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Resumo 

 

 

NOBRE, Natalia de Lima. O processamento discursivo e suas bases corpóreas: 

estratégias cognitivas de alunos da Educação de Jovens e Adultos na compreensão de 

narrativas. Dissertação (Mestrado em Linguística), Departamento de Letras - Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, 2012. 

 

Nos últimos anos, as pesquisas em Linguística Cognitiva (LC) têm se voltado para a 

atividade de compreensão discursiva e postulam que nesse processo ocorrem ativação e 

acionamento de estruturas cognitivas estáveis, os esquemas e frames, a cada 

processamento cognitivo on-line. Uma vez que a formação de nosso sistema conceptual 

tem base corpórea, o processo de compreensão discursiva deve discorrer a partir das 

mesmas estratégias cognitivas em qualquer indivíduo. No entanto, em se tratando da 

Educação de jovens e Adultos (EJA), cujo alunado teve um processo de escolarização 

tardio e/ou defasado, são perceptíveis encaminhamentos pedagógicos e metodológicos que 

pressupõem a não utilização de estratégias complexas de construção de sentido 

(inferências, mesclagens conceptuais etc.) por parte de seu público alvo. Nesse sentido, 

com a presente pesquisa, busco mapear as estratégias cognitivas que alunos da EJA ativam 

na compreensão/processamento discursivo de narrativas, sob a perspectiva da LC. 

Configurando-se como uma pesquisa de cunho experimetal, para a geração de dados, 

desenvolvi e apliquei dois protocolos verbais, ou protocolos de leitura, testes que buscam 

dar uma clara e mensurável percepção da complexidade do processamento cognitivo do 

discurso. Por meio da descrição e da analise introspectiva do corpus, composto das 

respostas dos alunos da EJA aos protocolos, foi possível ratificar a hipótese de que o 

alunado utiliza estratégias cognitivas de construção de sentido complexas, uma vez que o 

processamento cognitivo do discurso tem base corporificada. 

 

Palavras Chave: Linguística Aplicada. Processamento Discursivo. Compreensão. 

Narrativas. EJA. 
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Abstract 

 

NOBRE, Natalia de Lima. The discourse processing and its embodied bases: cognitive 

strategies used in understanding narratives by students of Education for Youth and Adults. 

Thesis (Master degree in Linguistics) Department of Language - Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, 2012. 

 

In recent years, research in Cognitive Linguistics (CL) have focused on the activity of 

comprehension of the discourse and postulate that in this process occurs activation and 

triggering of cognitive structures, schemas, and frames. Since the formation of our 

"conceptual system" is based on body, thus the processing of discourse comprehension 

should draw it from the same cognitive strategies by anyone. However, in the case the 

Education of Young and Adults (Educação de Jovens e Adultos - EJA), whose pupils had a 

delayed and/or lagged education process, the pedagogical and methodological directions 

indicate that its students wouldn't use complex cognitive strategies of construction of 

meaning (inferences, conceptual blends etc.). From the perspective of the LC, thus I aim 

with this research to map the cognitive strategies that students of  EJA activate in 

understanding/processin of narratives. Once this study is configured as a experimetal 

research, I developed and applied two recall protocols, or protocols of reading, to generate 

data. These tests seek to give a clear and measurable perception of the complexity of the 

cognitive processing of speech. On through the introspective description and analysis of 

the corpus, I could confirm the hypothesis that students of this teaching's modality use 

complex cognitive strategies for constructing meaning, since the cognitive processing of 

speech has embodied base. 

 

Keywords: Applied linguistics. Discourse Processing. Understanding. Narratives. EJA. 
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1 Introdução 

 

A presente pesquisa centra-se em uma importante questão linguística, educacional 

e social: a compreensão textual. Uma vez que pessoas nascidas e criadas em uma 

sociedade grafocêntrica, como a nossa, necessitam da linguagem escrita à medida que se 

estendem suas relações sociais, o não desenvolvimento da habilidade de leitura e 

compreensão de textos escritos é particularmente danoso para a conquista de uma 

cidadania plena. Por que falar de compreensão textual em situação escolar, mais 

especificamente na Educação de Jovens e Adultos (EJA)? Porque no contexto atual, a 

escola aparece como principal mediadora da superação das desigualdades sociais, por meio 

de uma equiparação de oportunidades de acesso às/desenvolvimento das habilidades 

pertinentes à vida em uma sociedade letrada.  

Entretanto, falar em processo de compreensão textual em contexto escolar tem 

sido falar em uma série de frustrações e fracassos. Mesmo o PARECER CNE/CEB 

11/20001 assume que “muitos continuam não tendo acesso à escrita e leitura, mesmo 

minimamente; outros têm iniciação de tal modo precária nestes recursos, que são mesmo 

incapazes de fazer uso rotineiro e funcional da escrita e da leitura no dia a dia” (PARECER 

CNE/CEB 11/2000, p. 3). E continua: 

 

Nesta ordem de raciocínio, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

representa uma dívida social não reparada para com os que não tiveram 

acesso a e nem domínio da escrita e leitura como bens sociais, na escola 
ou fora dela, e tenham sido a força de trabalho empregada na constituição 

de riquezas e na elevação de obras públicas. Ser privado deste acesso é, 

de fato, a perda de um instrumento imprescindível para uma presença 
significativa na convivência social contemporânea. (idem, p. 5) 

 

Sendo professora da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no município de 

Goianinha ao longo dos anos de 2005, 2006 e 2007, minha inquietação quanto a como 

auxiliar no desenvolvimento dessa habilidade de leitura e compreensão textual se agravou. 

Nesse período, também cursava Letras na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e 

a relação entre os discursos metodológicos correntes nesses dois ambientes de ensino me 

inquietavam. Percebia as dificuldades de aprendizagem do meu alunado, as quais eram 

significadas pelo corpo docente e equipe pedagógica da EJA, bem como pelos próprios 

alunos, como déficit cognitivo, resultado da defasagem no processo de escolarização, da 

idade dos alunos ou do tempo longe da escola. A solução apontada era sempre a 
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simplificação das atividades, redução dos conteúdos ou da complexidade das discussões. 

Entretanto, era perceptível que em interações orais (discussões, conversas informais) ou 

com textos acerca de conteúdos cotidianos ou com os quais tinham familiaridade esses 

mesmos alunos apresentavam compreensão e desenvoltura notáveis. 

Dessa forma, percebi a necessidade de pesquisar acerca de como alunos da EJA 

constroem sentido para um texto, como se dá o processamento cognitivo do discurso para 

esses indivíduos, com vistas a auxiliar no processo de ensino aprendizagem da EJA. 

Até bem pouco tempo, muitos dos estudiosos da linguagem viam a compreensão 

textual como resultado de uma análise sintática dos itens linguísticos apresentados por 

meio das regras estocadas na memória. No entanto, ao lado de outras teorias textuais e 

pragmáticas, a Linguística Cognitiva Contemporânea tem postulado que o processamento 

discursivo é mais que a conexão de uma sequência de sentenças individuais por elementos 

coesivos. Há algum tempo, a compreensão deixou de ser concebida como um fenômeno 

estritamente linguístico, passando a ser perspectivada como um constructo da cognição. 

Desde então, o problema da compreensão textual tem sido objeto de pesquisas em 

áreas como Educação, Linguística e, mais recentemente, Neurociência e Ciências da 

Computação. Na área da Linguística Cognitiva (LC), pesquisas recentes têm postulado que 

estão envolvidas, nesse processo de significação, a ativação e a integração de estruturas 

cognitivas estáveis. Nesse sentido, Duque e Costa afirmam que 

 

o significado convencional, apesar de nunca estar livre de contexto, 
depende em grande medida de esquemas imagéticos, de projeções 

conceptuais (metafóricas e metonímicas) e de capacidades e 

conhecimentos práticos. O significado é construído socialmente de 

diversas formas (nunca é arbitrário), uma vez que está sujeito a 
conhecimentos originados em processos biológicos associados à 

corporalidade, que têm lugar na interação permanente entre os elementos 

sensíveis (constituídos mutuamente) e o meio a que esses elementos 
pertencem (NUÑEZ, 1997). Por isso, não é de surpreender que cognição 

e aprendizagem sejam situadas e estejam relacionadas à emergência de 

esquemas imagéticos. (DUQUE; COSTA, no prelo) 
 

Nessa linha de raciocínio, percebi a necessidade de compreender não só como os 

alunos adultos compreendem/significam textos, mas também como a LC poderia contribuir 

para a compreensão desse processo de significação. Para tanto, sob a perspectiva da 

Linguística Cognitiva (LC), meu objetivo geral nesta dissertação foi mapear as estratégias 

cognitivas utilizadas por alunos do 4° nível da EJA no processamento discursivo de 

narrativas, em uma escola da rede pública da cidade de Goianinha. Tal análise visou: 
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 verificar que material linguístico de um texto fornece suporte às 

inferências do compreendedor; 

 identificar que esquemas e frames são acionados no processamento 

discursivo de narrativas; 

 analisar como o conceito de Centros Dêiticos auxilia na compreensão do 

processamento cognitivo de Padrões Discursivos de base narrativa; 

 analisar como o construto teórico da LC Padrão Discursivo está envolvido 

no processamento cognitivo do discurso. 

Segundo Duque e Costa (no prelo), “a narrativa funciona como uma de nossas 

estruturas fundamentais de compreensão de nós mesmos e do mundo que nos rodeia”. 

Assim sendo, entendi como sendo mais pertinente analisar a compreensão de padrões 

discursivos de base narrativa. 

Sob a perspectiva da LC, a linguagem tem primazia na construção das “versões 

públicas do mundo” (LEITE, 2003, p. 219) e na (inter)ação nesse mundo, ou seja, na 

construção do conhecimento. Assim sendo, analisar como compreendemos/processamos 

cognitivamente os textos é, na verdade, analisar o próprio ato de conhecer.  

É, então, nesse enquadramento que esta dissertação segue em mais cinco capítulos 

numerados de dois a seis. 

No capítulo dois, apresento as bases teóricas da LC, as quais subsidiaram meu 

olhar não só sobre o processamento cognitivo do discurso, mas até mesmo sobre a própria 

cognição. Situo, primeiramente, o surgimento da LC em meados do século passado, bem 

como seu desdobramento em uma segunda geração. Nesse capítulo, situo o que significa 

falar em “Cognição Corporificada”, diferenciando-a da perspectiva Gerativista; descrevo 

como “Domínios Estáveis”, esquemas e frames, estão envolvidos na construção de 

“Padrões Discursivos”; finalizando com uma discussão “Sobre Leitura e Compreensão”. 

No capítulo três, situo a presente dissertação dentro dos trabalhos que tomam a 

EJA como campo de pesquisa, apontando sua pertinência para a compreensão dessa e 

atuação nessa modalidade de ensino. 

No capítulo quatro, descrevo os “Fundamentos Metodológicos” utilizados para 

realizar este trabalho, além de contextualizar este campo de pesquisa tão múltiplo e 

fragmentado – a Educação de Jovens e Adultos.  

No quinto capítulo, trago a análise dos dados gerados pela aplicação dos 

protocolos de leitura (Anexos III e V), “Tecendo uma compreensão sobre os dados”. 
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No sexto e último capítulo, procuro acertar as arestas do processo analítico, 

discutindo os resultados, construindo reflexões, ou “(In)conclusões” plausíveis. 
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2 Linguística Cognitiva Contemporânea – um enfoque teórico 

 

Como construímos conhecimento? Pelo menos nos dois últimos mil anos, 

filósofos, psicólogos, cientistas e pensadores têm sido impulsionados pela busca por uma 

compreensão acerca da capacidade humana de conhecer e da natureza desse conhecer. 

Ainda assim, essa questão não está fechada, e sua resposta muito depende do 

posicionamento filosófico e teórico adotado pelo pesquisador. Entretanto, pode-se dizer 

que essa longa discussão tem se desenrolado em torno da relação existente (ou proposta) 

entre linguagem, cognição e mundo. 

Dentre as perspectivas teóricas que ao longo do tempo trataram dessa questão, a 

Ciência Cognitiva, e mais especificamente a Linguística Cognitiva Contemporânea (LC), 

provê uma nova e importante contribuição para a compreensão desse antigo problema 

filosófico. Tal área de pesquisa científica coloca como inextricavelmente ligadas as 

questões “como conhecemos?” e  “o que tomamos por real (mundo exterior)?”. 

A Linguística Cognitiva, segundo concordam os estudiosos e pesquisadores em 

geral, apresenta dois momentos distintos: um primeiro às vezes chamado de Linguística 

Cognitiva Clássica ou Linguística Gerativa, marcado pelos pensamentos do Linguísta 

Noam Chomsky; e a Linguística Cognitiva Contemporânea ou apenas Linguística 

Cognitiva (LC), abordagem que, a princípio, vai congregar os dissidentes da abordagem 

gerativa: Lakoff, Fillmore, Langacker, entre outros. 

 

2.1 A Primeira Geração Cognitivista 

 

O encontro que passou a ser considerado o momento oficial da revolução 

cognitiva realizou-se em Dartmouth, nos Estados Unidos, em 1956. Esse congresso de seis 

semanas (Conferência sobre Inteligência Artificial de Dartmouth) reuniu os maiores 

especialistas da área, na época, com o objetivo de compreender os processos mentais com 

base num modelo computacional. Foi nesse evento que Noam Chomsky, professor de 

Linguística no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), demonstrou a existência de 

propriedades formais na linguagem humana.  

A partir da conferência, os estudos cognitivistas passaram a assumir, dentre outras 

coisas, que o comportamento inteligente pressupõe uma habilidade de representação do 
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mundo. A mente, por sua vez, passou a ser estudada como um sistema de manipulação 

simbólica. Assim sendo, representações mentais seriam símbolos das coisas do mundo. 

Uma vez que símbolos têm a vantagem de permitir combinações complexas e operações 

sobre eles, as atividades mentais seriam operações sobre esses símbolos. 

Tal modelo cognitivista proposto por Noam Chomsky optava, então, por uma 

teoria linguística internalista, interessada em descobrir uma realidade mental subjacente ao 

uso da língua, postulando que a linguagem humana é uma faculdade inata, um sistema de 

conhecimentos interiorizado na mente humana (CHOMSKY, 1994, apud DUQUE; 

COSTA, 2009). Sob essa perspectiva, os neurônios seriam caracterizados como 

dispositivos do tipo on/off, e o cérebro como uma máquina, como um processador do tipo 

binário; à experiência caberia o papel de disparar uma parte desse dispositivo e desligar a 

outra parte. Trabalhando com tais pressupostos, Chomsky defende que caberia ao analista 

da linguagem determinar o equipamento inato que serve para preencher a lacuna entre 

experiência e conhecimento atingido.  

 

2.1.1 A Gramática Gerativa 

 

Segundo a concepção filosófica do dualismo cartesiano, mente e corpo seriam 

baseados na presença de dois princípios ou duas substâncias ou duas realidades opostas e 

inconciliáveis, irredutíveis entre si e incapazes de uma síntese final ou de recíproca 

subordinação, sustentando, portanto, a radical separação entre processos internos e 

externos . 

A Linguística Gerativa (ou Linguística Cognitiva Clássica), apoia-se claramente 

nesse princípio dualista, ao efetuar a distinção entre competência (o conhecimento da 

língua por parte do falante-ouvinte) e desempenho (o uso da língua em situações 

concretas), afirmando ser a competência objeto da Linguística. 

A Gramática Gerativa, nesse enquadre, interessa-se pelo conhecimento da 

linguagem, tomando-a não como meio, mas como objeto da relação epistemológica, e 

procura saber como esse conhecimento é adquirido. Seus principais pressupostos são que: 

i. a linguagem constitui um módulo inato (a faculdade da linguagem), separado de 

outras capacidades cognitivas do ser humano;  
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ii. a faculdade da linguagem é um componente autônomo da mente – o conhecimento 

de uma língua estaria estocado na memória sob a forma de regras sintáticas e itens lexicais. 

O significado seria resultado da combinação desses e nada teria a ver com outras funções 

ou módulos cerebrais. 

iii. as línguas seriam sistemas organizados extremamente regulares, dotados de leis que 

regeriam o seu funcionamento. A gramática, por sua vez, seria um mecanismo finito que 

permitiria gerar o conjunto infinito das frases gramaticais (bem formadas, corretas) de uma 

língua. Formada de regras que definem as sequências de palavras ou de sons repetidos, 

essa gramática constitui o saber linguístico dos indivíduos que falam uma língua, isto é, a 

sua competência linguística; 

iv. a sintaxe é o componente central e autônomo de uma teoria gramatical. 

Assumindo o pressuposto de que a linguagem é um sistema de conhecimentos 

interiorizado na mente humana, Chomsky desloca a Linguística para a área das ciências 

naturais. A Linguística seria, então, uma ciência da mente-cérebro, mais próxima da 

Neurociência, da Biologia e da Física, do que da gramática estrutural tradicional ou da 

Sociologia. 

Essa perspectiva encontrou reforço em estudos acerca da linguagem de crianças 

até os três anos de idade, em diferentes línguas, sob situações diversas de aprendizado, que 

relatam as mesmas regularidades anunciadas por Chomsky, além de outras descobertas de 

pesquisas de áreas correlatas sobre lesões no cérebro. 

Entretanto, conforme Duque e Costa, alguns fatores contribuíram para o 

enfraquecimento da perspectiva cognitivista vigente: 

 
I. o progressivo questionamento acerca do processamento de símbolos 

mentais como uma metáfora adequada do conhecimento; 
II. o desinteresse pela proposta de se considerar a inteligência como um 
conjunto de procedimentos de resolução de problemas; 
III. a ineficácia dos instrumentos lógico-matemáticos descontextualizados 

para dar conta dos fenômenos linguísticos e cognitivos; 
IV. crítica ao pensamento racionalista e reducionista. (DUQUE; COSTA, 

no prelo) 

 

Diante desses fatores, desenvolve-se então uma nova geração de linguistas 

cognitivos. 
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2.2 A Segunda Geração Cognitivista 

 

De acordo com Croft & Cruse (2004), em termos gerais, a segunda revolução 

cognitiva desenvolveu-se a partir de três importantes pressupostos básicos:  

i. as faculdades cognitivas não são separadas – as atividades da mente (entre elas a 

linguagem) têm sua base na experiência sensório-motora e perceptual; 

ii. a estrutura da gramática de uma língua reflete diferentes processos de conceptualização 

– aciona esquemas motores e perceptuais, contexto situacional e discursivo; 

iii. o conhecimento linguístico emerge e se estrutura a partir do uso da linguagem – a 

função principal da linguagem é estruturar, interpretar e construir o mundo ao nosso redor: 

experienciamos o mundo que criamos na e pela linguagem, mas a própria estrutura da 

linguagem é constituída e retroalimentada por tal experimentação. 

Assim sendo, para a LC, a linguagem não constitui um módulo inato, separado de 

outras capacidades cognitivas do ser humano, e as atividades da mente (entre elas a 

linguagem) não são mera manipulação de símbolos. Ao contrário do que postula o 

paradigma chomskiano, as estruturas da linguagem são tomadas como manifestações de 

capacidades cognitivas gerais, da organização conceptual, de princípios de categorização, 

de mecanismos de processamento e da experiência cultural, social e individual. 

Coerentemente com o conceito de “mente corporificada” (embodied mind), essa 

segunda etapa dos estudos cognitivistas se propõe a descrever processos cognitivos, 

sociointeracionais e culturais, simultaneamente (cf. Croft; Cruse, 2004). O linguísta 

cognitivo, portanto, interessa-se pelo conhecimento através da linguagem e procura saber 

como é que a linguagem contribui para (constitui) o conhecimento do mundo. 

Entre os estudos básicos dessa nova perspectiva estão os sobre a Metáfora 

Conceptual (LAKOFF; JOHNSON, 1980/2002), a Teoria da Integração Conceptual 

(FAUCONNIER; TURNER, 2002), bem como os estudos sobre a Gramática de 

Construções (GOLDBERG, 1995) e a Gramática de Conctruções Coporificada 

(BERGEN; CHANG, 2005), resumidamente apresentados abaixo.  

De acordo com a visão tradicional, a metáfora sempre foi vista como mero 

ornamento estilístico, próprio da linguagem poética e longe da linguagem cotidiana. 

Entretanto, segundo a proposta de George Lakoff e Mark Johnson no livro Metaphors we 

live by (1980/2002), as metáforas são um recurso cognitivo que nos permitem estruturar 

conceitos a partir de outros mais básicos e concretos, sendo nossa experiência corpórea a 
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responsável pelo desenvolvimento desse processo. Nesse livro, metáforas como 

“DISCUSSÃO é GUERRA” e “VIDA é VIAGEM” são empiricamente demonstradas 

através de vários exemplos encontrados na língua inglesa (encontrando correspondência 

em língua portuguesa, conforme mostra sua tradução brasileira, 2002). Em Philosophy in 

the flesh: the embodied mind and its challenge to Western thought (1999), esses mesmos 

autores apresentam uma nova versão da teoria conceptual da metáfora: a Teoria Neural da 

Metáfora. Essa nova elaboração opõe-se à tradição filosófica ocidental, de acordo com a 

qual a capacidade para raciocinar é separada e independente da percepção sensorial e do 

movimento corporal, postulando uma cognição corporificada (embodied cognition) – 

motivada pelas descobertas em neurobiologia e buscando evidências para sua sustentação 

no campo da neurociência experimental.  

De acordo com esse enfoque, “todas as estruturas conceituais são estruturas 

neurais” e “muito de inferência conceptual é, portanto, inferência sensório-motora” 

(LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 20). Por exemplo, empurrar, puxar, carregar e equilibrar 

são conceitos que compreendemos “através do uso de partes dos nossos corpos e nossa 

habilidade de manipular e mover objetos, especialmente com nossos braços, mãos e 

pernas” (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 36). 

Langacker, em seu livro Foundations of Cognitive Grammar, (1987) lançou as 

bases de uma gramática cognitiva. Nessa abordagem, o conhecimento linguístico estaria 

comprimido em pares forma/significado, como palavras, morfemas, expressões idiomáticas 

e em sequências de palavras ou classes de palavras, sem uma rígida distinção entre léxico e 

sintaxe. As estruturas linguísticas partilhariam dos mesmos princípios da Gestalt, além de 

serem motivadas por processos cognitivos gerais. A partir de suas reflexões, sua aluna 

Goldberg (1995) desenvolveu a Gramática de Construções que denomina de “construções”  

as unidades básicas da gramática, um pareamento de formas fonológicas e representações 

conceptuais, a qual teve sua versão Corporificada (doravante Gramática das Construções 

Corporificadas – GCC)
1
, desenvolvida por Benjamin Bergen e Nancy Chang, em 2005.  

Uma perspectiva corporificada da gramática dá enfase ao processamento 

linguístico, em especial à compreensão da linguagem. Diferentemente de outras 

abordagens, o modelo GCC postula que “construções” formam a base do conhecimento 

                                                
1 É sob essa concepção de gramática que a presente pesquisa se apoiou, defendendo que o pensamento e a 

aprendizagem são situados em contextos biológicos e experienciais, que moldam, de modo não-arbitrário, as 

estratégias de compreensão do mundo pelos seres humanos. Nesse sentido, os mesmos pressupostos da GCC 

foram utilizados para a análise da compreensão textual 
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linguístico e volta seu foco para o modo como “construções” são processadas on-line. De 

acordo com Bergen, as construções gramaticais fornecem sentido de três formas diferentes: 

 
i. Fornecendo significado simplesmente como os itens lexicais o fazem: 

os casos mais comuns são as expressões idiomáticas (“chutar o balde”) e 

os esquemas genéricos (de movimento causado, resultativos etc.); 
ii. Especificando propriedades de significado de ordem mais abstrata, 

como noções de aspecto e pessoa; 
iii. Junção das contribuições semânticas das palavras aos esquemas 

genéricos que determinam quem fez? o que fez? a quem fez? como fez? 
etc.  
Em suma, a noção de construções, numa perspectiva corporificada, deve 

dar conta das representações biologicamente plausíveis da experiência e 
compreensão do mundo por parte do ouvinte/ leitor. Tal conhecimento é 

codificado por meio de esquemas que descrevem os papeis envolvidos e 

suas relações no cumprimento da experiência esquemática a ser 

interpretada. Esses papéis e relações podem fornecer uma rica fonte de 
inferências para a compreensão da linguagem. (BERGEN, 2008 apud 

DUQUE; COSTA, no prelo) 

 

Já Fauconnier e Turner, baseados em Women, fire and dangerous things 

(LAKOFF, 1987), desenvolveram a Teoria da Integração Conceptual. A integração 

conceptual é uma teoria geral da cognição que descreve a capacidade humana de imaginar 

identidades entre conceitos e integrá-los para criar e formar novos modelos de pensamento 

e ação. Em The Way We Think (2002), Fauconnier e Turner postulam que a construção de 

redes de integração conceptual ou integração de espaços mentais (EM) é a base de todo 

processo de significação e ocorre principalmente pelo processo de blending
2
. 

 

A integração conceptual é o coração da imaginação. Ela conecta espaços 
de entrada, projeta-os seletivamente no espaço mescla, e desenvolve 

estruturas emergentes por meio de composição, complementação e 

elaboração na mescla. (FAUCONIER; TURNER, 2002, p. 89)
3
. 

 

Uma rede de integração conceptual é composta por espaços de entrada (inputs) – 

“domínios independentes que, parcialmente, se correspondem, possuindo os elementos que 

vão resultar no espaço mental da mescla” (MEDRADO, 2008, p. 69) – interligados a um 

                                                
2 Mesclagem é a tradução brasileira para blending, cunhada por Margarida Salomão (1998, apud 

MEDRADO, 2008). 

3 “Conceptual integration is at the heart of imagination. It connects input spaces, projects selectively to a 

blended space, and develops emergent structure through composition, completion, and elaboration in the 

blend”. 
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espaço genérico que fornece as estruturas abstratas comuns aos inputs. As projeções e 

combinações das estruturas do espaço genérico pelos elementos homólogos nos inputs 

resultam em um quarto espaço mental: o espaço mescla. Este, além de apresentar o 

resultado das combinações parciais dos inputs, gera estruturas emergentes – construções 

novas e renovadas que não estavam contidas nos espaços de entrada. 

Conforme mostra o quadro (1), esta seria a arquitetura básica de uma rede de 

integração conceptual, ou blending:  

 

 

Quadro 1: Rede de Integração conceptual (Adaptada de FAUCONNIER & TURNER, 2002, p. 46) 

 

A integração conceptual é uma única operação mental, mas, para fins 

metodológicos, pode ser dividida no que Fauconier e Turner chamam de três Is – “eyes” – 

da mente, as sub-operações de identificação, integração e imaginação.  

Segundo esses autores, IDENTIFICAÇÃO é a operação de reconhecimento de 

identidades, igualdades, semelhanças, diferenças, contrastes etc. entre dois domínios 

cognitivos indiciados por construções linguísticas; INTEGRAÇÃO é a conexão entre os 

EM ativados por meio da compressão e da descompressão de estruturas de significados 

possibilitadas pelo princípio das Relações Vitais; já IMAGINAÇÃO, simultânea e 

concomitantemente com as outras duas operações, realiza, através da projeção de dois ou 

mais domínios cognitivos, a configuração do sentido pretendido pelos interlocutores em 

uma interação discursiva. 

Existiria, sob a perspectiva em tela, aproximadamente uma dúzia de diferenças e 

semelhanças entre os elementos constituintes de domínios cognitivos. Na tentativa de 

construir uma escala humana de entendimento (significado) acerca de nosso entorno, vez 

Quadro 1: Rede de Integração conceptual (adaptada de Fauconnier e Turner, 2002, p. 46 apud 

DUQUE & COSTA, 2011, p.)
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após vez, comprimiríamos tais semelhanças e diferenças por meio da construção de 

relações conceptuais, estruturas de significado, entre os elementos focalizados, como a de 

CAUSA-EFEITO e TEMPO, por exemplo, gerando outras relações conceptuais, como a de 

MUDANÇA, SINGULARIDADE ou IDENTIDADE. A frequência de com que tais 

relações conceptuais seriam utilizadas na compressão de elementos possibilitaria uma 

estabilidade e regularidade de estruturação e consequente possibilidades de significado 

gerado. 

Para uma melhor compreensão do funcionamento dessas relações conceptuais no 

processo de compreensão e/ou significação, analisemos o exemplo citado pelo próprio 

Fauconnier em uma entrevista (COSCARELLI, 2005).  Trata-se de uma piada sobre como 

o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, teve sua popularidade aumentada apesar 

de ter sido atacado pelos mais variados tipos de inimigos. A frase é “se Clinton fosse o 

Titanic, o iceberg é que teria afundado”. Para compreender/significar essa frase, é preciso, 

simplificadamente, identificar o “Titanic” e o “Clinton” e depois conectá-los, mesmo não 

havendo nenhuma analogia de qualquer natureza, a priore, entre eles. Um 

compreendendor
4
, portanto, precisa comprimir esses dois elementos por meio de uma 

relação conceptual de ANALOGIA, a qual gera uma relação de IDENTIDADE, que 

possibilita imaginar um “Clinton-Titanic”, e de DESANALOGIA, que possibilita perceber 

este último elemento como diferente do “Titanic”. 

Fauconnier e Turner (2002) descrevem em torno de 15 relações conceptuais que, 

por apresentarem uma frequência de ativação muito alta, parecem ser imprescindíveis para 

o alcance de uma escala humana de entendimento. A essas relações conceptuais frequentes, 

eles chamam de Relações Vitais. Conforme esses autores, as Relações Vitais seriam de: 

i. MUDANÇA – relação conceptual que conecta um elemento a outro e conjuntos de 

elementos a outros conjuntos. Idade muda uma pessoa, uma tradução muda um texto. 

ii. IDENTIDADE – uma das mais básicas relações vitais, possibilita conectar um mesmo 

elemento através de outras Relações Vitais, como de TEMPO, MUDANÇA e CAUSA-

EFEITO. Podemos facilmente, por exemplo conectar um bebê, uma criança, um 

adolescente e um adulto por meio da relação de identidade pessoal, apesar das diferenças 

manifestadas. 

iii. TEMPO – relação que conecta dois ou mais eventos ou elementos de períodos (minutos, 

dias, meses, séculos) diferentes. Ela está relacionada à memória, ao nosso senso de 

                                                
4 Leitor/ouvinte envolvido no processo on-line de significação de um enunciado. 
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mudança, de continuidade, simultaneidade e não simultaneidade, bem como ao nosso 

entendimento de causa e consequência. Essa Relação Vital é o que possibilita a construção 

de uma narrativa, por exemplo, uma vez que conecta eventos difusos por uma relação 

temporal. 

iv. ESPAÇO – relação tão básica quanto a de TEMPO, possibilita comprimir elementos 

distintos em um mesmo espaço físico. Essa relação conceptual possibilita, por exemplo, 

imaginar um debate em uma Mesa Redonda entre Kant, Platão e outros filósofos de épocas 

diferentes para compreender oposição e/ou similaridade teórica existente entre eles.  

v. CAUSA-EFEITO – relação causal que conecta dois ou mais elementos, eventos ou ações. 

Embora muitas vezes pareça existir uma relação causal direta entre elementos, como entre 

fogo e cinzas, por exemplo, essa relação também é construída. “Fogo” e “cinzas” são 

conectados pelas relações de TEMPO e ESPAÇO (o segundo ocupa, agora, o mesmo 

espaço ocupado anteriormente pelo primeiro), de MUDANÇA (uma tora transformou-se 

em cinzas por meio de um processo de queima) e, finalmente, de CAUSA-EFEITO (o fogo 

é causa da mudança e da existência das cinzas). 

vi. PARTE-TODO – relação que possibilita conectar uma parte a um todo gerando uma 

relação de SINGULARIDADE. Exemplo disso é quando olhamos uma fotografia e 

dizemos “Esse é Marcos”, quando o que vemos é apenas a imagem de sua face. 

vii. REPRESENTAÇÃO – relação que possibilita tomar um elemento como representação de 

outro. Relação muito utilizada para exemplificarmos a localização de um determinado 

local da cidade recorrendo ao uso de objetos comuns para representar pontos de referência 

do lugar procurado. 

viii. PAPEL-VALOR – relação que conecta um elemento a um valor em relação a outros 

elementos. Essa relação conceptual possibilita falar que Dilma é a presidenta do Brasil ou 

que Pelé é o rei do futebol.  

ix. ANALOGIA – relação conceptual cujo estabelecimento dependente da compressão da 

relação de PAPEL-VALOR, uma vez que dois elementos podem ser considerados análogos 

a partir de um dado um enquadre. É possível pensar em Karl Marx e Che Guevara como 

personagens análogos se comprimidos sob o PAPEL-VALOR de revolucionários 

socialistas.   

x. DESANALOGIA – relação conceptual fundamentada na ANALOGIA. Nós não somos 

predispostos a pensar em um tijolo e o Oceano Atlântico como desanálogos, mas somos a 

pensar no Oceano Atlântico e no Oceano Pacífico como desanálogos. 
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xi. PROPRIEDADE – Relação Vital que conecta elementos e características que podem ser 

tomadas como propriedades que o compõem. Uma xícara azul tem a PROPRIEDADE 

azul. Essa é uma relação conceptual, muitas vezes, gerada pela compressão de outras 

relações conceptuais, por exemplo, um casaco quente pode ser conectado a característica 

quente porque faz o indivíduo que o usa sentir-se quente (compressão da relação CAUSA-

EFEITO). 

xii. SIMILARIDADE – relação conceptual que conecta elementos que “dividem” uma mesma 

propriedade ou valor, é comumente gerada pela compressão da relação de ANALOGIA. 

xiii. CATEGORIA – é uma Relação Vital que conecta elementos e características dentro de um 

enquadre específico, sendo, muitas vezes, resultado da compressão da relação de 

ANALOGIA. Por exemplo, por meio da compressão de um vírus biológico com um 

programa de computador destrutivo (principalmente por suas características nocivas) 

através da Relação Vital de ANALOGIA é gerada uma compressão da relação de 

CATEGORIA, que possibilita compreender o programa de computador destrutivo como 

um vírus. 

xiv. INTENCIONALIDADE
5
 – cobre um grupo de relações conceptuais que dizem respeito à 

conexão entre uma perspectiva intencional e uma ação, como esperar, desejar, querer, 

temer, acreditar, relembrar e outras atitudes mentais e disposições diretas para com um 

conteúdo: “Nós tememos que chova”; “Espero que chegue bem em casa”; “Acredito que 

estamos na Califórnia” etc. 

xv. SINGULARIDADE – relação conceptual resultante da compressão de muitas outras 

relações vitais. 

 

Esse modelo de processamento cognitivo, a saber a construção de integrações 

conceptuais por meio da compressão de Relações Vitais, parece dar conta de processos 

cognitivos complexos, como o da significação de textos ou de estímulos e em interações 

das mais diversas, de maneira mais dinâmica que modelos anteriores. Por isso, esse tipo de 

processamento baseou o processo de análise do corpus deste trabalho. 

 

                                                
5 Segundo Erving Goffman postula (apud FAUCONNIER; TURNER, 2002) as duas informações mais 

relevantes para a escolha do frame evento são quão natural e não intencional é um “acontecimento” ou 

quanto ele envolve intencionalidade.  
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2.2.1 A Cognição corporificada 

 

Com o avanço do empreendimento cognitivista, houve a retomada de antigas 

questões filosóficas em torno de dicotomias como mente/corpo, objetividade/subjetividade, 

raciocínio/imaginação, inato/adquirido, lógica/senso comum. 

Nesse sentido, a LC postula que a cognição não pode ser entendida como algo 

isolado (uma mente sem corpo), subjetivo ou apenas determinado por influências externas. 

A hipótese formulada pelo paradigma do “realismo corporificado” defende que  

 

Nosso senso do que é real emerge e depende crucialmente de nossos 
corpos, especialmente de nosso aparato sensoriomotor, o qual possibilita-

nos perceber, mover-nos, e manipular [objetos]; e das estruturas 

detalhadas de nossos cérebros, as quais têm sido moldadas tanto pela 

evolução como pela experiência. (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 17)
6
.  

 

Sob essa perspectiva, corpo, mente e cérebro não são três entidades estanques. 

Isso quer dizer que nossa cognição é resultado de nossa configuração biológica e, 

consequentemente, da interação com nosso entorno biosocioafetivocultural, possibilitada 

por nossa peculiar configuração. Portanto, conhecer é um contínuo e complexo processo de 

categorização e recategorização de nossas experiências corpóreas (percepção e atuação 

física) no mundo (contexto físico, social e cultural). 

Essa concepção abala a diferenciação entre percepção – antes, naturalmente ligada 

ao corpo – e conceptualização (formação e uso de conceitos) – por longo tempo 

considerada uma atividade puramente mental. Uma abordagem corporificada da cognição, 

de acordo com Lakoff e Johnson (cf. 1999, p. 37-38), postula que as mesmas estruturas 

neurais engajadas na percepção, no movimento corporal ou na manipulação de objetos são 

também responsáveis pela conceptualização e raciocínio. Estruturas conceptuais seriam, 

portanto, “estruturas neurais que nos permitem caracterizar nossas categorias e raciocinar 

sobre elas”
7
 (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 19). Essas estruturas estão estocadas em 

nossa memória, são estabelecidas durante a exposição às vivências e intercâmbios 

socioculturais, e são retroalimentadas pelas exposições às novas experiências. 

Para Damásio, neurocientista português, 

 

                                                
6 Our sense of what is real begins with and depends crucially upon our bodies, especially our sensorimotor 

apparatus, which enables us to perceive, move, and manipulate, and the details structures of our brains, 

which have been shaped by both evolution and experience. 
7 Are neural structures that allow us to mentally characterize our categories and reason about them. 
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o fato de um organismo possuir uma mente significa que ele forma 

representações neurais que se podem tornar imagens manipuláveis num 

processo chamado pensamento, o qual acaba por influenciar o 
comportamento em virtude do auxílio que confere em termos de previsão 

do futuro, de planejamento desse de acordo com essa previsão e da 

escolha da próxima ação. (DAMÁSIO, 2007, p. 116) 

 

Segundo esse autor, o conteúdo primeiro dessas representações é o próprio corpo, 

ou seus estados somatossensoriais e depois o encontro desse organismo (mente e corpo) 

com seu entorno. Conforme Johnson (2007), padrões recorrentes dessas representações 

neurais estabilizadas de nossas experiências sensório-motoras recorrentes são preservadas 

em nossos mapas neurais sob a forma de esquemas imagéticos (explanado adiante). E 

continua, 

 
Como argumentado pela pragmática, em primeiro lugar, a experiência 

nunca foi ontologicamente bifurcada, até podemos identificar aspectos de 

nossa experiência unificada e abstratatizá-los como se fossem entidades 

separadas e distintas estruturas ou processos. Experiências vêm como um 
todo contínuo, a partir do qual fazemos distinções e construímos padrões 

abstratos desse todo qualitativo. Sob esse ponto de vista, cognição é um 

processo orgânico, corporificado de enação em que o organismo está 
dinamicamente articulado com seu entorno, e não separado ou alienado 

dele. [...] Os padrões desse nosso engajamento são padrões sensório-

motor, esquemas imagéticos, metáforas conceptuais e outras estruturas 

imaginativas
8
. (JOHNSON, 2007, p. 145) 

 

O mesmo se dá com o conhecimento de base social, que também emerge da 

experiência. Em outras palavras, pode-se definir “o fenômeno social como um fenômeno 

que emerge de um recorrente acoplamento estrutural que requer a participação coordenada 

de múltiplos organismos” (idem, p. 148). Para isso, o desenvolvimento da linguagem é 

crucial. Esta, tomada como uma atividade cognitiva, possibilita a organização estrutural do 

conhecimento social sob a forma de estruturas cognitivas estáveis, frames, bem como a 

comunicação. 

Tomar como verdadeiros tais pressupostos é asseverar que a “realidade”, 

constante objeto de nosso conhecer, é construída, mantida e alterada pela forma como 

sociocognitivamente interagimos com ela e a nomeamos. Se o mundo externo existe, o que 

                                                
8 As the pragmatic argued, experience was never ontologically bifurcated in the first place, even thought we 

can always identify aspects of our unified experience and abstract them as if they were separate and distinct 

entities, structures, or processes. Experiences comes whole and continuous we make distinctions and 

abstract out patterns from this qualitative whole. On this view cognition is on organic, embodied process of 

enaction in which the organism is dinamically engaged with its sourrounding and is not separated or 

alienated from them. […] the patterns of our engagement ae sensorimotor patterns, image schemas, 

conceptual metaphors, and other imaginative structure. 



26 

 

sabemos sobre ele é sua existência socialmente elaborada e linguisticamente comunicada; é 

o que nós identificamos como sendo “isso” ou “aquilo”.  

A relação entre linguagem e cognição, numa abordagem corporificada, é, 

portanto, de mútua constitutividade. Em outras palavras, é por meio da atividade altamente 

interativa de mentes corporificadas com seu meio que a linguagem e as estruturas 

cognitivas surgem, desenvolvem-se, estruturam-se e se retroalimentam. Tais 

conhecimentos são armazenados em forma de domínios conceptuais, aos quais recorremos 

para dar coerência ao mundo ao nosso redor e os realimentamos por meio de nossas 

experiências diárias. Esses domínios correspondem a “nichos de sentido onde experiências 

corpóreo-afetivas ficam estocadas, desde a infância” (DUQUE; COSTA, no prelo), na 

forma de esquemas e frames. Esses domínios cognitivos são estáveis, porém não estáticos. 

Sua principal característica é a flexibilidade, uma vez que são “acessados” a todo o 

momento para dar sentido a novas informações e por elas são retroalimentados.  

É possível perceber um paralelo entre os conceitos de domínios conceptuais ou 

Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs) e uma interpretação neural do processamento 

cognitivo, condizente com uma visão corporificada da cognição. Sob tal interpretação, os 

domínios estáveis poderiam ser compreendidos como “representações neurais, que são 

modificações biológicas criadas por aprendizagem num circuito de neurônios” 

(DAMÁSIO, 2007, p. 116), e seriam ativados como padrões neurais com atividade 

sincronizada em diversas regiões cerebrais.  

 

[...] à medida que nosso conjunto de circuitos neurais vai sendo 

formatado pela experiência, emergem tipos básicos desses circuitos. 
Assim, há circuitos neurais específicos caracterizando frames, esquemas 

imagéticos, metáforas conceptuais, itens lexicais ou construções 

gramaticais. (PIRES, 2008, p. 32) 
 

A ativação desses conjuntos ou padrões neuronais possibilita a construção on line 

do significado e um constante retroalinhamento dos domínios estáveis. Ou, nas palavras de 

Damásio, 

  
[...] o processo por meio do qual as representações neurais, que são 
modificações biológicas criadas por aprendizagem num circuito de 

neurônios, se transformam em imagens nas nossas mentes; os processos 

que permitem modificações microestruturais invisíveis nos circuitos de 
neurônios se tornem uma representação neural, a qual por sua vez se 

transforma numa imagem que cada um de nós experiencia como sendo 

sua (DAMÁSIO, 2007, p. 116). 
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2.3 Domínios Estáveis 

 

2.3.1 Esquemas 

 

Para a LC, os esquemas correspondem a estruturas cognitivas oriundas de nossas 

experiências sensório-motoras, tais como deslocamento no espaço, e seus aspectos 

perceptuais, como, por exemplo, orientação, equilíbrio, forma etc. Tais experiências são 

facultadas pela configuração biológica própria da espécie humana e, portanto, passíveis de 

serem desenvolvidas por qualquer indivíduo. 

Segundo Johnson, “as características estruturais e relacionais que moldam nosso 

encontro com aspectos de nosso ambiente são preservadas em nossos mapas neurais”
9
 

(JOHNSON, 2007, p. 137). Sob a forma de esquemas imagéticos, padrões dinâmicos e 

recorrentes de interação organismo-ambiente são armazenadas em nossa memória de longo 

termo e são recorrentemente ativadas para significarmos nossas próximas experiências e 

interações 

Os esquemas são estruturas pré-conceptuais, ou seja, são imagens multi-estésicas 

(mapas perceptuais) relacionadas com cada experiência sensório-motora. Segundo Duque e 

Costa, 

 

Armazenado na memória, o conhecimento está disposto num conjunto de 

representações mentais, e cada uma desempenha todo o conhecimento 
genérico que adquirimos através de nossas experiências passadas com 

objetos, situações, sequência de situações, ações, sequências de ações, 

conceitos, e assim por diante.  Essas experiências são ordenadas 
recorrentemente, gerando esquemas que reproduzem o conhecimento que 

temos acerca dos espaços de representação externos. (DUQUE; COSTA, 

no prelo) 

 

Entre os esquemas imagéticos
10

 mais conhecidos estão: 

 

 

 

                                                
9 The structural features and relations that shape our encounters with aspects of our environment are 

preserved in our neural maps. 
10 Para um levantamento detalhado da estruturação e significado dos esquemas imagéticos mais importantes, 

ver Johnson, 1987 – cap. 2-5. Aqui, adotei para a apresentação e explicação dos esquemas imagéticos mais 

conhecidos a mesma linha adotada por Duque e Costa (no prelo), os quais recorrem a representações gráficas. 
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Em termos de corporalidade, cada movimento pressupõe um ponto de partida 

(ORIGEM), um ponto de chegada (META) e uma sequência contínua de localizações que 

conectam os pontos entre a partida e a chegada (CAMINHO). Esse esquema sempre 

envolve uma direção. Desde nossa tenra idade, experienciamos situações como essas e 

elaboramos imagens perceptivas dessas experiências a partir de uma complexa engenharia 

neural de percepção, memória e raciocínio. O mapa perceptual que emerge dessas 

experiêcias com movimentos retilíneos (Esquema ORIGEM-CAMINHO-META) fica 

estocado em nossa memória e é o que possibilita as inferências sobre movimento ao longo 

de uma reta, mudança de direção ou movimentos que têm um objetivo claro. 

                    

     Esquema CONTÊINER                                    Esquema PARTE/TODO 

                      

Esquema CENTRO/PERIFERIA                      Esquema LIGAÇÃO 
 

    

Esquema ORIGEM/CAMINHO/META                      Esquema ESCALA 

 

Quadro 2: Principais Esquemas Imagéticos (adaptado de DUQUE; COSTA, no prelo) 
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Outra estrutura fundamental de organização significativa de nossa experiência 

advém do fato de nosso campo visual possuir áreas focais que desbotam ou apagam o 

horizonte ao redor que não está sendo focado ou não é o centro de nossa atenção 

consciente. Tal configuração possibilita a formação do nosso conceito do esquema 

CENTRO-PERIFERIA. 

A partir de nossa percepção acerca de nós mesmos, enquanto organismos (um 

todo) formados por órgãos (partes), que precisam funcionar de forma conjunta e integrada 

formamos esquemas como PARTE-TODO e LIGAÇÃO. 

Através de nosso sistema perceptual, experienciamos constantemente variações na 

qualidade, intensidade ou grau de nossas sensações. Por exemplo, a luminosidade pode ser 

forte ou fraca; o som pode aumentar ou diminuir em intensidade; os alimentos podem ser 

mais amargos ou doces. Experiências como essas são a base do esquema ESCALA. Da 

mesma forma, nosso constante contato com variados tipos, formas e tamanhos de 

contêineres nos possibilita formar o esquema CONTÊINER, com sua estrutura básica de 

um exterior e um interior demarcado por limites. 

Muito do conhecimento acerca dos esquemas imagéticos advém de análises 

linguísticas de seu funcionamento no processo de significação/compreensão de termos 

referentes a noções espaciais e operações corpóreas, bem como seu papel na 

conceptualização e raciocínio sobre domínios abstratos (LAKOFF, 1987; GIBBS, 1994; 

LAKOFF; JOHNSON, 1999; GIBBS; STEEN, 1999; LAKOFF; Núñez, 2000). 

Atualmente, há três importantes aspectos dos esquemas imagéticos que, conforme 

Johnson (2007), devem ser enfatizados: 

i. os esquemas são uma importante parte do que torna possível construir sentido, até 

mesmo para nossa própria experiência corporal, operando abaixo do nível da consciência 

(como parte do que LAKOFF; JOHNSON, 1999, chamam de Inconsciente Cognitivo); 

ii. os esquemas possuem uma lógica estrutural (espacial e corpórea) que nos possibilita 

construir sentido para e agir inteligentemente em nossas experiências diárias; 

iii. os esquemas imagéticos não podem ser entendidos nem como estruturas meramente 

corpóreas, nem meramente mentais, mas como uma estrutura de organização significativa 

que emerge de nossa contínua e integrada conexão entre nossa interação física com nosso 

entorno e nossa atividade de imaginação e pensamento. 
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2.3.2 Frames 

 

Consoante Minsky, frame  

é uma estrutura de dados para representar [o conhecimento de] uma 
situação estereotipada, como estar em um certo tipo de sala ou ir a um 

aniversário de criança. Ligado a cada frame há diversos tipos de 
informações. Algumas das informações são sobre como usar o frame, o 

que esperar que aconteça ao usá-lo, e o que fazer caso suas expectativas 

não se confirmem.
11

 (MINSKY,1974, p. 1, ) 

Isso significa dizer que os frames correspondem a estruturas cognitivas complexas 

compostas por um conjunto de slots que descrevem os atributos (facets) dos “objetos” em 

diferentes contextos (views). Esses slots podem conter dados ou, até mesmo, outros frames 

e, a eles, podem estar associados procedimentos que se responsabilizariam por atitudes 

específicas com relação ao slot em questão. 

Enquanto os esquemas correspondem a estruturas de conhecimento de ordem 

sensoriomotora e perceptual, facultadas pela configuração biológica da espécie humana, os 

frames são estruturas de conhecimento acerca de nossa interação com nosso entorno 

sociocultural. 

De maneira simplificada, Duque e Costa explicam: 

O esquema CONTÊINER, por exemplo, é associado à compreensão de 
uma coisa poder estar dentro da outra, mas é a noção de frame que nos 

direciona a procurar uma caixa de leite na geladeira e nos impede de 

procurá-la dentro do guarda-roupa, por exemplo. (DUQUE; COSTA, no 

prelo) 

Tais estruturas são também descritas por Lakoff (1987) como modelos cognitivos 

idealizados (MCIs). Ele os caracteriza como estruturas complexas de conhecimento, um 

todo gestáltico, como uma rede, composto por diversos tipos de dados, quais nós. O 

significado para cada dado depende da caracterização desse dado como elemento de um 

MCI especifico; em relação com outros dados do mesmo MCI; a relação deste MCI com 

outros MCIs; e toda a interação daquele MCI com o sistema conceptual como um todo.  

As informações armazenadas nos frames, ou MCIs, não são reflexos de nada do 

que há no mundo. Mas se organizam, da mesma forma que os esquemas imgéticos, a partir 

                                                
11 A frame is a data-structure for representing a stereotyped situation, like being in a certain kind of living 

room, or going to a child's birthday party. Attached to each frame are several kinds of information. Some of 

this information is about how to use the frame. Some is about what one can expect to happen next. Some is 

about what to do if these expectations are not confirmed. 
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de nossa interação com nosso entorno sociocultural. Dessa experiência conjunta e 

recorrente com outros humanos em contextos específicos emergem padrões complexos que 

são armazenados em nossa memória de longo termo e que são ativados para significarmos 

novas experiências.  

Os frames contêm quatro tipos básicos de dados ou informações: cenário, roteiro 

ou script, categoria e taxonomia. 

i. Cenário: estrutura cognitiva composta de um conjunto de elementos cujo acionamento 

possibilita reconhecer um determinado lugar como sendo um quarto, uma igreja ou uma 

sala de aula, por exemplo; 

ii. Roteiro (script): estrutura cognitiva composta por padrões de ação organizados em 

torno de conjuntos de situações específicas experienciadas (CENÁRIOS), contém um 

estado inicial, uma sequência de eventos e um estado final, relacionando-se principalmente 

com o esquema ORIGEM/ CAMINHO/ META 

iii. Categoria: estrutura cognitiva estabilizada dentro de uma cultura, cujos elementos são 

reconhecidos em função de alguns traços recorrentemente experienciados.  

iv. Taxonomia: estrutura de organização hierárquica de categorias. 

Para a perspectiva em tela, são essas estruturas cognitivas acima descritas que 

possibilitam as inferências necessárias à compreensão discursiva. Cabe, portanto, às 

formas linguísticas de organização discursiva (sequências textuais, escolhas lexicais e 

sintáticas) o papel de ativar tais estruturas conceptuais.  

 

2.4 Padrão Discursivo 

 

Consoante Östman (2005), o tipo de processamento cognitivo da linguagem é o 

mesmo para uma palavra, uma sentença, ou para fenômenos discursivos. Duque e Costa 

postulam que, condizente com a perspectiva corporificada apresentada até agora, 

 

As construções discursivas (piadas, contos, charges, anúncios, editoriais, 

cartas etc.) são espaços de negociação intersubjetiva no interior dos quais 
ocorre o trabalho conjunto de construção de sentido. Nesse sentido, as 

práticas discursivas produzem  e manipulam representações simbólicas, 

implicando, ao mesmo tempo, a necessidade de os sujeitos se inserirem 

numa determinada moldura e, dentro dela, exercerem um jogo de 
linguagem particular. [...] O aspecto semiológico das categorias 

linguísticas decorre do acoplamento entre essas categorias e determinadas 

estruturas de conhecimento que se organizam na forma de domínios 
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idealizados subjetivamente e partilhados intersubjetivamente pelos 

membro de um grupo social. (DUQUE; COSTA, no prelo) 

 

Dessa forma, a análise da compreensão/processamento linguístico pode tomar o 

discurso como seu foco de investigação. As categorias discursivas são tomadas por esses 

autores como padrões discursivos. Para Östman (2005, p. 121), “Padrões Discursivos 

representam propriedades linguísticas específicas que os equiparam com padrões 

convencionalizados conhecidos como gramática” 
12

. Estes seriam, sob a perspectiva da 

Gramática de Construções Corporificada, “entidades abstratas resultantes do pareamento 

de forma e significado” (DUQUE; COSTA, 2011, no prelo). 

De acordo com essa abordagem, caberia ao polo da forma as relações internas – 

envolvendo sequências textuais, escolhas lexicais e sintáticas – e ao polo do significado as 

relações externas – semântico-pragmáticas – que um discurso exibe em relação aos 

contextos sociais e comunicativos (esquemas imagéticos e frames discursivos, como a 

concepção social do texto enquanto bula, notícia, conto, petição etc.). Dessa forma, a 

Gramática de Construções combina em uma holística representação (com partes 

equivalentes) informações e conhecimentos tradicionalmente separados em níveis 

(morfologia, sintaxe, léxico, semântica). 

Uma análise construcional do discurso ratifica que o processamento discursivo 

resulta da manipulação significativa de nossa própria percepção da realidade. Em outras 

palavras, são acionadas estruturas cognitivas (esquemas e frames) durante o processo on-

line de produção/ compreensão do discurso, que dizem respeito à maneira como 

organizamos nosso conhecimento de mundo.   

Consoante aos autores supracitados, tomo os Padrões Discursivos (PDs) como um 

construto cognitivo que serve de ferramenta adicional à compreensão de textos, tanto que, 

a alteração de elementos constituintes da forma ou do significado (instruções de preparo de 

alimentos dadas de maneira diferente de uma receita, apresentação de personagens ou 

cenários não prototípicos) acarretará um maior esforço de processamento, não incorrendo, 

necessariamente, em incompreensão.  

                                                
12 Discourse patter represent convencionalizations of especific linguistic properties, which places them on an 

equal footing with conventionalized patterns known as grammar. 
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2.4.1 Esquemas Narrativos e Centros Dêiticos 

 

Para Duque e Costa, 

 

Contar histórias tem uma relação direta com a forma como 

experienciamos o mundo, uma vez que nossas experiências forjam as 

histórias, e as histórias enriquecem (e desenham novas) experiências. [...] 
a experiência humana é uma construção criada a partir da interação entre 

a organização de esquemas cognitivos dos indivíduos e o impacto do 

Umwelt, do Mitwelt e do Eingenwelt sobre os dispositivos humanos de 
percepção. [...] Frequentemente, esses esquemas operam fora da 

percepção consciente e funcionam com experiências significativas já 

construídas e a narrativa é um desses esquemas cognitivos, uma vez que 
representa a consciência de um mundo, cujas ações humanas estão 

interligadas, tomando por base efeitos sobre a realização de desejos e 

objetivos. (DUQUE; COSTA, no prelo) 

 

Segundo esses autores, os PDs de base narrativa são apreendidos primeiramente 

por sua organização pressupor  a ativação do esquema ORIGEM/CAMINHO/META 

(OCM), que se baseia na experiência corpórea de deslocamento.  

Como dito anteriormente, a própria compreensão das ações humanas ao nosso 

redor se dá em termos de realização de desejos e objetivos. Além disso, conforme 

Fauconier e Turner (2002), organizamos nossa experiência quanto às situações e eventos 

vividos, comprimindo-os através de relações vitais de TEMPO, ESPAÇO, CAUSA-

EFEITO, etc. Para esses autores, a relação vital mais básica é a de CAUSA-EFEITO. 

Associado ao esquema OCM , o procedimento de comprimir causa e efeito é base para a 

narração, bem como para outras sequências textuais (injunção, argumentação).  

Diferentes padrões discursivos de base narrativa são qualitativamente diferentes 

em termos da maneira como são processados. Duque e Costa (no prelo) postulam que as 

formas prototípicas de ficção exigem que o leitor perceba os personagens como sendo 

corporificados em contextos de ficção, construídas cognitivamente. Em outras palavras, a 

mente do leitor cria gestalts contextuais nos trechos ajustados em único quadro espaço-

temporal. As coordenadas de lugar (ONDE), tempo (QUANDO) e pessoa (QUEM) 

originam-se de um Centro Dêitico (CD), uma perspectiva construída e adotada pelo leitor.  

A categoria CD é aqui tomada na perspectiva de Rapaport e colegas (1994), 

segundo os quais CD é um modelo mental de informação de espaço, tempo e personagem 

construído pelo compreendedor de uma narrativa e usado por ele mesmo para compreender 

a narrativa. O conceito de CD advém de estudos desenvolvidos por pesquisadores da 



34 

 

Inteligência Artificial (IA) na tentativa de construir softwares que unissem, tais como a 

mente humana, uma estrutura de armazenamento e processamento de dados para realização 

de ações inteligentes.  Esses estudos forneceram recursos computacionais que nos 

permitiram compreender o processo de organização do conhecimento de mundo na 

memória humana. Um dos projetos de investigação a respeito da compreensão de textos 

predominantemente narrativos, elaborado pelo grupo interdisciplinar de pesquisa 

Discourse and Narrative (Universidade de Nova Iorque, em Buffalo, EUA) apresenta a 

noção de Centro Dêitico como constructo teórico de suas pesquisas.  

O Centro Dêitico (Deictic Center), sendo um constructo cognitivo, deve ser 

entendido como contribuição do leitor para o processo de compreensão do texto. Uma 

estrutura de dados construída cognitivamente e a partir da qual o leitor “localiza” o espaço 

(ONDE), o tempo (QUANDO) e o personagem/a perspectiva subjetiva (QUEM) da 

narrativa. A construção e o monitoramento das modificações do CD ao longo da narrativa 

são importantes para o processo de compreensão.  
 

 A cada ponto da narrativa, a atenção do leitor é focada em um particular 

personagem (ou outro objeto) que está em uma particular relação espacial 
e temporal com cada outro. Mais ainda, o leitor “olha” para a narrativa a 

partir da perspectiva de um personagem particular, com uma localização 

espacial e temporal particular – o QUEM, QUANDO e ONDE. O CD é 

uma apropriada e útil estrutura de dados para representar e integrar as 
informações na narrativa e, então, um útil constructo para entender como 

a interpretação de uma sentença local é integrada à compreensão mais 

global do texto narrativo. (RAPAPORT et al., 1994, p. 2)
13

 
 

Os aspectos que constituem o CD são: 

i. ONDE – corresponde ao lugar no mundo da história a partir do qual o leitor “percebe” os 

objetos e eventos descritos na narrativa, serve como o “aqui” usado pelo leitor para 

compreender as referências dêiticas. Assim como a noção do “aqui” do mundo real, 

tomada como referência em uma conversa cotidiana, auxilia na compreensão dos espaços 

mencionados nessa situação de comunicação. 

ii. QUANDO – referência que corresponde ao “agora” da narrativa, a partir do qual o leitor 

infere as relações temporais que muitas vezes não são expressas linguisticamente no texto 

narrativo. Segundo Almeida e Shapiro, “Tudo que vem antes do ponto-agora é no passado 

                                                
13 At any point in the narrative, the reader’s attention is focused on particular characters (and other objects) 

standing in particular spatial and temporal relations to each other. Moreover, the reader “looks” at the 

narrative from the perspective of a particular character, temporal location, or spatial location – the WHO, 

WHEN, and WHERE. The DC is an appropriate and useful data structure for representing and integrating 

the information in narrative and is thus a useful construct for studying how local sentence interpretation is 

integrated into more global comprehension of narrative text. 
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(no mundo da história) e tudo que vem depois do ponto-agora é no futuro a partir daquele 

momento da história” (ALMEIDA & SHAPIRO, 1983 apud RAPPORT et al., 1994, p. 3). 

iii. QUEM – entidade psicológica/perspectiva subjetiva a partir da qual o leitor “olha” para 

os eventos e objetos apresentados pela narrativa. Há quatro tipos que QUEM: (a) QUEM 

focal, (b) personagens não-focais, (c) QUEM focalizado e (d) QUEM narrador. 

(a) QUEM focal: entidade psicológica que “captura” o CD, a partir da qual o leitor 

demarca as referências espaço-temporais e coordenadas psicológicas de um personagem. 

(b) Personagem não-focal: entidade psicológica apenas mencionada na história, mas que 

não captura o CD. 

(c) QUEM focalizado: entidade psicológica percebida através das próprias ações do 

personagem, numa perspectiva mediada. 

(d) QUEM narrador: entidade psicológica que conta a história a partir de um nível 

epistêmico diferente do da própria história, seja em termos temporais (narração 

retrospectiva) ou ontológicos (a existência do narrador é de natureza diferente da natureza 

da história). 

Como os CDs, bem como os demais conceitos da LC até agora apresentados, 

participam do processo de compreensão do discurso? Isso é o que analisarei a seguir. 

 

 

2.5 Sobre Leitura e Compreensão – o processamento discursivo 

 

Devido aos avanços das pesquisas em Inteligência Artificial (IA), em 

Neurociências e nos estudos da Linguística Cognitiva Corporificada, muitos aspectos 

cognitivos do processo de compreensão textual têm sido desvendados através da 

comparação entre os processos cognitivos naturais e modelos de armazenamento de dados. 

Nesse enquadre, 

 

uma estrutura de dados por si parece não equivaler ao conhecimento, uma 

vez que dados são apenas fontes de conhecimento que precisam ser 
manipulados por softwares para ações “inteligentes” serem realizadas. 

Acreditamos que esse mesmo sentido pode ser transferido para a prática 

discursiva, ou seja, um texto por si é apenas uma base de dados que 

precisa de um compreendedor para ser transformado em conhecimento. 
Além disso, observa Leffa (1986) que, para lidar com processos 

cognitivos de compreensão, um computador precisa estar abastecido com 

“conhecimentos prévios” acerca do mundo. Isso significa que, por mais 
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prosaico que seja um texto, devem ser realizadas inúmeras inferências 

para que haja uma compreensão mínima. Desse entendimento, decorre a 

nossa compreensão de inferência como procedimento com que o leitor, 
acionando o conhecimento prévio, estabelece relações entre dois 

elementos de um texto. (DUQUE; COSTA, 2011, p. 2) 

 

Em termos de processos cognitivos naturais, um compreendedor (leitor/ouvinte) 

aciona muito do que não está expresso. É o que se verifica com certa facilidade em padrões 

discursivos de base narrativa. Nesses padrões, o compreendedor faz inferências que não 

estão, necessariamente, expressas nas relações de acontecimentos, pessoas e objetos. Para 

tanto, o compreendedor faz uso de seus conhecimentos prévios acerca de:  

i. objetos – por meio da identificação de suas propriedades mais recorrentes num dado 

período de tempo e num dado local, por exemplo, durante muito tempo, na cultura 

ocidental, pensar em um conjunto composto de uma mulher, um homem e crianças era 

reconhecer uma família; hoje, essa configuração pode variar, correspondendo ao mesmo 

objeto “família” um homem e uma mulher sem filhos, ou mesmo casais homoafetivos com 

ou sem filhos; 

ii. ações e eventos – por meio do entendimento de como ele é causado, o que resulta dele, 

como provocá-lo, influenciá-lo ou, até mesmo, evitá-lo;  

iii. procedimentos – como executar ações, como andar de bicicleta, por exemplo;  

iv. meta-conhecimento – conhecimento a respeito do que já se sabe e qual a extensão e 

origem de um assunto em particular.  

Esses conhecimentos prévios são acionados em conjunto, sendo estruturas 

significativas construídas e estocadas em nossa memória principalmente a partir de nossos 

movimentos corporais no espaço, nossas manipulações de objetos e nossas interações 

psicológicas, físicas e sociais (JOHNSON, 1987). Tais conhecimentos, sob a forma de 

esquemas e frames, funcionam como padrões recorrentes, regulando estrategicamente as 

atividades de ordenação e significação das experiências.  

Diante do exposto, fica claro que qualquer processo de significação (conhecer ou 

compreender algo), portanto, evoca uma ou mais dessas estruturas cognitivas, e mesmo as 

situações não familiares são inicialmente semantizadas recorrendo-se a um padrão 

relativamente semelhante.  

O processo de compreensão textual acontece pela manipulação das estruturas 

conceptuais, ou de partes delas. Isso significa que expressões linguísticas servem enquanto 

indexadores de esquemas e frames, uma espécie de gatilho, que criam verdadeiras redes de 
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integração conceptual por meio da ativação de padrões de circuitos neurais (frames, 

categorias, esquemas, etc.) enquanto falamos, pensamos ou lemos. 

Dessa forma, durante o uso linguístico, há uma associação entre um frame e uma 

dada situação de duas maneiras diferentes:  

 

a) o material lexical e gramatical observável no texto aciona os frames 

relevantes na mente do intérprete em virtude do fato de essas estruturas 
gramaticais existirem como índices desses frames; e  

b) o compreendedor atribui coerência a um texto ao indexar um frame 

interpretativo particular. (DUQUE; COSTA, no prelo) 

 

A compreensão de textos, na perspectiva em tela, operaria por meio do 

acionamento concomitante e integração de frames e esquemas, suscitados por itens 

lexicais, ou seja, por trás de simples construções linguísticas existem vastas redes 

conceptuais manipuladas inconscientemente através da ativação de poderosos circuitos 

neurais. 

Enquanto produzimos discursos ou compreendemos textos, estamos nos movendo 

através de espaços simulados e mudando pontos de vista e perspectivas. Dessa forma, 

durante as práticas discursivas, construímos modelos situacionais e interrelacionamos 

vários elementos desses modelos.  

Especificamente em um texto narrativo, são a construção e o constante 

monitoramento do Centro Dêitico que fornecem pistas contextuais que permitem ao 

compreendedor relacionar a informação dada em cada frase sucessiva e a narrativa como 

um todo. Isso acontece por meio da construção e dinâmica modificação de CDs sucessivos, 

o que possibilita identificar e localizar as personagens no tempo e no espaço narrativo. 

Além disso, possibilita relacionar a informação veiculada em cada frase com a estrutura 

global da narrativa, permitindo ao compreendedor inferir relações temporais, inferir 

relações espaciais e determinar o uso lexical.  

Ao pesquisador, monitorar o papel do CD na compreensão de narrativas 

possibilita considerar como o conhecimento é representado mentalmente pelo leitor, como 

ele lê uma história, e como esse conhecimento é construído a partir das sentenças. 

 Outros processos são utilizados pelo leitor durante a compreensão de uma 

narrativa (ou qualquer outra configuração complexa de informações). A natureza e as 

interrelações das unidades de informação que são compreendidas e lembradas dependem 

das estruturas cognitivas estáveis acionadas pelas construções linguísticas, as inferências 
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possibilitadas pela percepção de um Padrão Discursivo específico e construção e 

monitoramento dinâmico dos CDs, além da compressão dos eventos difusos por meio das 

Relações Vitais. 

Foi esse tipo de processamento que foi tomado como base para a análise da 

compreensão de narrativas por alunos da EJA. 
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3 Estado da Arte 

 

A maioria dos estudos que toma a EJA como contexto de pesquisa refere-se às 

práticas de alfabetização e escolarização de jovens e adultos. Esses estudos procuram 

caracterizar o alunado, a escola e/ou as práticas pedagógicas próprios a essa modalidade de 

ensino. E, apesar do adensamento quantitativo dessas pesquisas, o que se percebe é a 

dificuldade de superar essa fase de “diagnóstico” para uma efetiva ação no intuito de 

acessibilizar o processo de ensino-aprendizagem nessa modalidade de ensino. 

Concordemente a Ortiz, 

 

As principais conclusões presentes, nas pesquisas analisadas, ratificam 
um perfil dos alunos jovens e adultos como: 

• indivíduos que, juntamente com seus familiares, estão marcados por 

carências socioeconômicas, afetivas e culturais; 
• a escola reproduz a estrutura de desigualdade social presente na 

sociedade capitalista, estando longe da realidade e das necessidades 

concretas dos alunos; 

• os conteúdos e metodologias partem de um padrão de aluno ilusório; 
• alfabetizar-se significa manutenção no emprego e melhor integração 

social; 

• o ritmo do emprego os afasta da escola. (ORTIZ, 2002, p. 70, 71) 
 

Algumas pesquisas, no entanto, possuem um caráter mais aplicado, uma vez que 

discutem fatores diretamente ligados à interação do professor com o aluno no processo de 

construção do conhecimento, a saber, a formação docente; suas concepções de linguagem, 

do processo de ensino/aprendizagem, do desenvolvimento cognitivo dos alunos. Pesquisas 

com essa natureza buscam, na análise do discurso dos sujeitos que constroem o contexto 

escolar, respostas para suas problematizações. 

Almeida (2008) analisa os discursos dos professores da EJA, no que se refere à 

prática educativa, buscando desvelar as marcas discursivas que evidenciam a formação a 

que foram submetidos e que apresentam claros índices de repetição de posturas de 

imobilismo, adotadas no processo de ensino-aprendizagem, para alunos dessa modalidade. 

Os resultados desse estudo chamam à atenção o fato de o discurso de exclusão e 

incompetência estar sempre permeando o discurso dos professores em sala de aula, 

reafirmando constantemente o fracasso escolar nessa modalidade de ensino. O que parece 

ratificar que os discentes estão fadados ao fracasso e à imobilidade social.  

Ramos (2009) investiga, com base nos postulados de Bakhtin e seu Círculo, as 

concepções de língua, linguagem, leitura e escrita no discurso de seis professoras da EJA 
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ao retomarem a Proposta Curricular de Língua Portuguesa do MEC e a da Ação Educativa. 

Em suas conclusões, a autora constata a urgente necessidade de um processo de formação 

de professores contínua, que possibilite o contato com teorias linguísticas que embasam o 

ensino/aprendizagem de leitura e escrita, destacando a diferença do processo de 

alfabetização e letramento.  

Ortiz (2002), em sua dissertação de mestrado, procura olhar a EJA sob o viés 

cognitivista piagetiano. Seu trabalho objetiva verificar o nível de operatoriedade dos alunos 

da Educação de Jovens e Adultos da cidade de Mogi Guaçu, determinado pelas provas 

operatórias de Jean Piaget. Os resultados obtidos nesse estudo permitem-na concluir que os 

sujeitos estudados encontram-se nos níveis elementares de operatoriedade, fato que pode 

explicar as dificuldades em operar categorias abstratas. A interpretação desses resultados 

não pretende, no entanto, classificar os sujeitos, mas possibilitar uma reflexão sobre como 

criar situações que possibilitem aos alunos a construção de sua aprendizagem, ante os 

conteúdos sistematizados pela escola. 

As pesquisas supracitadas ainda apresentam uma caracterização da modalidade da 

EJA como um espaço no qual subjazem concepções ilusórias de um alunado 

cognitivamente limitado e de um processo de desenvolvimento cognitivo ainda baseado 

nas teorias psicológicas e educacionais tradicionais. Ou seja, parecem ratificar uma postura 

já apontada pelo PARECER CNE/CEB 11/2000: 

A excessiva ênfase nos aspectos lacunosos do analfabetismo pode 

mascarar formas de riqueza cultural e de potencial humano e conduzir a 
uma metodologia pedagógica mais forte na "ausência de..." do que na 

presença de aptidões, saberes e na virtualidade das pessoas socialmente 

estigmatizadas como pouco lógicas ou como destituídas de densidade 

psicológica. (PARECER CNE/CEB 11/2000, p. 5 e 6) 
 

Mesmo pesquisas que se voltam para o processo de leitura no contexto da EJA 

parecem fazê-lo com vistas a entender as práticas de leitura dentro de sua funcionalidade 

social ou importância dada pelos alunos (Gaspar, 2009). 

É perceptível, portanto, a necessidade de pesquisas que se voltem especificamente 

para a leitura e compreensão como processo cognitivo de significação nesse contexto de 

ensino, possibilitando, se ainda não a criação de metodologias de ensino, ao menos a 

discussão de encaminhamentos metodológicos de otimização do processo de leitura. Faz-se 

necessário um mapeamento das estratégias utilizadas por esses adultos e jovens já inseridos 

no mercado de trabalho, muitos já pais ou mães, trazendo suas histórias de vida, no 

processo de compreensão textual. Apenas assim seria possível modificar o atual processo 
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educacional ao qual o alunado da EJA é agora submetido. Um processo educacional que 

apenas mascaradamente lhes oferece uma “conclusão” dos níveis básicos de ensino, sem 

um verdadeiro desenvolvimento de habilidades ou competências como a da leitura e da 

compreensão de textos. 

Por outro lado, mesmo quando pensamos especificamente as pesquisas acerca do 

processo de leitura ou compreensão de textos, segundo Gerhardt (2011, p. 52): 

 

O interesse pelas pesquisas em leitura no Brasil teve início na década de 
oitenta do século passado, com foco nos aspectos cognitivos do 

processamento em leitura, definidos pela Psicolinguística, e se limitando 

à relação texto-leitor. Tal interesse se ateve ao âmbito acadêmico, e, 
mesmo que alguns pesquisadores tenham se dedicado ao assunto, os 

materiais disponíveis sobre leitura e cognição não lograram atingir a 

formulação de projetos didático-pedagógicos e a elaboração de 
compêndios didáticos para as escolas brasileiras. 

 

Nesse enquadre, esta pesquisa pode contribuir para uma melhor compreensão de 

como alunos da EJA significam textos e, consequentemente, para o desenvolvimento de 

metodologias de ensino que levem em consideração a cognição desse público específico, 

propiciando um real aprendizado. 
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4 Fundamentos Metodológicos: o desenrolar da pesquisa 

 

4.1 Abordagem 

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa experimental tendo em vista a 

tentativa de mapear as estratégias cognitivas utilizadas no processo de compreensão 

textual/processamento discursivo por meio de testes que buscam dar uma clara e 

mensurável percepção da complexidade desse processamento, além de tal experimento ser 

analisado sob a hipótese de que alunos da EJA utilizam estratégias cognitivas complexas 

no processamento de significação de textos/discursos. No entanto, a análise e a 

interpretação dos dados gerados pelos protocolos de leitura não se deram por meios 

quantitativos, como comumente acontece nas pesquisas experimentais, mas, sim, pelo uso 

do método da introspecção.  

Segundo argumenta Talmy (2005), a introspecção tem sido a metodologia central 

no desenvolvimento da Linguística Cognitiva e continua sendo a principal. Essa 

metodologia consiste em uma atenção consciente dirigida por um usuário da língua a 

aspectos particulares da linguagem como manifesto em sua própria cognição. Nesse 

sentido, a acessibilidade consciente a um aspecto da linguagem é dependente de fatores 

como a organização cognitiva geral; as diferenças individuais na cognição; a situação 

atual; as condições de atendimento; o objeto categorial da atenção.  

Ainda segundo esse autor, a cognição humana parece estar organizada de tal 

maneira que os aspectos da linguagem diferem quanto a sua acessibilidade por meio da 

introspecção em isolamento.  Entretanto, dos aspectos linguísticos o mais acessível é o 

significado: o conteúdo conceitual associado com representações linguísticas. Mas para 

aspectos que a introspecção isolada não dá conta, esta pode ser combinada com outras 

metodologias. 

Dessa forma, minha análise configurou-se por meio da análise de corpus (dados 

gerados pela resposta dos alunos aos protocolos) orientados pelos fundamentos teóricos 

anteriormente apresentados juntamente com a introspecção. 

A presente pesquisa também pode ser descrita como documental, devido à 

natureza dos dados: respostas aos protocolos de leitura. 
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4.2 Retrato do ambiente de pesquisa 

 

A Educação de Jovens e Adultos foi uma marca importante da educação popular 

do Brasil nos anos 50 e 60. Iniciando com programas de alfabetização pautados pelo 

método Paulo Freire (como o “De pé no chão também se aprende a ler”, em Natal – RN; o 

“Movimento de Cultura Popular”, em Recife – PE; “Movimento Brasileiro de 

Alfabetização – MOBRAL” – de âmbito nacional), a EJA foi avançando para programas 

de maior duração com vistas a acessibilizar também o Ensino Fundamental. Mas apenas 

com a LDBEN nº 5.692/71 passa-se a ter um programa de educação continuada de jovens e 

adultos, sob a forma de supletivo, regulado por uma ideia de compensação e suprimento da 

educação básica. 

Com a LDBEN nº. 9.394/96, em seu artigo 37, a EJA teve uma atualização, dessa 

forma a educação de jovens e adultos passa a ser entendida como uma modalidade de 

ensino regular a ser destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos 

no ensino fundamental e médio e na idade própria
14

. A mesma lei assegura que cabe ao 

Poder Público a oferta e manutenção dessa modalidade de ensino. Dessa maneira, a EJA 

funciona em escolas municipais e estaduais, geralmente no turno noturno, devido ao fato 

de seu público alvo ser composto, em sua maioria, por trabalhadores. Também pode ser 

oferecida por empresas, em conjunto com as secretarias de educação de sua localidade, 

para seus funcionários em turno diferente do turno de trabalho. Essa modalidade é gratuita 

e deve compreender a base nacional comum do currículo para o ensino Fundamental e 

Médio, possibilitando, assim, o prosseguimento dos estudos. 

No entanto, segundo o PARECER CNE/CEB 11/2000 – Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, a EJA é mais que uma modalidade de 

ensino, representa uma dívida social. A EJA, consoante à vasta bibliografia que a 

regulamenta e organiza, deveria assumir as funções reparadora, equalizadora e 

qualificadora
15

. Porém, esse discurso de inclusão social, distribuição igualitária de direitos 

e/ou oportunidades de acesso aos bens culturais, bem como o de reconhecimento da 

autonomia e dignidade do aluno adulto parece esvaziar-se de seu conteúdo político até 

                                                
14 Concordemente à LDB, a idade adequada para a matrícula inicial no ensino fundamental é de 6 anos, 

estendendo-se, por consequência, até os 14 anos, dado seu caráter obrigatório de 9 anos. 
15 Reparadora: no que diz respeito à restauração de um direito negado ao público em questão, a saber, o 

direito de uma escola de qualidade. Equalizadora: pois se propõe a possibilitar uma igualdade de 

oportunidades de inserção e ação na sociedade contemporânea. Qualificadora: no sentido freireano de um ser 

humano incompleto e em constante processo de formação e desenvolvimento. 



44 

 

chegar à realidade da sala de aula. Nesse sentido, o que se percebe no dia-a-dia do 

ambiente escolar é uma mera aplicação de atividades mnemônicas e/ou de localização e 

memorização de informações disponíveis em livros didáticos ou em textos avulsos. 

Dentro desse contexto mais amplo, o grupo de alunos da EJA consultado em 

minha pesquisa estuda em uma escola localizada num bairro central do município de 

Goianinha. Este possui cerca de 23 mil habitantes e todas as 26 escolas públicas da região 

oferecem a modalidade da EJA no turno noturno. Por sua localização próxima ao centro da 

cidade, a escola pesquisada é uma das que recebe um grande número de alunos nessa 

modalidade. 

A escola pesquisada é uma das que lecionei no período entre 2005 e 2007, e 

estava razoavelmente equipada, em termos físicos, com a estrutura padrão das escolas do 

município: entradas e banheiros com acesso para alunos portadores de necessidades 

especiais, bebedouros, copa, salas de aula com quadro branco e piloto, carteiras de madeira 

e ventiladores. Também possuía um espaço para eventos (quase uma quadra), que só é 

utilizado para o turno noturno em dias comemorativos. Havia no local uma pequena 

biblioteca com clássicos literários e material de pesquisa disponibilizados pelo governo 

federal, mas dificilmente era utilizada pelos professores, e os alunos não tinham acesso à 

ela sozinhos. 

O corpo docente da EJA que corresponderia ao segundo ciclo do ensino 

fundamental, os 3º e 4º níveis, é composto por quatro professoras. A professora licenciada 

em Língua Portuguesa ministra as disciplinas de português e história; as demais, 

licenciadas em Pedagogia, dividem-se entre as disciplinas de geografia e ciências; 

matemática e religião; inglês e cultura do Rio Grande do Norte. 

A equipe de funcionários da escola no turno noturno ainda é composta de uma 

coordenadora pedagógica, duas secretárias, três assistentes de serviços gerais e um vigia. A 

diretora divide seus horários presenciais entre os turnos matutino, vespertino e noturno. 

 

4.3 Alunos consultados 

 

A coleta de dados se deu no primeiro semestre de 2011. A turma escolhida foi o 4º 

nível, com vistas a diminuir a incidência de alunos não alfabetizados, uma vez que o teste 

exigia leitura e as respostas eram dadas por escrito. 
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A turma de 4º nível da EJA na escola pesquisada tinha 50 alunos matriculados. 

Todavia, devido ao tipo, frequência e carga horária de trabalho da região, a evasão e a 

ausência dos alunos às aulas são grandes. Assim sendo, uma média de 30 alunos assistem 

às aulas. Ao todo foram consultados nas duas atividades de leitura/compreensão textual 26 

alunos. Desses, 5 tiveram suas respostas descartadas, devido à incompletude ou 

ilegibilidade do texto produzido; 2 responderam apenas ao primeiro protocolo; 10 apenas 

ao segundo protocolo; e 9 responderam aos dois protocolos. Assim sendo, ao todo, 11 

alunos responderam ao primeiro protocolo e 19 ao segundo. 

Os jovens e adultos que foram consultados têm idade entre 13 e 56 anos. Eles 

apresentam profissões e histórias de vida diversificadas e todos residem na própria cidade, 

no centro ou bairros rurais e periféricos. Ainda assim, esses indivíduos compartilham 

características comuns, entre elas a precoce necessidade de entrar no mercado de trabalho; 

o contato tardio com o contexto escolar ou seu contínuo abandono e retardo. Além dessas, 

há ainda a experiência de viver em uma cidade pequena, mas que é “ponte” para outros 

municípios e estados, uma vez que Goianinha é cortada (literalmente ao meio) pela BR 

101. 

4.4 Instrumento 

 

Para obter o corpus deste trabalho, utilizei instrumentos e procedimentos 

comumente utilizados nas pesquisas cognitivas e psicolinguísticas, descritos a seguir. 

 

4.4.1 Protocolos de leitura 

 

Os protocolos de leitura constituem-se de um instrumento de pesquisa do 

conhecimento declarativo e procedimental dos leitores. Tal instrumento, descrito no âmbito 

das ciências cognitivas como “janela para a compreensão”, possibilita a investigação do 

processo de compreensão textual uma vez que torna “visível” o fluxo da consciência por 

meio de uma descrição da atividade mental durante a compreensão textual. 

Ericsson e Simon (1993, apud AMARAL, 2009) distinguem dois tipos de 

verbalização dos processos cognitivos que podem constituir os protocolos de leitura: o 

relato verbal em tempo real e o relato retrospectivo. No relato em tempo real, são 

comumente utilizados enquanto procedimentos a medição do tempo de leitura, o 
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monitoramento dos movimentos dos olhos durante a leitura, os relatos verbais em voz alta 

(verbalização do pensamento), a interrupção da leitura para se responder a questões 

relacionadas ao segmento lido. Já no relato retrospectivo, as medidas mais usadas são a 

evocação livre, a evocação guiada, o reconhecimento e questionários sobre o texto lido, 

sendo que tais medidas só são tomadas depois de terminada a leitura. 

Optei pelo relato em tempo real, no primeiro protocolo, pois, conforme Hirano 

(2007), esse procedimento apresenta as vantagens de ser uma válida medida da 

compreensão de leitura; ser mais “puro” (ou mais textualmente embasado) que outros 

procedimentos de medida (como questões de múltipla escolha), além de ser a avaliação 

mais direta do resultado da interação leitor-texto, uma vez que conta com elementos ainda 

em ativação na memória de curto tempo. Já no segundo, utilizei o relato retrospectivo, uma 

vez que possibilita reconhecer as informações que foram retidas do processo de leitura.  

Em ambos os protocolos utilizei o registro escrito, devido ao número de 

consultados necessários a constituição de um corpus significativo, modelo que possibilitou 

a participação simultânea de todos os consultados em cada sessão de aplicação dos 

protocolos. Tal escolha possibilitou também que a coleta de dados fosse realizada em 5 

encontros, não interferindo no calendário e na rotina escolar das turmas pesquisadas. Além 

disso, o registro escrito revela o processamento metacognitivo dos leitores – como 

predizem, organizam e inferem significados de sua interação com o reconhecimento das 

estruturas linguísticas (cf. HIRANO, 2007). 

A técnica da verbalização retrospectiva oferece o perigo da falibilidade da 

memória do leitor. Entretanto, consoante Ericsson e Simon (1993, apud AMARAL, 2009), 

essa situação está salvaguardada se os textos a serem lidos forem curtos. 

Para Amaral, 

 

A organização do texto é sempre justificada em função dos objectivos do 

investigador e as instruções tanto podem ter um caráter geral como serem 
focalizadas num tipo particular de processo ou estratégia cognitiva em 

que a observação pretende incidir. (AMARAL, 2009, p. 122) 

  

Assim sendo, o fato de os textos que se enquadram no Padrão Discursivo (PD) 

conto serem comumente curtos, estruturarem-se pela sequência narrativa e organizarem-se 

em torno da compressão da Relação Vital básica para a cognição humana CAUSA-

EFEITO (FAUCONNIER; TURNER, 2002), justifica a escolha por esse PD. Além disso, 

foram escolhidos para a construção dos protocolos I e II, respectivamente, os contos 
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humorísticos “Sozinhos” e “Rápido”, de Fernando Veríssimo, publicados no livro 

Comédias para se ler na escola, por se configurarem, o primeiro, pela quebra de 

expectativas, e o segundo, por uma temática familiar, mas sua textualidade exigir um 

processamento maior devido à sequência dialogal deixar sombreadas muitas informações 

recuperadas contextualmente (cenários, relações temporais). 

 

4.5 Procedimentos de coleta de dados 

 

A aplicação dos protocolos foi precedida de uma visita convite, na qual expliquei 

aos alunos os objetivos da pesquisa, e, então, agendamos encontros semanais. 

A aplicação do primeiro protocolo, uma vez que este se organizava pela estratégia 

de verbalização em tempo real, seguiu os seguintes passos: 

i. leitura das orientações para aplicação dos protocolos; 

ii. leitura do texto, apresentado em partes, e a interrupção da leitura para se responder a 

questões relacionadas ao segmento lido. 

O segundo protocolo, por se tratar de verbalização retrospectiva, foi aplicado da 

seguinte forma: 

i. leitura do texto, em sua íntegra; 

ii. reescrita da história; 

iii. respostas a questões de reconhecimento de cenas e roteiros em trechos do texto; 

iv. resposta à questão sobre o grau de dificuldade na compreensão (metacognição) do texto 

lido. 

Tendo em vista o baixo nível de alfabetização comumente encontrado nas turmas 

da EJA, mesmo nos últimos níveis do ensino fundamental, optei por ler o texto em voz alta 

para os alunos na aplicação dos dois protocolos. Com isso visei diminuir a incidência de 

incompreensões devido a dificuldades em lidar com textos escritos. 

 

4.6 Procedimento de Análise de dados 

 

Após a geração de dados, as respostas foram organizadas sob a forma de tabelas. 

Cada tabela do primeiro protocolo contém as respostas de todos os consultados a uma 
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mesma questão, possibilitando maior facilidade em compará-las e perceber regularidades e 

diferenças.   

No segundo protocolo, devido à natureza das questões, os dados gerados não 

foram trazidos em sua íntegra para o corpo do texto. Uma vez que a primeira questão era 

de reescrita, suas respostas ocuparam bastante espaço, sendo, portanto, organizadas em 

tabelas que encontram-se em anexo (Anexo V). Para a exemplificação durante análise dos 

dados foram transcritos apenas alguns exemplos de respostas. As demais questões visavam 

confirmar de modo mais específico o que já fora sendo apontado pela primeira questão. 

Dessa forma, também foram trazidos para o corpo do texto apenas exemplares das 

respostas encontradas. Todas as respostas, no entanto, estão, na íntegra, no anexo (Anexo 

IV). 

Em seguida, sob o método da introspecção, guiada pelo aparato teórico, procurei 

descrever e analisar o processo de compreensão dos consultados. 
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5 Tecendo uma compreensão sobre os dados 

 

Na busca de compreender como se dá o processamento cognitivo do discurso e 

testar os pressupostos até agora apresentados, analisei as respostas aos Protocolos I e II. 

 

5.1 Protocolo I 

 

O texto “Sozinhos”, escolhido para o primeiro protocolo, se configura como um 

conto humorístico no qual o narrador apresenta-se escrevendo um conto de terror, gerando, 

portanto, expectativas quanto a configuração desse padrão discursivo. O primeiro 

protocolo girou em torno da compreensão desse conto que, por se constituir pela quebra de 

expectativa, possibilitou-me mapear a ativação e as reconfigurações de frames e esquemas 

necessárias para a construção de sentido. 

Ao apresentar o primeiro protocolo (Anexo III) aos consultados, nada lhes foi dito 

com relação ao padrão discursivo, ao suporte ou autor do texto apresentado. Com isso, eu 

buscava que apenas as pistas linguísticas guiassem sua compreensão. A única informação 

dada a priori foi que o texto, embora estivesse na íntegra, seria apresentado aos poucos, em 

partes; e que, para cada parte, seriam apresentadas algumas questões acerca da 

compreensão que eles (os alunos) estavam construindo acerca do texto. 

Consoante a discussão teórica proposta até agora, o processamento discursivo é 

compreendido como a ativação de frames e esquemas indexados e/ou remodelados em 

função da expressão (verbal, gestual ou pictórica) que os aciona e do contexto que os 

configura. Assim sendo, ao ler as primeiras palavras de um texto, um compreendedor 

busca em sua memória informações que possibilitem a ativação de um Padrão Discursivo
16

 

(PD) específico, a partir do qual o texto será compreendido.  

Para a perspectiva em tela, diferentes padrões discursivos exigem diferentes 

modelos de integração cognitiva. No caso dos Padrões Discursivos de base narrativa, o 

esquema imagético que os organizam é o ORIGEM-CAMINHO-META (OCM) e os 

                                                
16 Conforme discutido anteriormente, o que aqui tomamos por padrão discursivo vai além das 

sequências textuais ou modos de organização textual. Reconhecer um padrão discursivo envolve perceber 

uma relação entre forma e sentido, aqui compreendida como o acionamento simultâneo de frames e 

esquemas, a partir da qual se desenrola uma sequência de eventos específicos.  
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atributos de seus frames correspondem aos ROTEIROS, CENÁRIOS e CATEGORIAS 

ativados. 

Para o primeiro excerto, apresentado com o título do texto, formulei três questões. 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Questão 1 do excerto 1 e suas respostas 

Questão Resposta Consultado 

1. Em sua opinião, sobre 

o que esse texto vai falar? 

Vai falar de terro Mau Mau  

Pelo que eu entendo do texto vai falar sobre uma 

coisa muito assustadora. 
Fernanda  

Eu acho que está pessoa estava falando de uma coisa 
muito terrível por exemplo um filme de terror muito 

horivel. 

Maria  

O texto vai falar sobre maldade 

é pesardelo 
Izete  

Uma História de terror Zêra  

Na minha opinião vai falar sobre uma história que 

pode ter um final feliz ou não 
Silva 

Sobre terror Mônica  

Este texto é di um terrorista Joãozynho  

O texto vai falar sobre alguma coisa de terror e muito 

assustador como múmias, monstros e muito terror 
Romário 

O texto fala de um conto de terror Carvalho  

Pra mim o final desta história é muito ruim Aldenice  

 

 

 

Sozinhos 

Esta ideia para um conto de terror é tão terrível que, logo depois de tê-la, me arrependi. Mas já estava tida, não 

adiantava mais. Você, leitor, no entanto, tem uma escolha. Pode parar aqui, e se poupar, ou ler até o fim e 

provavelmente nunca mais dormir. Vejo que decidiu continuar. Muito bem, vamos em frente. Talvez, posta no papel, 

a ideia perca um pouco do seu poder de susto. Mas não posso garantir nada. 

Quadro 3: Excerto 1 
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Tabela 2: Questão 2 do excerto 1 e suas respostas 

Questão Resposta Consultado 

2. Que parte (título, 
palavra, frase, trecho) do 

texto lhe faz imaginar 

isso? Justifique sua 

resposta. 

Você leitor no, entanto tem uma Escolha. Podi para 

aqui, e se poupar ou ler até o fim. 
Mau Mau 

Me faz imaginar que ficar sozinho é horrível e 

terrível. 

Porque esta idéia de ficar sozinho foi uma mau idéia 

logo me arrependi e é terrive ficar só. 

Fernanda  

O que me fez pensar foi esta parte. Esta ideia para 

um conto de terror e tão terrível que, logo depois de 

tê-la me arrependi. 

Maria  

Pode parar aqui e se poupar, ou ler até o fim e 

Provavelmente nunca mais dormir 

Eu imaginei coisas ruim 

Izete  

Provavelmente nunca mais dormir. Porque falou de 

uma forma assustadora. 
Zêra  

Vejo que decidiu continuar. (decidiu) Silva 

Esta ideia um conto de terror é tão terrível. 

Porque o texto fala sobre terror 
Mônica  

Não posso garantir nada Joãozynho  

Esta ideia para um conto de terror é tão terrível que 
logo, me arrependi. 

 

Porque eu achei que ia ser muito terrível e assustador 

Romário 

Esta ideia para um conto de terror é tão terrível que, 

logo depois de tela, me arrependir. Por isso acho que 

é um conto de terror 

Carvalho  

A palavra terror e terrível, susto 

Pra mim um texto que fala sobre terror isso já fala 

tudo 

Aldenice  

 

 

Tabela 3: Questão 3 do excerto 1 e suas respostas 

Questão Resposta Consultado 

3. Que “ideia” poderia 

ser “tão terrível”? 

Uma coiza muito ruim morte Mau Mau 

Ficar sozinhos eu acho que deve ser horrível. Fernanda  

Na minha opinião. 

um filme muito ruin 
Maria  

A cordar é nunca mais ver meus Pais Izete  

a ideia de violência e de morte. Zêra  

Comer carne humana depois de morto Silva 
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Viver sozinha é ver as coisas terrível como um filme 

de terror como um massacre da serra elétrica 
Mônica  

Para um conto de terror e tão terrível Joãozynho  

Frete [Fred] VS Jason Romário 

Provavelmente nunca mais dormir Carvalho  

A sexta feira 13 

Um filme que fala sobre terror 
Aldenice  

 

 

Se durante o processo de compreensão de padrões discursivos predominantemente 

narrativos são construídos os Centros Dêiticos (CDs) de tempo (QUANDO), e lugar 

(ONDE), a partir da adoção da perspectiva de uma pessoa (QUEM), necessariamente os 

consultados precisariam escolher um QUEM que guiasse o preenchimento dos slots dos 

frames ativados. Todas as respostas analisadas mostram a adoção de um QUEM narrador, 

após a leitura do primeiro excerto (Tabela 1). Isso perfila o “olhar” do leitor sobre o texto, 

fazendo com que o frame ativado, ao menos inicialmente, seja o do TERROR. Tal 

percepção aciona estruturas de conhecimento que cada um dos consultados tem acerca da 

CATEGORIA TERROR, dos CENÁRIOS e ROTEIRO do que é, ou pode ser, 

aterrorizante. Dessa forma, não fica difícil conjecturar sobre o que possivelmente será a 

temática do texto (Tabela 3). 

É interessante notar, no entanto, que nem todos os consultados precisaram 

focalizar a expressão “conto de terror” que aparece no primeiro excerto para a ativação do 

PD conto de terror e, consequentemente, seus frames e esquemas. As respostas à segunda 

questão (Tabela 2) mostram que outras construções linguísticas são capazes de instanciar 

esse padrão: o título (Fernanda); a menção a acontecimentos que podem ser categorizados 

como aterrorizantes, como “nunca mais dormir” (Zêra, Izete); ou mesmo o tom 

assustador/misterioso da narração (Zêra, Mau Mau). Essa instanciação também comprova 

que, no processo de compreensão, os consultados acionam os atributos de cenários e 

roteiro de um frame para dar sentido ao texto, uma vez que muito do que foi apontado 

pelos alunos não está “dito”, mas é fruto de suas inferências. 

As construções linguísticas focalizadas indiciam o domínio cognitivo (categoria, 

cenário e roteiro) TERROR. Para compreender o padrão discursivo percebido, os 

consultados parecem, então, criar um modelo mental da situação narrada. Isso significa 
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dizer que o compreendedor cria cognitivamente gestalts contextuais em torno das 

informações veiculadas nas construções gramaticais que se encontram ajustadas em um 

único quadro espaço-temporal (cf. DUQUE; COSTA, no prelo). Daí a importância da 

adoção de um CD que possibilite esse enquadramento espaço-temporal. 

 Uma vez que o primeiro excerto não apresenta informações acerca do tempo, 

espaço, ou personagens, as inferências dos alunos se dão a partir do frame de TERROR 

prototípico. O acionamento desse frame permite o preenchimento dos slots (de categoria, 

cenário e roteiro) com elementos (ações, personagens, lugares e tempos) prototípicos. A 

integração desses elementos se dá pelo acionamento do esquema imagético de LIGAÇÃO, 

que gera a relação vital de SINGULARIDADE. Isso explica porque alguns alunos podem 

conjecturar coerentemente acerca dos personagens, enredo e espaço da história (Tabela 3 – 

ver Romário e Zêra). 

Fica claro, com a leitura das respostas dadas à questão 3 que o papel do material 

linguístico de um texto é o de guiar o processo de significação, portanto não possui ou traz 

em si um significado. O material linguístico indicado nas respostas à questão 2 auxiliou no 

perfilamento dos elementos acionados, conforme é perceptível na comparação das 

respostas dadas às questões 2 e 3 (ver tabela 4). 

 

 

Tabela 4: Comparação de respostas das questões 3 e 4 

Expressão focalizada (Resposta à 

questão 2) 

Tema possível 

(Resposta à questão 3) 
Consultado 

“parar aqui e se poupar” coisa muito ruim, morte Mau Mau 

“sozinhos” (título) ficar sozinho é uma coisa terrível Fernanda 

“conto de terror” filme muito ruim Maria 

“nunca mais dormir” acordar e não ver meus pais Izete 

“A palavra terror e terrível, 

susto 

Pra mim um texto que fala sobre 

terror isso já fala tudo” 

A sexta feira 13 

Um filme que fala sobre terror 
Aldenice 

“provavelmente nunca mais 

dormir” (modo de falar 

assustador) 

violência e morte Zêra 
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Assim sendo, apesar do papel da materialidade textual no processamento 

cognitivo, ela é apenas “a ponta do iceberg”. Um compreendedor (leitor/ouvinte) aciona 

muito do que não está expresso. O compreendedor faz inferências que não estão, 

necessariamente, expressas nas relações de acontecimentos, pessoas e objetos devido a 

vastas redes conceptuais manipuladas inconscientemente através da ativação de poderosos 

circuitos neurais. Na verdade, diferentemente do tema solidão, que pode ser instanciado 

diretamente pelo título, temas como morte ou violência (Mau Mau e Zêra – Tabela 3) 

sequer são mencionados nesse primeiro excerto. 

O segundo excerto apresentado traz a descrição do cenário no qual desenrolar-se-á 

a pouca ação apresentada no texto, bem como as personagens que vivenciarão o enredo. A 

leitura desse excerto, portanto, apresenta elementos que indexariam os atributos antes 

escolhidos para o preenchimento dos slots do frame ativado ou exigiriam uma 

reconfiguração deste.  

 

 

 

 

Para esse excerto foram apresentadas três questões. 

 

 

Tabela 5: Questão 1 do excerto 2 e suas respostas 

Questão Resposta Consultado 

1. Sua opinião acerca do 

que vai acontecer continua 

a mesma ou se modificou? 

Sim Mau Mau  

Não Fernanda  

Sim Maria  

É assim: 
Um casal de velhos mora sozinho numa casa. Já criaram os filhos, os netos já estão grandes, só lhes resta implicar 

um com o outro. Retomam com novo fervor uma discussão antiga. Ela diz que ele ronca quando dorme, ele diz que 

é mentira. 

- Ronca. 

- Não ronco. 

- Ele diz que não ronca - comenta ela, impaciente, como se falasse com uma terceira pessoa. 

Mas não existe outra pessoa na casa. Os filhos raramente visitam. Os netos, nunca. A empregada vem de manhã, 

faz o almoço, deixa o jantar e sai cedo. Ficam os dois sozinhos. 

- Eu devia gravar os seus roncos, pra você se convencer - diz ela. E em seguida tem a idéia infeliz. - É o que eu vou 

fazer! Esta noite, quando você dormir, vou ligar o gravador e gravar os seus roncos. 

- Humrfm - diz o velho. 

Quadro 4: Excerto 2 
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Sim Izete  

Não, modificou. Zêra  

Não Silva  

Não  Mônica  

Não  Joãozynho  

Sim Romário 

Sim Carvalho  

Sim Aldenice  

 

 

Tabela 6: Questão 2 do excerto 2 e suas respostas 

Questão Resposta Consultado 

2. Transcreva a(s) parte(s) 

do texto que confirmaram 

ou modificaram suas 
expectativas, e justifique 

sua resposta. 

Um casal de velhos mora sozinho numa casa Mau Mau  

Um casal de velhos moram sozinhos Fernanda  

É o que vou fazer! Esta noite, quando você dormir, 

vou ligar o gravador e gravar os seus roncos. 
Maria  

Porquê aqui ele ta falando de outras coisas 

Porexemplo: Ele diz que não ronca ela diz que Ele 

ronca 

Izete  

um casal de velhos mora sozinho numa casa. Só 

lhes resta implicar um com o outro. Porque não fala 

de uma História de violência. 

Zêra  

E em seguida tem a ideia infeliz. (infeliz) Silva  

Um casal de velhos mora sozinho numa casa Mônica  

Infeliz – é o que vou fazer esta noite quando você 

dormir 
Joãozynho  

Ela diz que ronca quando dorme, ele diz que é 

mentira. 
Romário 

É o que vou fazer! Esta noite quando você dormir 

vou ligar o gravador e gravar os seus roncos. 
Carvalho  

Um casal de velhos que mora numa casa sozinhos Aldenice  
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Tabela 7: Questão 3 do excerto 2 e suas respostas 

Questão Resposta Consultado 

3. Com base no cenário 

descrito até agora, que 

ideias terríveis vêm a sua 
mente? 

Que algo iria acontecer com o casal de velhos algo 

muito ruim 
Mau Mau  

De ficarem sozinhos: essa idéia é muito terrível Fernanda  

a ideia terríveis. era sobre morte. Maria  

Nenhuma Izete  

Solidão 

Tristeza infelicidade 

desumanidade. 

Zêra  

Uma briga feia do casal quando confirmar que ele 

ronca 
Silva  

Ficam os dois sozinhos e ronco Mônica  

Terrorista Joãozynho  

Tomar sangue Romário 

Provavelmente nunca mais dormir. Carvalho  

Pra mim a ideia terriver que falar de terror do roncar 
 

Aldenice  

 

Em termos de processamento cognitivo, após a leitura das respostas às questões 

do segundo excerto, posso então afirmar que a compreensão da narrativa que estava sendo 

lida se efetivaria pela operação básica de Integração Conceptual. Em outras palavras, cada 

compreendedor, por meio de uma “varredura” dos frames indiciados pelas construções 

linguísticas, realizaria as operações de reconhecimento de identidades, igualdades, 

semelhanças, diferenças, contrastes entre os atributos acionados e os slots a serem 

preenchidos. A integração desses, possibilitada pelas relações vitais de ANALOGIA, 

DESANALOGIA, CAUSA-EFEITO e PAPEL/VALOR, comprimiria relações de 

SINGULARIDADE, IDENTIDADE e/ou MUDANÇA. Simultânea e concomitantemente, 

por meio da imaginação, o sentido seria configurado dentro da interação discursiva em 

curso. A cada nova reconfiguração necessária, novas integrações conceptuais seriam, 

então, realizadas.  
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Devido a uma clara incompreensão da questão 1, que não aceitava uma resposta 

sim/não (Tabela 5), só é possível perceber quem manteve e/ou reconfigurou o frame 

TERROR para a história narrada na comparação com as respostas à questão 3 (Tabela 7).  

Analisando as respostas dadas percebi que Fernanda, Izete e Mônica parecem ter 

respondido à última parte da questão 1, se a opinião delas acerca do tema/ação do texto 

havia se modificado, enquanto os demais consultados parecem ter respondido apenas à 

primeira parte, que perguntava se a opinião deles continuava a mesma. A comparação das 

respostas permite-me afirmar que apenas Zêra, Izete, Mônica e Aldenice mudaram de 

opinião depois de ler o segundo excerto e parecem começar a se distanciarem do PD conto 

de terror, já os demais não. Entretanto, apesar dessa diferença, quase todos parecem tentar 

ajustar as novas informações ao PD anteriormente percebido. Isso significa dizer que, para 

Zêra, Izete, Mônica e Aldenice, os elementos acionados pelo texto não são total ou 

adequadamente comprimidos pela relação vital de PAPEL/VALOR na CATEGORIA de 

personagem, tema e ou ação do PD conto de terror. 

Mau Mau, Fernanda, Zêra, Mônica e Aldenice conforme mostram suas respostas à 

questão (2) (Tabela 6), focalizam o cenário descrito e o percebem como compatível com 

um cenário de terror, procurando reconfigurar suas expectativas (os demais elementos que 

parecem destoar desse PD) com relação aos possíveis acontecimentos aterrorizantes 

(respostas à questão 3) a se desenrolarem nesse cenário. 

Já Maria, Izete, Romário e Carvalho voltam-se para o trecho que descreve as 

próximas ações (ir dormir e a gravação dos roncos) dos personagens (casal de velhos) 

(Tabela 6). Destes, apenas Izete parece começar a se distanciar do PD conto de terror. É 

interessante notar que em sua justificativa para uma mudança de opinião acerca do 

desenrolar do texto ela menciona as coisas que ele [narrador] fala como não compatíveis 

com o que o que se espera desse tipo de texto (Porquê aqui ele ta falando de outras coisas. 

Porexemplo: Ele diz que não ronca ela diz que Ele ronca). Sua resposta permite-me 

afirmar que, ao menos prototipicamente, o ronco, como atributo do frame diálogo entre 

pessoas idosas, parece não fazer parte da configuração do padrão discursivo conto de 

terror. Além disso, essa menção à fala do narrador sinaliza que a consultada adotara o 

narrador como QUEM FOCAL.  

Ainda Joãozynho e Silva focalizam a expressão “infeliz” (Tabela 6) que remete a 

algo negativo. Tal expressão faz com que ambos confirmem o PD conto de terror, um 

acionando acontecimentos negativos (terrorista) compatíveis com o esse PD, o outro 
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comprimindo os elementos descritos pelo texto pela relação vital de CAUSA-EFEITO com 

acontecimentos negativos cotidianos passados com personagens semelhantes (Uma briga 

feia do casal quando confirmar que ele ronca). 

A continuação do texto faz com que os demais consultados comecem a desconfiar 

que esse conto não fala de algo “tão terrível”. 

 

 

 

Para esse excerto foram dadas quatro questões. 

 

 

Tabela 8: Questão 1 do excerto 3 e suas respostas 

Questão Resposta Consultado 

1. Você já consegue sentir 

o que vai acontecer? 

Não Mau Mau  

Sim Fernanda  

Sim Maria  

Não Izete 

Sim Zêra  

Sim Silva  

Sim Mônica  

Você, leitor, já deve estar sentindo o que vai acontecer. Pare de ler, leitor. Eu não posso parar de escrever. As ideias 

não podem ser desperdiçadas, mesmo que nos custem amigos, a vida ou o sono. Imagine se Shakespeare tivesse se 

horrorizado com suas próprias ideias e deixado de escrevê-las, por puro comedimento. Não que eu queira me 

comparar a Shakespeare. Shakespeare era bem mais magro. Tenho que exercer este ofício, esta danação. Você, no 

entanto, não é obrigado a me acompanhar, leitor. Vá passear, vá tomar um sol. Uma das maneiras de controlar a 

demência solta no mundo é deixar os escritores falando sozinhos, exercendo sozinhos a sua profissão malsã, o seu 

vício solitário. Você ainda está lendo. Você é pior do que eu, leitor. Você tinha escolha. 

Sozinhos. Os velhos sozinhos na casa. Os dois vão para a cama. Quando o velho dorme, a velha liga o gravador. 

Mas em poucos minutos a velha também dorme. O gravador fica ligado, gravando. Pouco depois a fita acaba. 

Quadro 5: Excerto 3 
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Sim Joãozynho  

Sim Romário 

Sim Carvalho  

Não Aldenice  

 

 

Tabela 9: Questão 2 do excerto 3 e suas respostas 

Questão Resposta Consultado 

2. O que vem a sua mente 

com as informações que 

você já tem? 

O que vem a minha mente e que na final tudo fica 

bem 
Mau Mau  

O que vem na minha e que um casal de velhinhos 

que moram sozinhos. 
Fernanda  

Eles vão acorda e todos dois esta 

roçado[roncando]. 
Maria  

Na verdade eu pensei uma coisa 

é na verdade era outra 
Izete  

Gravar o ronco dos dois Zêra  

Uma briga do casal Silva  

Pouco depois a fita acaba e ele morre Mônica  

-- Joãozynho  

Eu acho velha não conseguiu gravar o velho roncar 

eles ficam filizes 
Romário 

Que a velha vai acordar e vai verr o gravador 

desligado 
Carvalho  

Quando ela liga o gravador Aldenice  

 

Tabela 10: Questão 3 do excerto 3 e suas respostas 

Questão Resposta Consultado 

3. Então, o que você acha 
que vai acontecer? 

Um terrível engano que podi cer para noia dos dois 

velhos 
Mau Mau  

Na minha opinião o que vai acontecer ela vai 

colocar o gravador e vai adormecer e no outro dia 

eles vão ouvir um terceiro ronco, pode ser até um 

fantasma. 

Fernanda  

Quando eles acorda eles vão briga Maria  

Eu pensei que a velha iria gravar o ronco do velho e 

depois mostrar para ele 
Izete  
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Sim no dia seguinte Ela vai colocar a fita e ouvir o 

ronco dos dois. 
Zêra  

O velho vai se conformar que ronca Silva  

Eles morrem Mônica  

Quando o velho dorme a velha liga o gravador mas 

em poucos minutos a velha também dorme o 

gravador fica ligado no dia seguinte não vai 

descoberto nada 

Joãozynho  

Eu acho que a velhinha gravou velho roncando e 

ela também roncar e soltar gazes 
Romário 

O gravador vai desligar logo após que eles dormem. Carvalho  

Pra mim eles vão morrer Aldenice  

 

 

Tabela 11: Questão 4 do excerto 3 e suas respostas 

Questão Resposta Consultado 

4. Por que você acha que 

isso (sua resposta anterior) 

vai acontecer? 

Porque acho que a velhinha também ronca Mau Mau  

Eu acho porquê é, no que ela fala que El ronca ele 

fala que não, então eu acho que vai ter o terceiro 

ronco, no outro dia eles vão ficar com muito medo. 

Fernanda  

porque eles dormiro e não vai saber qual é o ronco 

um do outro. 
Maria  

Porquê era o que eu pensei que ia acontece-lo Izete  

Porque ela botou a fita para gravar o ronco dele. Zêra  

Pela fita que está gravada então vai se conformar. Silva  

Porque eles vevêm sozinhos e abandonados e sem 

ajuda de ninguém da família para socorrelos e eles 

morrem 

Mônica  

Nada Joãozynho  

Porque velha fala demais e ela emplica demais ela 

gosta de emplicar com senhor. 
Romário 

Porque o gravador vai acabar a pilha Carvalho  

Por que eles estão muito velhinho e sozinho Aldenice  

 

Depois da apresentação do terceiro excerto, apenas Fernanda, Mônica e Aldenice 

parecem continuar lendo o texto como um conto de terror (Tabela 10), enquanto os demais 

consultados concentram-se na ação narrada e nos personagens apresentados e por isso 
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constroem outros sentidos para o texto, distanciando-se, assim, do PD conto de terror. Essa 

diferença de compreensão parece, em parte, estar pautada na mudança de Centro Dêitico 

adotada (ver tabela 11). Fernanda é a única que continua adotar a perspectiva de um 

QUEM narrador, o que a leva a relacionar os elementos que vão sendo introduzidos pelo 

texto como participantes de uma cena de terror. Já os demais parecem adotar a perspectiva 

dos próprios personagens como QUEM focado, desfocando a perspectiva do narrador. Isso 

quer dizer que, na condição de compreendedor, a simulação mental dos acontecimentos 

narrados se dá pela ótica dos personagens: o que a velha está pensando ou faz, o que o 

velho acha daquela situação. E, para a maioria dos consultados, não parece ter nada de 

aterrorizante nesse desenrolar, possibilitando a imaginação de que tudo acabará bem na 

história. 

No entanto, para Mônica e Aldenice, a mudança de CD (adoção da perspectiva 

dos personagens) não as afasta do PD conto de terror. Na verdade, elas focalizam os 

aspectos negativos ou aterrorizantes dos elementos apresentados pelo texto, mesmo pela 

ótica dos personagens, para poder comprimi-los nos slots que precisam ser preenchidos do 

frame TERROR. Ambas mencionam a morte como o desenrolar da história porque eles 

vevêm sozinhos e abandonados e sem ajuda de ninguém da família para socorrelos e eles 

morrem (Mônica). Suas respostas me permitem afirmar que essa inferência é possibilitada 

por se pensar a categoria VIDA metaforicamente como deslocamento, a partir do esquema 

ORIGEM-CAMINHO-META (SANTOS, 2011); é colocar a categoria VELHICE próxima 

da categoria MORTE no que seria o script da vida. Os elementos “falta de auxílio” e 

“solidão” servem, então, como indexadores desse tipo de projeção e integração conceptual. 

Então, apresentei o último excerto e suas quatro questões. 

 

 

 

Na manhã seguinte, certa do seu triunfo, a velha roda a fita. Ouvem-se alguns minutos de silêncio. Depois, alguém 

roncando. 

- Rarrá! - diz a velha, feliz. 

Pouco depois ouve-se o ronco de outra pessoa, a velha também ronca! 
- Rarrá! - diz o velho, vingativo. 

E em seguida, por cima do contraponto de roncos, ouve-se um sussurro. Uma voz sussurrando, leitor. Uma voz 

indefinida. Pode ser de homem, de mulher ou de criança. A princípio - por causa dos roncos - não se distingue o que 

ela diz. Mas aos poucos as palavras vão ficando claras. São duas vozes. 

É um diálogo sussurrado. 

"Estão prontos?" 

"Não, acho que ainda não..." 

Então vamos voltar amanhã..." 

Quadro 6: Excerto 4 
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Tabela 12: Questão 1 do excerto 4 e suas respostas 

Questão Resposta Consultado 

1. Qual foi o desenrolar da 

história (O que aconteceu)? 

Que ficou tudo bem com eles Mau Mau  

Não foi o que eu entendi. Fernanda  

foi a morte que veio busca eles mais não era a hora 

deles. 
Maria  

o que a conteceu que os dois casal de velho 

roncava 
Izete  

Eu acho que tinha alguem querendo entrar na casa. Zêra  

Final feliz Silva  

Eu acho que era outra pessoa sem ser os velhos Mônica  

Final felis Joãozynho  

Afinal velha também roncar e aí os dois roncam e o 

mistério fica no ar esse o final dos velhos 
Romário 

A velha também ronca e que tem outra pessoa Carvalho  

Eu acho que não aconteceu nada Aldenice  

 

 

 

Tabela 13: Questão 2 do excerto 4 e suas respostas 

Questão Resposta Consultado 

2. Em que partes deste 

último trecho você se 

apoiou para responder a 
questão anterior? Por 

quê? 

Aos poucos as palavras vão ficando claras são duas 

vozes. 
Mau Mau  

_ Fernanda  

eram duas vozes dialogando Sussurrado? “porque 

elas diz então vamos volta amanhã”. 
Maria  

A causa dos roncos Izete  

“Estão prontos?” 

- “Não, acho que ainda não...” 

- “Então vamos voltar amanhã...” 

Zêra  

No inicio do texto porque os dois ronca Silva  

Em seguida por cima do contraponto dos roncos, 

ouve-se um sussurros. Uma voz sussurrando 
Mônica  

Não, acho que ainda não Joãozynho  
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Pouco depois ouve-se o ronco de outra pessoa, a 

velha também ronca! 
Romário 

“Pouco depois ouve-se o ronco de outra pessoa, a 

velha também ronca”. 

“Uma voz sussurando, uma voz indefinida” 

Carvalho  

Eu acho que nada aconteceu porque ela só ouvia 

roncos 
Aldenice  

 

 

 

Tabela 14: Questão 3 do excerto 4 e suas respostas 

Questão Resposta Consultado 

3. Suas expectativas se 

confirmaram? 

Sim Mau Mau  

Não. Fernanda  

Não Maria  

Não Izete  

Não Zêra  

Sim Silva  

Sim Mônica  

Sim Joãozynho  

Sim Romário 

Não Carvalho  

Não Aldenice  

 

 

Tabela 15: Questão 4 do excerto 4 e suas respostas 

Questão Resposta Consultado 

4. Você achou “a ideia 

para um conto de terror” 

tão terrível? Por quê? 

Não. Porque tudo acabou bem Mau Mau  

Sim. Fernanda  

não achei tão terrível? 

porque a leitura foi muito boa. 
Maria  

Não porquê pela a História o que a conteceu foi duas 

pessoas idosa discutindo quem roncava 
Izete  
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não,  é apenas uma história triste devido a solidão Zêra  

Não, no inicio parecia mas depois foi mudando e 

terminou no final feliz. 
Silva  

Sim, mais ou menos, porquê pelo que eu entendi 

achei que era um pouco 
Mônica  

Não porque foi uma boa ideia Joãozynho  

Não porque foi muito interessante foi muito divertido 

e muito legal 
Romário 

Não por que não tem terror na história Carvalho  

Não porque não ouve nada de terror Aldenice  

 

 

As informações trazidas pelo último excerto fazem com que Maria e Zêra 

retomem a leitura do texto a partir do PD conto de terror (Tabele 12). No entanto, o mesmo 

diálogo focalizado por elas (Tabela 13) possibilitam uma leitura diferente para aqueles que 

já se distanciaram da categorização do texto como sendo um conto de terror, (Ver Tabelas 

12, 13 e 15). 

Observa-se que Mau Mau, Joãozynho e Carvalho, apesar da focalização de 

material linguístico que remete ao mesmo conteúdo, apontam para um final feliz ou banal 

da história. Assim também o fazem Izete, Silva, Romário e Aldenice, os quais focalizam os 

trechos que remetem aos roncos ou à briga causada por estes. Isso os faz, sem perceber, se 

distanciarem do PD conto de terror. 

 Apenas Fernanda e Mônica leram todo o texto como um conto de terror. Ainda 

assim o final do texto deixa aquela intrigada quanto ao que realmente aconteceu. Maria, 

que parecia ter se distanciado do PD conto de terror após a leitura do excerto anterior, 

parece retomar a perspectiva do narrador e enquadra as vozes misteriosas do fim do texto 

dentro do domínio do TERROR (a morte que veio busca eles mais não era a hora deles).  

A análise das respostas ao primeiro protocolo me permitiu observar o 

processamento cognitivo do discurso em termos de acionamento, indexação e 

reconfiguração dos frames, possibilitando mapear como nesse acionamento estão 

imbricados o reconhecimento de um PD específico e a adoção de uma perspectiva (QUEM 

focal), bem como mapear o papel do material linguístico na condição de “gatilho” e 

especificador das estruturas cognitivas ativadas. Por outro lado, a resolução do segundo 

protocolo permitiu-me observar mais especificamente o quanto o acionamento dos frames 
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vem em conjunto com o acionamento de esquemas imagéticos, ratificando o pressuposto 

básico da Gramática de Construções (GC) de que, em qualquer nível da linguagem, o 

significado decorre do pareamento de forma e sentido. 

 

5.2 Protocolo II 

 

No segundo protocolo, apresentei aos alunos o texto “Rápido”. 

 

Texto 2 - Rápido 

Acho que era o Marcel Marceau que tinha uma pantomima em que ele representava a vida de um homem, do 

berço ao túmulo, em menos de um minuto. Shakespeare, claro, tem seu famoso solilóquio sobre as idades do 

homem que também e uma maravilha de sintetização poética. Nossas vidas, afinal, comparadas com a idade 

do Universo, se desenrolam em poucos segundos. Cabem numa página de diálogo. 

 
- Quer dançar? 

- Obrigada. 

- Você vem aqui sempre? 

- Venho. 

- Vamos namorar firme? 

- Bom... Você tem que falar 

com o papai... 

- Já falei com seu pai. Agora é 

só marcar a data. 

- 26 de julho? 

- Certo. 

- Não esqueça as alianças... 
- Você me ama? 

- Amo. 

- Mesmo? 

- Sim. 

- Sim. 

- Parece mentira. Estamos 

casados. Tudo está 

acontecendo tão rápido... 

- Sabe o que foi que disse o 

noivo nervoso na noite de 

núpcias? 
- O quê? 

- Enfim, S.O.S. 

- Você estava nervoso? 

- Não. Foi bom? 

- Mmmm. Sabe de uma coisa? 

- O quê? 

- Eu estou grávida. 

- É um menino! 

- A sua cara... 

- Aonde é que você vai? 

- Ele está chorando. 
- Deixa... Vem cá. 

- Meu bem... 

- Hmm? 

- Estou grávida de novo. 

- É menina! 

- O que é que você tem? 

- Por quê? 

- Parece distante, frio... 

- Problemas no trabalho. 

- Você tem outra! 

- Que bobagem. 

- É mesmo... Você me 

perdoa? 

- Vem cá. 
- Aqui não. Olha as crianças... 

- O Júnior saiu com o carro. Ia 

pegar uma garota. 

- Você já falou com ele 

sobre... 

- Já. Ele sabe exatamente o 

que fazer. 

- O quê? Você deu instruções? 

- Na verdade ele já sabia 

melhor do que eu. Essa 

geração já nasce sabendo. 
Só precisei mostrar como se 

usa o macaco. 

- O quê?! 

- Ah, você quer dizer... Pensei 

que fosse o carro. E a Beti? 

- Parece que é sério. 

- Ela e o analista de sistemas? 

- É. Aliás... 

- Estão vivendo juntos. Eu 

sabia! 

- Ela está indo para o hospital. 
- Já?! 

- São gêmeos! 

- Sabe que você até que é uma 

avó bacana? 

- Quem diria... 

- Vem cá. 

- Olha as crianças. 

- Que crianças? 

- Os gêmeos. A Beti deixou 

eles dormindo aqui. 

- Ai. 

- Que foi? 

- Uma pontada no peito. 

- Você tem que se cuidar. Está 
na idade perigosa. 

- Já?! 

- Sabe que a Beti está grávida 

de novo? 

- Devem ser gêmeos outra 

vez. O cara trabalha com o 

sistema binário. 

- Esse conjunto do Júnior 

precisa ensaiar aqui em casa? 

Que inferno. 

- E o nome do conjunto? 
Terror e Êxtase. 

- Vão acordar os gêmeos. 

- Ai. 

- Outra pontada? 

- Deixa pra lá. Olha, essa 

música até que eu gosto. Não 

é rock-balada? 

- Não. Eles estão afinando os 

instrumentos. 

- Quer dançar? 

- Não! Você sabe o que 
aconteceu da última vez. 
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Esse se configurava como um conto que apresentava, resumidamente, toda a vida conjunta 

de um casal – desde o dia que se conheceram até a velhice, passando pelo casamento, nascimento 

dos filhos e netos e pelos problemas conjugais. Por ser escrito sob a forma de diálogo entre o casal, 

o texto deixa sombreado muitos atributos dos frames ativados que seriam essenciais para a 

compreensão de um Padrão Discursivo de base narrativa, como o CENÁRIO e o ROTEIRO. Tal 

construção poderia causar problemas de compreensão caso os compreendedores não conseguissem 

inferir tais atributos, nem comprimir os diferentes acontecimentos por meio da relação vital de 

CAUSA-EFEITO numa linha temporal contínua. Em outras palavras, seria necessária a ativação do 

esquema imagético OCM, pólo da forma, para comprimir os frames ativados, pólo do sentido, numa 

única história; bem como a inferência dos atributos não expressos linguisticamente. 

Na tentativa de mapear o acionamento desse esquema, pedi aos consultados que 

reescrevessem a história que haviam lido com suas palavras. Conforme exemplificado nas respostas 

abaixo: 

 

Questão 1 – 

Reescreva a história que acabou de ler com suas palavras 
 

Respostas –  

 
Era uma vez um rapaz que foi pedir em namoro uma moça muito bonita. 

Ela disse: você tem que falar com meu pai. Aí então ele foi falar com o pai dele e depois a moça 

chegou para o seu namorado dizendo que estava grávida, ele ficou surpreso. Você tá grávida? Tô ai 

acho q vou ter nosso filho umm 
É menina eu to grávida de novo mais já? Agora é menino. Vem cá olhe as criança, o Junior saiu com 

o carro. Você explicou tudo pra ele? Sim. Você deu até instrução. – Fernanda 19
17

. 

A história que li foi um romance ou um namoro que terminou em casamento que terminou em uma 
família. E este casal foi muito rápido em pouco tempo de casado apareceu um casal de filho e que a 

moça em duas gravidez foi de gêmio, 

O nome da moça era bete. O rapaz tinha uma banda. Mais o texto não tinha o nome dos dois só sei 
que ele convidou a moça para dançar e já pediu em namoro é que já marcou a data do casamento e 

que foi 26 de julho. 

O Junior saiu de carro para encontar com uma moça e mãe perguntou se o pai tinha falado sobre 

algo o pai disse não preciso as criança já nasce sabendo. – Silva. 

Rápido – um casamento qui acontecia muito rápido logo veio uma gravideis, os bebe eram gemeis 

logo depois lis chamou a mulher vamo li ela dis não poso qui os menino istão dormino logo depois 

veio outra gravides de de mais  dos gêmeos. – Joãozynho 

[os grifos são meus] 

 

Em todas as respostas a essa primeira questão, os consultados comprimem os eventos 

descritos no texto numa sequência temporal contínua, o que é comprovado pela utilização de 

expressões temporais, como Aí então, depois, de novo, mais já, agora, em pouco tempo, logo, logo 

                                                
17 Na resolução do segundo protocolo, duas alunas escolheram o pseudônimo de Fernanda. Para diferenciar suas 

respostas, usarei o número referente às suas idades após o nome: Fernanda 19, Fernanda 26. 
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depois. Expressões como terminou em casamento, que terminou em uma família também me 

possibilitam afirmar a ativação do esquema OCM, embora o atributo focalizado desse esquema seja 

a META, enquanto a ORIGEM e o CAMINHO ficam sombreados. 

O único consultado que não construiu uma narrativa para recontar o que lera no texto foi 

Cal. 

Titulo é rápido sim acho porque a história que tem muitas diferente gente a vida das pessoas o Junior 
e ondi tim uma família bem com a vida do dia das pessoas – Cal 

 

No entanto, uma análise de sua resposta deixa clara uma dificuldade não de compreensão, 

mas de utilização da modalidade escrita. Ele nos diz que a história tem muitos personagens e trata 

do dia a dia de uma família, demonstrando que ativou os mesmos frames dos demais consultados, a 

saber, VIDA CONJUGAL/ RELACIONAMENTO AMOROSO/ VIDA FAMÍLIAR. Tal ativação 

se confirma nas respostas às demais questões do protocolo, como veremos a seguir. 

Questão 2 –  

Que partes da vida dos personagens são apresentadas? 

Com essa questão, objetivei mapear que frames ou sub-frames (MINSKY,1974) os alunos 

ativaram durante a leitura do texto apresentado. Nas respostas (ver anexo V), foi sinalizado o 

acionamento dos frames NAMORO, CASAMENTO, TRAIÇÃO CONJUGAL, NASCIMENTO 

DE FILHOS E NASCIMENTO DE NETOS.    

Não há no texto uma necessária ligação entre esses frames. Na verdade, não é expressa 

nenhuma sequencialidade temporal ou causal entre os diálogos apresentados que remetem a esses 

frames. Apesar disso, os consultados os compreendem como compondo o atributo ROTEIRO do 

frame RELACIONAMENTO AMOROSO (diálogo travado na fase da paquera, no casamento, 

numa briga conjugal, etc.). Isso se dá devido ao acionamento conjunto e simultâneo do esquema 

OCM; o que possibilita compreender metaforicamente RELACIONAMENTO AMOROSO como 

TRAJETÓRIA e comprimir todos esses eventos por meio das relações vitais de CAUSA-EFEITO e 

TEMPO. 

É interessante notar que até mesmo os cenários em que ocorrem alguns eventos é inferido 

pelos consultados, mesmo que nenhuma informação acerca deles seja textualizada. 

 

É a história que conta a vida de um homem e de uma mulher que se conheceram em uma balada [...] 
– Priscila. 

começou em uma festa, e comesaram a namorar – Gabriela. 
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[...] O menino logo ele pegou o carro do pai e foi pegar a namorada pra ir a balada [...] – 

Mônica. [Os grifos são meus] 

 

Apesar de os mesmos frames serem ativados, ao recontar a história que leram/ouviram 

(respostas a questão 1), os consultados apresentam algumas informações de forma divergente: quem 

é Bete e Junior? Quem deu à luz aos gêmeos? Quanto tempo passou entre os acontecimentos?   

Essas diferenças podem ser explicadas por duas razões: o sombreamento dos outros 

atributos do frame e o CD adotado.  Uma vez que os eventos são apresentados por meio do diálogo 

entre um casal, que sequer é nomeado, esses personagens passam a ser o QUEM focal que direciona 

o olhar dos compreendedores pelos acontecimentos narrados. Todos os eventos giram em torno 

deles ou são vivenciados por eles. Além disso, os demais personagens aparecem no texto como 

QUEM não focal. Isso faz com que os leitores “não tenham acesso ao mundo subjetivo”
18

 

(RAPAPORT, 1989) de Beti ou do Junior, filhos do casal protagonista; o que poderia causar uma 

maior dificuldade em atribuir-lhes ações dentro da narrativa. Além disso, há o sombreamento dos 

CENÁRIOS e a não explicitação das relações temporais ou causais entre os eventos. Tal 

sombreamento pode fazer com que, numa tentativa de estabelecer coerência para o texto, toda ação 

que tem uma autoria não muito clara seja atribuída pelos compreendedores ao casal protagonista da 

história. 

As respostas à primeira questão do segundo protocolo demonstram um nítido déficit na 

utilização da modalidade escrita da linguagem por parte dos consultados, o que, consequentemente, 

acarretaria uma dificuldade de leitura. No entanto, uma vez que li e reli em voz alta o texto por mais 

de uma vez antes de passarmos à resolução das questões, percebi, por meio das respostas, que o 

déficit apresentado se restringiu à transcrição de suas respostas. 

Para construir a questão (3), retirei cinco excertos do texto que apresentavam falas 

prototípicas dos frames (a) PRIMEIRO ENCONTRO, (b) CASAMENTO/ PEDIDO DE 

CASAMENTO, (c) TRAIÇÃO/ BRIGA DE CASAL, (d) DIÁLOGO ENTRE PAIS E 

ADOLESCENTE, (e) VIDA NA TERCEIRA IDADE.  

Questão 3 – 

A que situações específicas remetem os trechos abaixo? Justifique sua reposta. 

 a)       - Quer dançar? 
           - Obrigada. 

           - Você vem aqui sempre? 

           - Venho. 

                                                
18 “The reader is not given access to the subjective world of non-focal characters.” 
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b) - Já falei com seu pai. Agora é só marcar a data. 

     - 26 de julho? 

     - Certo. 

     - Não esqueça as alianças... 

c) - Parece distante, frio... 

    - Problemas no trabalho. 

    - Você tem outra! 
    - Que bobagem. 

    - É mesmo... Você me perdoa? 

d) - O Júnior saiu com o carro. Ia pegar uma garota. 

     - Você já falou com ele sobre... 
     - Já. Ele sabe exatamente o que fazer. 

e) - Ai. 

- Que foi? 
- Uma pontada no peito. 

- Você tem que se cuidar. Está na idade perigosa. 

 

Ao serem expostos a esses diálogos, os consultados deveriam dizer a que situações 

específicas da vida dos personagens eles remetiam. Suas respostas apontariam os frames ativados. 

As respostas indicaram o acionamento dos frames esperados, por exemplo:  

Respostas – 

(a) Estão começando a namorar. – Carvalho 

quando ele se conhece – Aldenice 

numa festa, onde o casal do texto começou a namorar – Priscila 

foi quando eles se conheceram em uma festa – Gabriela 

Quando eles estava numa festa e com mesou a namora/ Porque foi ama a primera vista – Kaká. 

 

(b) Quando ele pediu ela em casamento e já marcou a data – Silva 

E quando eles se casam – Ronaldo 

Quando ele foi pidi a mão dela em casamento – Maria 

Na casa dela falando com o pai dela/ Pedido de casamento – Fernanda 19 

 

(c) Traição. Por que ele esta se distansiando da mulher – Carvalho 

quando o casamento está em crise, uma desconfiança normal. – Priscila 

aqui fala em traição e ele confeça e pedi perdão – Gabriela 

Quando o casamento acabou ele foi morra em outro canto – Kaká 

É só uma briga de leve. Sim eu te perdou – Raiany 

E quando eles brigam – Ronaldo 

 

(d) Primeiro Relacionamento – Carvalho 
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usar a camisinha – Aldenice 

quando o filho pega o carro do pai para sair com a namorada e a mãe fica preocupada. – Priscila 

Bom ela tava com medo de ele faze um filho – Kaká 

Ele sabia se privinir – Ana 

Eles estão falando sobre a camisinha – Maria 

Namorar./ Ela pensa que é sobre sexo/ Hoje os tempos já mudaram eles já nasce sabendo – 

Fernanda 19 

 

(e) O senhor já estava com algum problema de saúde sua idade já estava alta – Silva 

Que ela tem que se cuidar que a idade dela esta bastante avançada – Raiany 

Idoso Por que está na idade perigosa – Carvalho 

Uma boa vó bacana – Aldenice 

quando chegamos depois dos quarenta anos e vem os problemas de saúde – Priscila 

Mostra que ele pode está com problemas do coração – Gabriela 

 

Houve, no entanto, alunos que não apontaram uma situação que lhes vinha à mente ao 

lerem os excertos. Em vez disso, eles responderam dando continuidade ao diálogo. 

 

(a) Quero sim/ Venho sempre aqui/ Muito obrigada – Ana 

Não por que - Joãozynho 

Sim – Fernanda 

Não obrigada não posu – Fabiano 

Que namorá com migo/ Não porquê – Paulo Roberto 

Sim – Cal 

Estava numa festa/ Venho sempre aqui/ Não quero dançar – Fernanda 19 

 

Esse tipo de resposta, embora inesperada, ainda ratifica a ativação dos mesmos frames pelo 

material linguístico apresentado. Isso porque os consultados responderam às questões expressas nos 

excertos como se eles mesmos vivenciassem as situações narradas. Para conseguirem responder 

coerentemente às perguntas expressas nos excertos, eles precisaram acionar os atributos ROTEIRO, 

CENÁRIO e CATEGORIA dos frames ativados. Ou seja, precisaram lançar mão de conhecimentos 

sobre onde se passa aquela situação, que “papel” desempenham, além de como agir e o que falar 

nas situações apresentadas.  

O quesito (d) da questão três foi o que gerou uma maior diversidade de respostas. Alguns 

consultados acionaram o frame DIÁLOGO ENTRE PAIS DE UM ADOLESCENTE, outros, que 

parecem ter adotado o filho adolescente como CD, centram-se na ação do filho e, portanto, acionam 
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frames de NAMORO, PRIMEIRO ENCONTRO, RELAÇÃO SEXUAL (ver tabela completa das 

respostas no Anexo V). 

A quarta e última questão do segundo protocolo pedia que eles comentassem o grau 

de dificuldade de compreensão do texto. 

Questão 4 – 

Em sua opinião, compreender o texto lido foi fácil ou difícil? Por quê? 

 

 E as respostas (todas as respostas encontram-se na Tabela 16 bem como no anexo V) 

podem ser divididas em quatro grupos: (i) dez que acharam fácil compreender o texto, (ii) quatro 

que acharam difícil compreendê-lo, mas não especificam o que causou a dificuldade, (iii) quatro 

que acharam difícil não a compreensão do texto, mas a atividade proposta, e (iv) um que não 

respondeu. 

 

 

Tabela 16: Questão 4 

Questão  4 Resposta Consultado 

Em sua opinião, compreender o 

texto lido foi fácil ou difícil? Por 
quê? 

Facil, Por quê fala das principais 

fases da vida de uma pessoa. 
Carvalho (i) 

Foi difícil 
Porque tem algumas coisa que eu 
não entendie 

Aldenice (ii) 

Foi fácil, afinal fala sobre o que 
acontece em toda família normal. 

Priscila (i) 

Foi fácil, por que o que tinha no 
texto é o que acontece no nosso 

cotidiano. 
Gabriela (i) 

Foi muito difícil por que eu noca 

tenha feito um trabalho assim 
mais em compensação a 

profesora muito legal xau xau 

Kaká (iii) 

Foi difícil! Porquê? Era tantos os 

meninos que não queria acabar 
mais 

Raiany (ii) 

Na minha opinião compreender o 

texto foi fácil e algumas de fíceis 
porque tinha algumas que dava 

para compreende e algumas que 

não dava 

Ronaldo (i) 

Algumas coisas fácies e outra e 
muito fácies, pro que foi tudo tão 

rápido de mais 
Ana (iii) 

Foi os dois no mesmo tempo 
Porquê tinha uns nome que eu 

Izete (iii) 
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não lembrei desculpe professora 
alguma coisa 

Foi fácil porque fala de uma 
história muito linda 

Maria (i) 

Vou falar a verdade eu pensei que 
ia ser moleza mais foi muito 

difícil 
Fernanda 19 (ii) 

Foi decil por que cinão presta 

bastante ateção nos erramos 
Mau Mau (iii) 

O texto não foi difícil. 
 Pois teve dois momento diferente 

eu gostei de todos e a parte dois  

foi melhor do que a primeira PIS 
falou de um encontro rápido 

Silva (i) 

Mais ou menos. 
Alguma coisa fácil e outas difícil 

Mônica (ii) 

Sim porque foi ona estória 
importante que a gente des cu 

brino mais o maciso importante 
Joãozynho (i) 

Eu achei fácil muito importante 

uma história muito rápida e 
enclasada [engraçada] 

Fernanda 27 (i)  

---- Fabiano (iv) 

Facio porque ela namorava com 

ele e só vivia grávida 
Paulo Roberto (i) 

Difícil porquê não compreender o 
texto das palavras 

Cal (iii) 

 

Uma análise de cada um dos grupos de respostas mostra que a facilidade de compreensão 

apontada pela maioria se deu devido à familiaridade com a temática do texto (Carvalho, Priscila, 

Ronaldo). Todos os consultados fazem parte de uma família, partilham conhecimento acerca do que 

é um relacionamento amoroso e do cotidiano de um casal. Assim sendo, mesmo que o texto deixe 

apenas subentendidos elementos essenciais para a narrativa, como o espaço e as relações temporais, 

não causa dificuldade de compreensão. 

As respostas dos oito consultados (grupos ii e iii) que disseram ter encontrado dificuldades 

para compreender o texto apresentam duas justificativas principais para tal: dificuldade de uso da 

modalidade escrita e grau de dificuldade ou “inovação” da atividade de compreensão (ver Kaká, 

Ronaldo, Mau Mau, Cal). São mencionados fatores como nunca ter feito um trabalho assim, não 

conseguir lembrar [ou encontrar] os nomes dos personagens, necessidade de atenção [ou 

concentração], além de desconhecimento do vocabulário usado. Ora, todos os alunos que alegaram 

ter enfrentado dificuldade para compreender o texto não tiveram dificuldade em recontar a história, 

ou responder a qualquer outra parte do protocolo, demonstrando, assim, que os problemas 

enfrentados no processamento discursivo não apontam para um déficit cognitivo. Provavelmente, o 

fato de saberem estar participando de uma pesquisa, estarem respondendo a um dever escolar, 
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estarem trabalhando com uma professora desconhecida, estarem diante de um atividade que lhes 

solicita mais do que localizar e reproduzir informações de um texto modifica seu olhar para esse 

texto e os faz achar que não o compreenderam. 
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6 (In)Conclusões 

 

A análise dos resultados encontrados possibilitou-me fazer um monitoramento do processo 

de compreensão dos consultados. Tal monitoramento permite-me afirmar que, para compreender 

um texto, os indivíduos consultados precisaram ativar estruturas cognitivas, frames e esquemas. O 

processamento discursivo, então, se dá pelo acionamento e manipulação dessas estruturas ou de 

parte delas. 

As inferências realizadas durante o processo de compreensão são possibilitadas por uma 

espécie de varredura dos esquemas e frames. Essa estratégia possibilita a criação de expectativas 

que dizem respeito ao tema, cenário, personagens e ações possíveis. A partir daí, o que ocorre é um 

monitoramento dos elementos escolhidos pelo leitor para preencher os slots dos frames ativados, em 

termos de manutenção e mudança dos elementos, guiado pelo material linguístico apresentado pelo 

texto. Nesse sentido, um texto que utilize muitas palavras desconhecidas pelos seus leitores gera 

dificuldade de compreensão uma vez que pode não servir para acionar as estruturas cognitivas 

necessárias à compreensão. 

Os esquemas e frames ativados dizem respeito, respectivamente, às experiências 

individuais diretas dos indivíduos consultados, bem como a experiências compartilhadas pela 

comunidade da qual fazem parte. Assim sendo, o grau de familiaridade que os compreendedores 

têm com os frames e esquemas acionados por um texto incorrerá em facilidade ou dificuldade de 

compreensão. Conforme especificado no capítulo dois desta dissertação, os esquemas imagéticos 

são estruturas cognitivas multiestésicas formadas por nossa interação sensório-motora com nosso 

entorno físico-biológico. Sua participação na atividade de significação verbal confirma não só uma 

base corpórea do significado, mas também uma não-modularidade mental. 

Além disso, fica claro que, durante o processamento cognitivo do discurso há o 

reconhecimento de esquemas e frames de uma experiência discursiva. Esse reconhecimento também 

guia e restringe o processamento discursivo. Isso quer dizer que a adoção de um Padrão Discursivo, 

pareamento de forma/esquema e sentido/frame, perfila o olhar do leitor para os elementos 

apresentados pelo texto. Um casal de velhos que mora sozinho, por exemplo, pode compor os 

personagens de uma história de terror ou um lindo romance. Mas a adoção de um PD específico, 

como o de um conto de terror, faz o compreendedor acionar apenas os aspectos desse quadro que 

são compatíveis com o PD adotado.  

Na compreensão de Padrões Discursivos de base narrativa, os Centros Dêiticos auxiliam na 

construção das inferências. Sendo o CD um construto cognitivo on-line a partir da qual se pode 

estabelecer o ONDE, o QUANDO e o QUEM de uma história, sua construção e monitoramento são 

imprescindíveis para compreensão de uma narrativa. A mudança de CD, na verdade, pode mesmo 
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incorrer em o compreendedor afastar-se do/ou mesmo mudar o Padrão Discursivo adotado na 

categorização de um texto. Um mesmo enredo pode compor um conto, uma crônica, uma piada ou 

um conto de terror, a depender da perspectiva adotada (QUEM), do lugar em que ocorre 

(QUANDO), por exemplo. 

Tomar o processamento cognitivo do discurso sob a perspectiva em tela significa entender 

o processo de leitura e compreensão de textos como mais do que um simples ato de decodificação 

de estruturas linguísticas submetidas a regras sintáticas. Significa entender esse processo como um 

ato cognitivo. Tal adoção pode implicar uma necessária mudança no ensino de leitura, na 

preparação de material didático e na formação de professores de língua. 

A atividade de construção de sentido através do acionamento e manipulação de estruturas 

cognitivas em função da expressão (verbal, gestual ou pictórica) que os aciona e do contexto que os 

configura ocorre diariamente em todos os setores da vida de qualquer indivíduo. Isso significa que 

um aluno adulto – que trabalha, compra, saca dinheiro no banco, joga vídeo-game, ensina normas 

morais e de convivência aos seus filhos – não tem dificuldade em realizar esse processamento 

cognitivo fora da escola ou em atividades que não envolvam a modalidade escrita da linguagem. 

Diante dos resultados da presente pesquisa, posso intuir que a dificuldade de leitura apresentada nas 

escolas não diz respeito a um problema cognitivo de nossos alunos da EJA, ou mesmo da 

modalidade regular de ensino. Antes, o que parece haver é uma predominância de concepção 

distorcida/insuficiente do que é leitura/compreensão, de ensino de leitura e também do próprio 

desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

Os protocolos que construí para a geração de dados desta dissertação são um pequeno 

exemplo de atividades que possibilitam a observação e o acompanhamento da compreensão do 

aluno durante a leitura de um texto. E, apesar de mais de 10 anos (entre desistências e reprovações) 

frequentando a escola, muitos nunca fizeram uma atividade desse tipo. Um monitoramento similar, 

em situação de sala de aula, geraria um rico material para o professor trabalhar as dificuldades que o 

aluno enfrenta no processo de compreensão, bem como para propiciar ao aluno compreender como 

ele compreende. Tornar esse processo cognitivo consciente, no sentido de saber como ele se dá, 

possibilitaria ao aluno um maior controle de sua compreensão e talvez maiores possibilidades de 

resolução de incompreensões. 

As reflexões possibilitadas nesta dissertação não visam apontar culpados para a defasagem 

no ensino de leitura/compreensão na modalidade de ensino da EJA. Também não são suficientes 

para construir uma metodologia (meta)cognitiva de ensino de leitura ou de compreensão de textos. 

Isso, creio eu, exigiria um mapeamento mais específico e controlado (experimental) de como o 

conhecimento e monitoramento consciente das estratégias cognitivas de processamento cognitivo 
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do discurso podem auxiliar e/ou otimizar o processo de compreensão. Tal questão fica em aberto 

para pesquisas futuras. 

Minha pesquisa pode contribuir para uma melhor compreensão de como ocorre o 

processamento discursivo, como construtos teóricos recentemente (menos de quarenta anos) 

formulados pela LC participam nesse processamento, bem como ratifica os pressupostos básicos da 

LC contemporânea de uma mente integrada e não modular que participa do processo de significação 

verbal e de um sistema conceptual formado por muito do nosso sistema sensório-motor. 
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Anexo I – Termos de autorização 

 

1. Termo de autorização da utilização das respostas aos protocolos 

 
 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

Autorizo a utilização de minhas respostas aos protocolos verbais 

(questionários) acerca de minha leitura e compreensão do texto 

______________________________________, aplicados pela professora Natalia de Lima 

Nobre, para fins de pesquisa. Gostaria de ser identificado pelo nome 

_________________________________________. 

 

 

 

 

Natal, ______, ____________________, 2011. 

 

 

Assinatura  
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2. Termo de autorização da direção da escola 

 
 

Natal, _____ de _________________ de 2011. 
 

Para O/A Diretor(a) da E. Mul. Dona Mariquinha 
De Natalia de Lima Nobre 
Aluna do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem – UFRN 

 
 
 
Na qualidade de docente da disciplina Língua Portuguesa, e no âmbito do projeto de 

investigação que estou a desenvolver no curso de Mestrado em Linguística Aplicada, sobre Leitura 
e Compreensão Textual, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, venho pedir 
autorização para que os seus/suas educandos(as) do 4º nível da EJA participem desse projeto. 

A participação limita-se a dois ou três encontros de aproximadamente 1 hora, na escola 
respectiva, em data e hora a marcar oportunamente, nos quais os(as) alunos(as) vão reagir 
verbalmente à leitura de dois texto(s), com gravação em simultâneo. 

Os dados obtidos nessa tarefa serão confidenciais e utilizados unicamente para fins de 
pesquisa. No entanto, os professores(as), coordenadores(as) e diretor(a) da escola poderão ter 
acesso a esses mediante solicitação. O material gravado poderá ser destruído a pedido dos 
encarregados de Educação e no momento em que já não se justifique mantê-lo para os fins de 
investigação. 

 
Agradeço antecipadamente toda a colaboração. 

 
 

_________________________________ 
Profª. Natalia de Lima Nobre      

 
Parecer do(a) diretor(a) da Esc. Mul. Profª Dona Mariquinha: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________ 

 
_________________________________________ 

Assinatura 
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Anexo II – Protocolo Verbal I 

 

Protocolo de Leitura I 
 

 

Data: ____/____/_______    Hora:______:______ 

 

Identifique-se na linha abaixo com o pseudônimo escolhido por você. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Observe atentamente as orientações a seguir antes de realizar esta atividade de leitura e 

compreensão. 

 

 

 O texto abaixo está reproduzido em sua totalidade. No entanto, encontra-se dividido em 

partes que serão apresentadas aos poucos, a cada página virada. 

 Para cada trecho apresentado há uma ou mais questões que deverão ser respondidas antes 

da leitura do trecho seguinte. 

 Portanto: 

 leia cada parte do texto quantas vezes achar necessário para sua compreensão, só então 

responda o que se pede; 

 não vire a página antes de responder as questões e não volte às páginas já viradas. 
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Texto I – Sozinhos 

 

 
 

1. Em sua opinião, sobre o que esse texto vai falar? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Que parte (título, palavra, frase, trecho) do texto lhe faz imaginar isso? Justifique sua resposta. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. Que “ideia” poderia ser “tão terrível”? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Esta ideia para um conto de terror é tão terrível que, logo depois de tê-la, me 

arrependi. Mas já estava tida, não adiantava mais. Você, leitor, no entanto, tem uma 

escolha. Pode parar aqui, e se poupar, ou ler até o fim e provavelmente nunca mais 

dormir. Vejo que decidiu continuar. Muito bem, vamos em frente. Talvez, posta no 

papel, a ideia perca um pouco do seu poder de susto. Mas não posso garantir nada. 
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1. Sua opinião acerca do que vai acontecer continua a mesma ou se modificou? 

______________________________________________________________________ 

2. Transcreva a(s) parte(s) do texto que confirmaram ou modificaram suas expectativas, e justifique 

sua resposta. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Com base no cenário descrito até agora, que ideias terríveis vêm a sua mente? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

É assim: 

Um casal de velhos mora sozinho numa casa. Já criaram os filhos, os netos já estão 

grandes, só lhes resta implicar um com o outro. Retomam com novo fervor uma 

discussão antiga. Ela diz que ele ronca quando dorme, ele diz que é mentira. 

- Ronca. 

- Não ronco. 

- Ele diz que não ronca - comenta ela, impaciente, como se falasse com uma 

terceira pessoa. 

Mas não existe outra pessoa na casa. Os filhos raramente visitam. Os netos, nunca. 

A empregada vem de manhã, faz o almoço, deixa o jantar e sai cedo. Ficam os dois 

sozinhos. 

- Eu devia gravar os seus roncos, pra você se convencer - diz ela. E em seguida tem 

a idéia infeliz. - É o que eu vou fazer! Esta noite, quando você dormir, vou ligar o 

gravador e gravar os seus roncos. 

- Humrfm - diz o velho. 
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1. Você já consegue sentir (compreender) o que vai acontecer? 

______________________________________________________________________ 

2. O que vem a sua mente com as informações que você já tem? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Então, o que você acha que vai acontecer? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Por que você acha que isso (sua resposta anterior) vai acontecer? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________

Você, leitor, já deve estar sentindo o que vai acontecer. Pare de ler, leitor. Eu não 

posso parar de escrever. As ideias não podem ser desperdiçadas, mesmo que nos 

custem amigos, a vida ou o sono. Imagine se Shakespeare tivesse se horrorizado 

com suas próprias ideias e deixado de escrevê-las, por puro comedimento. Não que 

eu queira me comparar a Shakespeare. Shakespeare era bem mais magro. Tenho 

que exercer este ofício, esta danação. Você, no entanto, não é obrigado a me 

acompanhar, leitor. Vá passear, vá tomar um sol. Uma das maneiras de controlar a 

demência solta no mundo é deixar os escritores falando sozinhos, exercendo 

sozinhos a sua profissão malsã, o seu vício solitário. Você ainda está lendo. Você é 

pior do que eu, leitor. Você tinha escolha. 

Sozinhos. Os velhos sozinhos na casa. Os dois vão para a cama. Quando o velho 

dorme, a velha liga o gravador. Mas em poucos minutos a velha também dorme. O 

gravador fica ligado, gravando. Pouco depois a fita acaba. 
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1. Qual foi o desenrolar da história (O que aconteceu)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Em que partes deste último trecho você se apoiou para responder a questão anterior? Por quê? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. Suas expectativas se confirmaram? 

______________________________________________________________________________ 

4. Você achou “a ideia para um conto de terror” tão terrível? Por quê? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Obrigada por sua colaboração, 

Professora Natalia Nobre. 

Na manhã seguinte, certa do seu triunfo, a velha roda a fita. Ouvem-se alguns 

minutos de silêncio. Depois, alguém roncando. 

- Rarrá! - diz a velha, feliz. 

Pouco depois ouve-se o ronco de outra pessoa, a velha também ronca! 

- Rarrá! - diz o velho, vingativo. 

E em seguida, por cima do contraponto de roncos, ouve-se um sussurro. Uma voz 

sussurrando, leitor. Uma voz indefinida. Pode ser de homem, de mulher ou de 

criança. A princípio - por causa dos roncos - não se distingue o que ela diz. Mas 

aos poucos as palavras vão ficando claras. São duas vozes. 

É um diálogo sussurrado. 

"Estão prontos?" 

"Não, acho que ainda não..." 

Então vamos voltar amanhã..." 



88 

 

Anexo III – Protocolo Verbal II 

 

Protocolo de Leitura II 

 
Data: ____/____/_______    Hora:______:______ 

 

Identifique-se na linha abaixo com o pseudônimo escolhido por você. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Observe atentamente as orientações a seguir antes de realizar esta atividade de leitura e 

compreensão. 

 

 

 O texto abaixo está reproduzido em sua totalidade. 

 Acerca de sua compreensão há uma ou mais questões que deverão ser respondidas após a 

leitura do texto completo. 

 Portanto: 

 leia todo o texto, quantas vezes achar necessário para compreendê-lo, só então vire a página 

para responder o que se pede; 

 não vire a página antes de terminar a leitura; 

 não volte às páginas já viradas. 
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Texto 2 - Rápido 

Acho que era o Marcel Marceau que tinha uma pantomima em que ele representava a vida de um 

homem, do berço ao túmulo, em menos de um minuto. Shakespeare, claro, tem seu famoso 

solilóquio sobre as idades do homem que também e uma maravilha de sintetização poética. Nossas 

vidas, afinal, comparadas com a idade do Universo, se desenrolam em poucos segundos. Cabem 

numa página de diálogo. 

 

- Quer dançar? 

- Obrigada. 

- Você vem aqui sempre? 

- Venho. 

- Vamos namorar firme? 

- Bom... Você tem que falar 

com o papai... 

- Já falei com seu pai. 

Agora é só marcar a data. 

- 26 de julho? 

- Certo. 

- Não esqueça as alianças... 

- Você me ama? 

- Amo. 

- Mesmo? 

- Sim. 

- Sim. 

- Parece mentira. Estamos 

casados. Tudo está 

acontecendo tão rápido... 

- Sabe o que foi que disse o 

noivo nervoso na noite de 

núpcias? 

- O quê? 

- Enfim, S.O.S. 

- Você estava nervoso? 

- Não. Foi bom? 

- Mmmm. Sabe de uma 

coisa? 

- O quê? 

- Eu estou grávida. 

- É um menino! 

- A sua cara... 

- Aonde é que você vai? 

- Ele está chorando. 

- Deixa... Vem cá. 

- Meu bem... 

- Hmm? 

- Estou grávida de novo. 

- É menina! 

- O que é que você tem? 

- Por quê? 

- Parece distante, frio... 

- Problemas no trabalho. 

- Você tem outra! 

- Que bobagem. 

- É mesmo... Você me 

perdoa? 

- Vem cá. 

- Aqui não. Olha as 

crianças... 

- O Júnior saiu com o carro. 

Ia pegar uma garota. 

- Você já falou com ele 

sobre... 

- Já. Ele sabe exatamente o 

que fazer. 

- O quê? Você deu 

instruções? 

- Na verdade ele já sabia 

melhor do que eu. Essa 

geração já nasce sabendo. 

Só precisei mostrar como se 

usa o macaco. 

- O quê?! 

- Ah, você quer dizer... 

Pensei que fosse o carro. E 

a Beti? 

- Parece que é sério. 

- Ela e o analista de 

sistemas? 

- É. Aliás... 

- Estão vivendo juntos. Eu 

sabia! 

- Ela está indo para o 

hospital. 

- Já?! 

- São gêmeos! 

- Sabe que você até que é 

uma avó bacana? 

- Quem diria... 

- Vem cá. 

- Olha as crianças. 

- Que crianças? 

- Os gêmeos. A Beti deixou 

eles dormindo aqui. 

- Ai. 

- Que foi? 

- Uma pontada no peito. 

- Você tem que se cuidar. 

Está na idade perigosa. 

- Já?! 

- Sabe que a Beti está 

grávida de novo? 

- Devem ser gêmeos outra 

vez. O cara trabalha com o 

sistema binário. 

- Esse conjunto do Júnior 

precisa ensaiar aqui em 

casa? Que inferno. 

- E o nome do conjunto? 

Terror e Êxtase. 

- Vão acordar os gêmeos. 

- Ai. 

- Outra pontada? 

- Deixa pra lá. Olha, essa 

música até que eu gosto. 

Não é rock-balada? 

- Não. Eles estão afinando 

os instrumentos. 

- Quer dançar? 

- Não! Você sabe o que 

aconteceu da última vez. 
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1. Reescreva a história que acabou de ler com suas palavras: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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2. Que partes da vida dos personagens são apresentadas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. A que situações específicas remetem os trechos abaixo? Justifique sua reposta. 

a)       - Quer dançar? 

           - Obrigada. 

           - Você vem aqui sempre? 

           - Venho. 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

 

b) - Já falei com seu pai. Agora é só marcar a 

data. 

     - 26 de julho? 

     - Certo. 

     - Não esqueça as alianças... 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

c) - Parece distante, frio... 

    - Problemas no trabalho. 

    - Você tem outra! 

    - Que bobagem. 

    - É mesmo... Você me perdoa? 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

d) - O Júnior saiu com o carro. Ia pegar uma 

garota. 

     - Você já falou com ele sobre... 

     - Já. Ele sabe exatamente o que fazer. 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

e) - Ai. 

- Que foi? 

- Uma pontada no peito. 

- Você tem que se cuidar. Está na idade 

perigosa. 

 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

4. Em sua opinião, compreender o texto lido foi fácil ou difícil? Por quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Obrigada por sua colaboração, 

Professora Natalia Nobre. 
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Anexo IV – Tabelas de Resolução do Protocolo II 

 

Questão  1 Resposta Consultado 

Reescreva a história 

que acabou de ler com 

suas palavras: 

Rapido. A historia conta como um casal se 

conhece começam a namorar. Rapidamente de 

casam mal acabam de casar e já tem filhos, os 
filhos creceram Rápido e já começa a namorar e 

os avos já tem netos. Todo acontece muito Rapido  

desde quando se conhece casam tem filhos, netos 
questão de segundos. 

Carvalho  

rápido 
conta a história de uma garota que conheceu o 

rapaz e louco se casaram 
ela ficou grávida tiveram filhos maravilhosos 
Sua amiga tiver filhos gêmeos depois teve outra 

vez filhos gêmeos 
Ele sentiu muita dor de cabeça 
Tiver uma hora que ele convidou sua esposa pra 

dançar mais ela não quis 
O filho deles arrumo uma namorada 

Aldenice  

Rapido 
É a história que conta a vida de um homem e de 

uma mulher que se conheceram em uma balada, 

logo depois se casaram e tiveram o primeiro filho, 
mas rapido que o primeiro veio a segunda filha, 

que logo cresceram e se tornaram homem e 

mulher e logo vieram os primeiros netos gêmeos 
filhos da filha do casal que não ficou por ai logo 

logo ela engravidou novamente de gêmeos 

dinovo, e o rapaz formou uma banda chamada 

Terror e Êxtase. 
E por fim terminou o casal apaixonado cuidando 

dos netos. 

Priscila  

começou em uma festa, e comesaram a namorar. 
Depois noivaram, e casaram, com muito-puco 
tempo tiveram um filho e mal o menino nasceu, 

tiveram uma menina. 
E ela perguntou a ele se ele a amava, ele disse que 
sim. 
No meio do tempo apareceu uma amante e ele 

pediu desculpa pra ela. 
O menino cresce e sai com o carro pra ir buscar a 

Bety. 
E a irmã dele já ta junta e tem gemeos, e depois 

em grávida outra vez. 
E Junior tá ensaiando com a banda em-casa e vai 

acordar os gêmeos. 

Gabriela  

Rápido bom ele seconheceu namoran idepoze 

cazaro tevero filhos depois tevero netos e depis 
bineto os neto tinha um banda emsaia em casa 

mais o avo não gostava que ele ensaia em casa 

Kaká  
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mais era muito legal ate avo chamava ela par 
dansa nasceu um junio sai com o carro e a mae 

peronto a pai se ele tinha dexado paresi mentira 

nasceu um menino fim 

 
 

Questão  1 Resposta Consultado 

Reescreva a história 

que acabou de ler com 
suas palavras: 

Titulo do texto = Rápido 
Oi como vai vou bem e você estou bem quer 

namorar comigo. Bom você tenhe que falar com o 
meu pai já falei. 
Eu entendi que o texto fala de muitas coisa tipo. 

A menina que conheceu um rapaz e namoraram e 

casaram tiveram filhos e muitos filhos que não 
queria parar mais. 

Raiany  

Rápido 
A historia conta sobre duas pessoas que ser 

conhecer pela uma dança e air começaram a 
namorar e depois eles ser casaram tiveram filhos 

depois dos filhos foram avós de um menino e de 

dois gemios 

Ronaldo 

Texto – Rápido 
Foi rápido demais, porque casarão rápido demais. 

Olhe vei ais crianças 
Depois veio aos netos foi uma histórias muito 
rápida. que coisa enterresante. 
Sambe o rapaz saia com ais garotas foi rápido de 

mais é menina ficou grávida de gêmeos muito foi 
rápido de mais, mais mesmo assim e uma história 

linda por que foi muito rápida com muita criança. 

Ana  

Texto Rapido 
Era uma vez que um rapaz pediu a menina em 
namoro e a menina mandou ele pedi ao pai dela  

depois logo em diante pediu pra marcar a data e 

depois já falou que o casamento estava marcado 

para dia 26 
Ela pediu que não esquecesse as aliança depois 

falou e fim S.O.S em diante já estava grávida logo 

em diante já estava grávida de novo depois 
pensou que o marido tinha uma a mante 

Izete  

O título do texto é Rápido 
Um casal se conheceram e dançaram depois 

comesarão a namorar, casaram tiveram dois filhos 
e depois a relação foi ficando um pouco lenta. A 

filha se casou teve uma barriga de gêmeos e 

depois ficou grávida de novo. Junior já estava 
namorando, e eles ficaram sem tempo para 

namora. Porque tinha que cuida dos gêmeos. Ele 

estava passando mal mais assim mesmo queria 

dança. 

Maria  

Era uma vez um rapaz que foi pedir em namoro 

uma moça muito bonita. 
Fernanda 19 
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Ela disse: você tem que falar com meu pai. Aí 
então ele foi falar com o pai dele e depois a moça 

chegou para o seu namorado dizendo que estava 

grávida, ele ficou surpreso. Você tá grávida? Tô 
ai acho q vou ter nosso filho umm 
É menina eu to grávida de novo mais já? Agora é 

menino. Vem cá olhe as criança, o Junior saiu 
com o carro. Você explicou tudo pra ele? Sim. 

Você deu até instrução. 

 

Questão  1 Resposta Consultado 

Reescreva a história 
que acabou de ler com 

suas palavras: 

Título do texto – Rápido 
Como vai amigo bem olha hoje no coléjo a 

professora passou um ótimo texto para a gente 
que falava sobri duas pessoas que que era jovens 

e que cazaram e tinha 2 filhos. Só que era muito 

rápido e lembro a te os nomes deles ela chamava 
beti e ele junio. A tevi um momento que ele foi 

sai com o carro e ela achava que ele fava de 

mulher ci enganou ele falava sobri o carro 
a junio tinha também um banda que chamava 

terro e estazi 
a fala mas da historia do texto desculpa mi 

esqueci foi legal 

Mau Mau  

Rápido 
A história que li foi um romance ou um namoro 

que terminou em casamento que terminou em 

uma família. E este casal foi muito rápido em 
pouco tempo de casado apareceu um casal de 

filho e que a moça em duas gravidez foi de 

gêmio, 
O nome da moça era bete. O rapaz tinha uma 

banda. Mais o texto não tinha o nome dos dois só 

sei que ele convidou a moça para dançar e já 
pediu em namoro é que já marcou a data do 

casamento e que foi 26 de julho. 
O Junior saiu de carro para encontar com uma 

moça e mãe perguntou se o pai tinha falado sobre 
algo o pai disse não preciso as criança já nasce 

sabendo. 

Silva  

Rápido 
O que aconteceu que o rapaz e a moça começou a 
namorar e marcarão a data de casar no dia 26 de 

julho e casarão e foram para a noite de núpcia e 

pouco depois teve 1 menino logo depois teve 1 
menina 
O menino logo ele pegou o carro do pai e foi 

pegar a namorada pra ir a balada e a menina esta 
com o analista de sistemas e está vivendo juntos. 
Logo depois a menina disse a mãe e ela disse ao 

marido que a menina está grávida de gêmeos e ela 

depois deixou na casa da mãe e saiu com ele logo 

Mônica  
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depois ela disse que estava grávida de novo 
Depois ela disse que gostava desse conjunto de 

rock balada e chamou pra dançar. Não sabe o que 

aconteceu da última vez 

Rápido – um casamento qui acontecia muito 
rápido logo veio uma gravideis, os bebe eram 

gemeis logo depois lis chamou a mulher vamo li  

ela dis não poso qui os menino istão dormino logo 
depois  veio outra gravides de de mais  dos 

gêmeos.  

Joaozynho  

 

Questão  1 Resposta Consultado 

Reescreva a história 

que acabou de ler com 

suas palavras: 

Rápido 
Aconteceu que a mulher foi pra o hospital teve 2 
filho gêmeos 
Fala sobre namorado que enoivaro colocaram a 

liança 
Fala sobre a bete esta grávida de novo? 
Deve ser gêmeos outra vez o cara trabalha com o 

sistema 
Ótima história 

Fernanda 27 

Rápido 
A história e Eli e ela fazia muito menino não era 

pra fazer muito filo so 1 ou 2 tava bom de mais 

mas continuo e Eli pediu a mau de beti ao pai dela 
para casa com ela ele fala pra seu pai beti que 

bobagem. 

Fabiano 

Rápido 
Ela foi au Rock Balada e da ir ela conheceu um 
menino e ele perguntou se queria namorá ela 

mandou ele perguntar ao pai dela ele falou que  já 

tinha falado então ajente pode namorá sim, foi 
bom e tão rápido porque eu estou grávida já sim 

foi muito rápido 
Vamos a balada não porque estou grávida dinovo   
O que esta grávida dinovo estou ainda mais de 
gêmio 

Paulo Roberto  

Titulo é rápido sim acho porque a história que 

tem muitas diferente gente a vida das pessoas o 
Junior e ondi tim uma família bem com a vida do 

dia das pessoas 

Cal  
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Questão  2 Resposta Consultado 

Que partes da vida dos 

personagens são 

apresentadas? 

Casamento, namoro, filhos e etc. Carvalho  

Eles namoraram casaro tiveram filhos Aldenice  

foi do namoro, casamento, tiveram filhos, e os 

filhos cresceram e também namoraram e tiveram 

filhos. 
Priscila  

Os gemios, a traição do casal a banda do Junior Gabriela  

os filho os netos os bisnetos a banda dos netos o 

namoro o casamento dos pai e da mãe 
Kaká  

Infancia Adolecencia, namoro casamentos filhos e 
etc 

Raiany  

Tiveram filhos se casaram tiveram netos Ronaldo 

Apresentaram muito rápido namora casamento 

filho e netos e gêmeos muito rápido 
Ana  

Que ele foi pedi o pai dela depois casarão depois 

tiveram filho depois neto etc 
Izete  

Eles namoraram casaram, tiveram dois filhos e 
depois tiveram netos 

Maria  

Casados, gêmeos, namoro, netos, vó. Fernanda 19 

No texto aprezenta namoro cazamento filho 

cuidados carinhos e a vida como passa tão rápido 
Mau Mau  

Namoro casamento filhos e netos Silva  

Namorarão, casarão, tiverão filhos gêmeos etc Mônica  

Após o casamento ai apareceu em casa foi muito 

filho 
Joãozynho  

Muitas crianças gêmeas casamento noivo namoro 

etc 
Fernanda 27 

Muito filho para eli vida dele Fabiano 

Namoro amizade gravidez e muita balada Paulo Roberto  

As pessoas são diferente de na famialia como o 

menino Junior. Ele tinha uma banda 
Cal  
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Questão 3:  
A que situações 

específicas 

remetem os trechos 

abaixo? Justifique 

sua reposta. 

Resposta Consultado 

a) - Quer dançar? 
    - Obrigada. 
   - Você vem aqui 

sempre? 
    - Venho. 

Estão começando a namorar. Carvalho  

quando ele se conhece Aldenice  

numa festa, onde o casal do texto começou a namorar Priscila  

foi quando eles se conheceram em uma festa Gabriela  

Quando eles estava numa festa e com mesou a namora 
Porque foi ama a primera vista 

Kaká  

-------- Raiany  

E quando eles começam a namorar Ronaldo 

Quero sim 
Venho sempre aqui 
Muito obrigada 

Ana  

Muito antes dele namorar e se casarem Izete  

Eles se conheceram numa festa e ele convidou ela para 

dança? 
Maria  

Estava numa festa 
Venho sempre aqui 
Não quero dançar 

Fernanda 19 

Quando estava ci conhe cendo Mau Mau  

A festa em que se deu o primeiro encontro Silva  

O rapaz chamou ela pra dançar e foi quando começo a 

namorar 
Mônica  

Não por que Joãozynho  

Sim Fernanda 27 

Não obrigada não posu Fabiano 

Que namorá com migo 
Não porquê 

Paulo 

Roberto  

sim Cal  

 

  



98 

 

Questão 3:  
A que situações 

específicas remetem 

os trechos abaixo? 

Justifique sua 

reposta. 

Resposta Consultado 

b) - Já falei com seu 

pai. Agora é só 

marcar a data. 
- 26 de julho? 
- Certo. 
- Não esqueça as 

alianças... 

Casamento. Por que ele fala de alianças. Carvalho  

ele pediu ela em casamento Aldenice  

em que ele pediu permição ao pai dela para casar. Priscila  

ele pediu ela em namoro e marcaram a data do casamento Gabriela  

Quando ele tava com ela na festa e marco a data Kaká  

------------ Raiany  

E quando eles se casam Ronaldo 

Sim 
Sim 
Foi muito rápido 

Ana  

Sim Sim em fim S.O.S Izete  

Quando ele foi pidi a mão dela em casamento Maria  

Na casa dela falando com o pai dela 
Pedido de casamento 

Fernanda 

19 

Ele muito rápido 
Falou sim 

Mau Mau  

Quando ele pediu ela em casamento e já marcou a data Silva  

Sim 
Sim 
Foi muito rápido 

Mônica  

Si[m] si[m] Joãozynho  

Você me ama 
Fernanda 

27 

Certo agora vamu fica juto Fabiano 

Certo 
Sim 
Sim 
um 

Paulo 

Roberto  

Sim certo o que queremos fazer Cal  
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Questão 3:  
A que situações 

específicas remetem 

os trechos abaixo? 

Justifique sua 

reposta. 

Resposta Consultado 

c) - Parece distante, 
frio... 
    - Problemas no 

trabalho. 
    - Você tem outra! 
    - Que bobagem. 
    - É mesmo... Você 

me perdoa? 

Traição. Por que ele esta se distansiando da mulher Carvalho  

apareceu a outra criança Aldenice  

quando o casamento está em crise, uma desconfiança 

normal. 
Priscila  

aqui fala em traição e ele confeça e pedi perdão Gabriela  

Quando o casamento acabou ele foi morra em outro canto Kaká  

É só uma briga de leve. Sim eu te perdou Raiany  

E quando eles brigam Ronaldo 

Sim perdoa que bobagem 
Que problema foi 
Muito rápido 

Ana  

Sim perdou Izete 

O casamento deles já não estava muito bem Maria  

Ele está diferente e frio 
Ele responde que é o trabalho 
Traição. Briga. 

Fernanda 

19 

Descutindo a relação entre o casal Mau Mau  

Eles já estavam casados e já estavam tendo problemas com o 

casamento 
Silva  

Vem cá Mônica  

Não eu sou a mesma pesoa di sempre Joãozynho  

Sim perdou 
Fernanda 

27 

Sim perdou Fabiano 

Sim li perdou 
Porque estou grávida 

Paulo 

Roberto  

Problemas na vida dos no casamento Cal  
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Questão 3:  
A que situações 

específicas remetem 

os trechos abaixo? 

Justifique sua 

reposta. 

Resposta Consultado 

d) - O Júnior saiu 

com o carro. Ia pegar 
uma garota. 
     - Você já falou 

com ele sobre... 
     - Já. Ele sabe 

exatamente o que 

fazer. 

Primeiro Relacionamento Carvalho  

usar a camisinha Aldenice  

quando o filho pega o carro do pai para sair com a namorada 

e a mãe fica preocupada. 
Priscila  

o Junior sai no carro pra buscar bety ele explicou sobre o 
carro e esqueceu do maz 

Gabriela  

Bom ela tava com medo de ele faze um filho Kaká  

Sim já falei ele sabe o que fazer Raiany  

Conserta o carro Ronaldo 

Ele sabia se privinir Ana  

Já sabia exatamente como se usava o macaco Izete  

Eles estão falando sobre a camisinha Maria  

Namorar. 
Ela pensa que é sobre sexo 
Hoje os tempos já mudaram eles já nasce sabendo 

Fernanda 

19 

Ela pensava que ela falava sobri sexo Mau Mau  

Junio já estava namorando e sua mãe estava preocupada 

com o filho 
Silva  

Ele sabe se previnir Mônica  

Mandei ele leva o macaco Joãozynho  

Se uza macaco 
Fernanda 

27 

So fata si usa u macaco Fabiano 

Sim mandei leva o carro 
Paulo 

Roberto  

O Junior saiu pra balarda com os amigos Cal  
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Questão 3:  
A que situações 

específicas remetem 

os trechos abaixo? 

Justifique sua 

reposta. 

Resposta Consultado 

e) - Ai. 
- Que foi? 
- Uma pontada no 
peito. 
- Você tem que se 

cuidar. Está na idade 
perigosa. 

Idoso Por que está na idade perigosa Carvalho  

Uma boa vó bacana Aldenice  

quando chegamos depois dos quarenta anos e vem os 

problemas de saúde 
Priscila  

Mostra que ele pode está com problemas do coração Gabriela  

Mais quando ela falo assim ai uma pontada no peito não foi 

nada apenas um neto 
Kaká  

Que ela tem que se cuidar que a idade dela esta bastante 

avançada 
Raiany  

Ela devia procurar um médico Ronaldo 

Sabia qui você até é uma avó bacana Ana  

Bete está grávida de novo Izete 

Ele estava doente Maria  

Susto. 
Deve está muito doente 
Vá no médico 

Fernanda 

19 

Que ele tem que preocupa mas com a saudi Mau Mau  

O senhor já estava com algum problema de saúde sua idade 

já estava alta 
Silva  

Sabe que você até que é uma bacana Mônica  

Beatris esta grávida de novo Joãozynho  

Bete esta grávida de nvo 
Fernanda 

27 

muito filho para cuida Fabiano 

Estou com muito frio 
Paulo 

Roberto  

Você tem que cuida para a vida idade perigosa onde tim está 
grávida 

Cal  
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Questão  4 Resposta Consultado 

Em sua opinião, 

compreender o texto 
lido foi fácil ou 

difícil? Por quê? 

Facil, Por quê fala das principais fases da vida de uma 

pessoa. 
Carvalho  

Foi difícil 
Porque tem algumas coisa que eu não entendie 

Aldenice  

Foi fácil, afinal fala sobre o que acontece em toda família 

normal. 
Priscila  

Foi fácil, por que o que tinha no texto é o que acontece no 
nosso cotidiano. 

Gabriela  

Foi muito difícil por que eu noca tenha feito um trabalho 
assim mais em compensação a profesora muito legal xau 

xau 
Kaká  

Foi difícil! Porquê? Era tantos os meninos que não queria 

acabar mais 
Raiany  

Na minha opinião compreender o texto foi fácil e algumas 

de fíceis porque tinha algumas que dava para compreende 

e algumas que não dava 
Ronaldo 

Algumas coisas fácies e outra e muito fácies, pro que foi 

tudo tão rápido de mais 
Ana  

Foi os dois no mesmo tempo 
Porquê tinha uns nome que eu não lembrei desculpe 

professora alguma coisa 
Izete  

Foi fácil porque fala de uma história muito linda Maria  

Vou falar a verdade eu pensei que ia ser moleza mais foi 

muito difícil 
Fernanda 19 

Foi decil por que cinão presta bastante ateção nos erramos Mau Mau  

O texto não foi difícil. 
 Pois teve dois momento diferente eu gostei de todos e a 
parte dois  foi melhor do que a primeira PIS falou de um 

encontro rápido 

Silva  

Mais ou menos. 
Alguma coisa fácil e outas dificil 

Mônica  

Sim porque foi ona estória importante que a gente des cu 

brino mais o maciso importante 
Joãozynho  

Eu achei fácil muito importante uma história muito rápida 

e enclasada [engraçada] 
Fernanda 27 

---- Fabiano 

Facio porque ela namorava com ele e só vivia grávida 
Paulo 

Roberto  

Difícil porquê não compreender o texto das palavras Cal  

 

 

 

 


