuito de ajudar o aluno
na compreensão de aspectos relevantes da fábula.
-
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-

apenas brincam? Apenas trabalham? O professor precisa provocar o

ele deve dar continuidade ao texto.

diversão. É preciso guardar comida para o inverno.
Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo e passeuma folha e comer.
Um belo dia passou de novo perto da formiguinha carregando outra pesada folha. A cigarra então aconselhou:

2008, p.32).

Para auxiliar no trabalho, o professor poderá junto com os alunos

planejar o futuro.
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não as hipóteses levantadas anteriormente.
Quadro 2
Cigarra - Não planejar futuro

Formiga - Planejar futuro

O verão é pra gente aproveitar

Não temos tempo pra diversão

Se divertindo e passeando

Guardar comida para o inverno

Vamos nos divertir, vamos cantar,
vamos dançar

Carregando outra pesada folha

Viver o momento

Trabalhar no momento

Presente

Futuro

momento de retornar ao texto dar continuidade à leitura.
A formiguinha gostou da sugestão. Ela resolveu ver a vida
bém como sua amiga. (FONTAINE, 2008, p.32).

miguinha? Conseguirá viver a vida igual à cigarra? Ou levará uma
-
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Mas, no dia seguinte, apareceu a rainha do formigueiro e, ao
ao trabalho. Tinha terminado a vidinha boa.
Daí, a rainha das formigas falou prá cigarra: (FONTAINE,
2008, p.32).

-

O trecho do texto é concluído com uma ordem: “Daí, a rainha das
formigas falou prá cigarra:”

continuará a se desenvolver e em seguida, retoma a leitura da fábula.

mentou:
veitar o hoje, sem prensar no amanhã.
(FONTAINE, 2008, p.32).

-

curtindo a vida? Algumas hipóteses podem surgir: A cigarra ouvirá
os conselhos e mudará os seus modos de viver a vida?
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penderá do conhecimento de mundo dos leitores. Mas, como a ideia
é a de uma mera simulação de como o leitor interage com o texto,
na leitura do trecho a seguir:
Começou o inverno, e a cigarra começou a tititar de frio.
perada, foi bater na casa da formiga. Abrindo a porta, a
Puxou-a pra dentro, agasalhou-a e deu-lhe uma sopa bem

cigarra: (FONTAINE, 2008, p.32).

ou não?

-

história como um todo, bem como relacioná-la com o cotidiano das
pessoas.
A fábula A cigarra e a formiga foi mostrada propositalmente em
será apresentado de forma contínua.
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Quadro 3
A cigarra e a formiga
-

preciso guardar comida para o inverno.
Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo e passeando
e comer.
Um belo dia passou de novo perto da formiguinha carregando
outra pesada folha. A cigarra então aconselhou:

sua amiga.

Tinha terminado a vidinha boa.
Dai, a rainha das formigas falou pra cigarra:
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Começou o inverno, e a cigarra começou a tiritar de frio. Sentia
na casa da formiga. Abrindo a porta, a formiga viu na sua frente

das suas vidas.

Conclusão
Este trabalho aponta como as estratégias de leitura podem auxialuno construa os sentidos do texto. A leitura é compreendida como

antes mesmo da leitura propriamente dita, pois é preciso selecionar um
trabalho, isso se evidenciou ao escolher a fábula A cigarra e a formiga.
Para auxiliar o professor na prática de leitura da fábula A cigarra
e a formiga
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Nesse sentido, ao se trabalhar com as estratégias, o professor

As estratégias proporcionam ao aluno a agilidade de conseguir
analisar e empregar e compreender informações contidas na leitura.

e segurança na participação das aulas, tanto na sua expressão e
na escrita, podendo ser usadas o tempo todo do decorrer de uma
leitura.
E também, pelo fato de mostrar ao leitor, possibilidades de
aumentar e transformar seus conhecimentos, contribuindo na com-

está em nossa volta, no mundo, na escola, nosso dia-a-dia.
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