
Para discutir a leitura e a produção
textual, partimos do pressuposto
de que o texto é lugar de inte-

ração entre sujeitos sociais, os quais,
dialogicamente, nele se constituem e são
constituídos; e que, por meio de ações lin-
güísticas e sociocognitivas, constróem ob-
jetos-de-discurso e propostas de sentido, ao
operarem escolhas significativas entre as
múltiplas formas de organização textual e
as diversas possibilidades de seleção lexical
que a língua lhes oferece. A esta concepção
subjaz a idéia de que há, em todo texto,
uma grande gama de implícitos, os mais
variados, só detectáveis pela mobilização
do contexto sociocognitivo no interior do
qual se movem os atores sociais.

A leitura de um texto exige mais que
o simples conhecimento lingüístico com-
partilhado pelos interlocutores: o leitor é,
necessariamente, levado a mobilizar es-
tratégias tanto de ordem lingüística, como
cognitivo-discursiva, com o fim de levan-
tar hipóteses, validar ou não as hipóteses
formuladas, preencher as lacunas que o

texto apresenta, enfim,
participar, de forma ativa,
da construção do sentido.
Desta forma, autor e leitor devem
ser vistos como 'estrategistas' na
interação pela linguagem.

Há diversas concepções de leituraw
que variam, naturalmente, de acordo
com a concepção de sujeito, de língua,
de texto e de sentido que se adote, e que
exigem diferentes estratégias de ensino.

À concepção clássica de língua como
representação do pensamento corresponde
a de sujeito psicológico, individual, dono
de sua vontade e de suas ações, que cons-
trói uma representação mental e deseja
que esta seja "captada" pelo interlocutor
da maneira como foi mentalizada: o leitor
exerceria, assim, um papel totalmente
passivo. A leitura, aqui, é entendida como
a atividade de captação das idéias do autor,
sem que se levem em conta as experiências
e os conhecimentos do leitor, a interação
autor-texto-leitor com propósitos consti-
tuídos socio-cognitivo-interacionalmente.

Daí as perguntas que freqüentemente se
fazem em sala de aula: Foi isso mesmo
que o autor quis dizer? Será que o autor
realmente pensou nisso?

Dialogismo da língua
Por sua vez, à concepção de língua

como estrutura corresponde à de um
sujeito determinado pelo sistema. É a
concepção de língua como código, isto
é, o texto é visto como simples produto
da codificação de um emissor a ser des-
codificado pelo leitor/ ouvinte, bastando



a este, para tanto, o conhecimento do
código utilizado: a leitura ê vista como
uma atividade que exige do leitor unica-
mente a atenção na linearidade do texto,
uma vez que "tudo está dito no dito". Se,
na concepção anterior, ao leitor cabia o
reconhecimento das intenções do autor,
nesta concepção, cabe-lhe somente o
reconhecimento do sentido das palavras
e estruturas que o texto contêm. Em am-
bas, porém, o leitor é caracterizado como
passivo, por realizar uma atividade de
reconhecimento, de reprodução.

Diferentemente das anteriores, na con-
cepção interacional (dialógica) da língua
consideram-se os sujeitos como atores /
construtores sociais, sujeitos ativos que
- dialogicamente - constroem-se e são
construídos no texto, considerado o pró-
prio lugar da interação e da constituição
dos sujeitos da linguagem. Desse modo,
há lugar, em todo texto, para uma enorme
gama de implícitos, dos mais variados
tipos, só detectáveis quando se tem, como
pano de fundo, o contexto sociocognitivo
dos participantes da interação.

Nessa ótica, o sentido do texto ê cons-
truído na interação texto-sujeitos e não
algo que preexista a essa interação. A leitu-
ra é, pois, atividade interativa complexa de
produção de sentidos, que se realiza com
base nos elementos lingüísticos presentes
na superfície textual e na sua forma de or-
ganização, mas que requer a mobilização
de vasto conjunto de saberes no interior do
evento comunicativo. Ou seja:

a) a leitura é uma atividade na qual
se levam em conta as experiências e os
conhecimentos do leitor;



DIFERENÇAS ENTRE O CONTEXTO
DE PRODUÇÃO E DE USO TAMBÉM
DEFINEM A LEITURA

Depois de escrito, todo texto
ganha uma existência independente
de seu autor.

Entre a produção do escrito e a
sua leitura, pode passar-se muito tem-
po, de modo que as circunstâncias
da escrita (o contexto de produção)
podem ser absolutamente diferentes
das circunstâncias de sua leitura (o
contexto de uso), fato esse que inter-
fere na produção de sentido.

O mesmo acontece quando o
texto vem a ser lido num lugar muito
distante daquele em que foi escrito
ou quando ele foi reescrito de muitas
formas, mudando consideravelmente
o modo de constituição da escrita,
com o objetivo de atingir diferentes
tipos de leitor.

b) a leitura exige do leitor bem mais do
que o conhecimento do código lingüístico,
uma vez que o texto não é somente o pro-
duto da codificação de um emissor a ser
decodificado por um receptor passivo.

É esta a concepção sócio-cognitivo-
interacional de língua que privilegia os
sujeitos e seus conhecimentos em proces-
sos de interação. O lugar mesmo de inte-
ração é o texto, cujo sentido "não está lá",
mas é construído, considerando-se, para
tanto, as "sinalizações" ou pistas textuais
fornecidas pelo autor e os conhecimentos
do leitor que, durante todo o processo de
leitura, deve assumir uma atitude "res-
ponsiva ativa" (Bakhtin, 1992:290). Em
outras palavras, espera-se que o leitor
concorde ou não com as idéias do autor,
complete-as, adapte-as, etc., uma vez que
"toda compreensão é prenhe de resposta e,

de uma forma ou de outra, forçosamente,
a produz" (Bakhtin, 1992:290).

Nos Parâmetros Curriculares Nacio-
nais de Língua Portuguesa (ver quadro
na página 55), de 1998, encontra-se re-
forçado, na atividade de leitura, o papel do
leitor enquanto um construtor de sentido,
que se utiliza, para tanto, de uma série de
estratégias, entre as quais a seleção, ante-
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em seu conhecimento de mundo.
Espera-se que o leitor processe, criti-

que, contradiga ou avalie a informação
que tem diante de si, que a aceite ou a
conteste, procure construir um sentido
para o que lê e seja capaz de justificar a
leitura feita. Em outras palavras, ele age
estrategicamente, o que lhe permite dirigir
e auto-regular seu processo de leitura.

É claro que não devemos nos esque-
cer de que a constante interação entre o
texto e o leitor é regulada também pelo
propósito com que o texto é lido. De
modo geral, podemos dizer que há textos
que lemos para nos manter informados
(jornais, revistas); outros que lemos para
realizar trabalhos acadêmicos (disserta-
ções, teses, livros, periódicos científicos);
outros, ainda, cuja leitura é por puro
deleite (poemas, contos, romances); os
que lemos para consulta (dicionários,
catálogos), os que somos "obrigados" a
ler de vez em quando (manuais, bulas),
os que nos caem em mãos (panfletos) ou
que nos são constantemente apresentados
(outdoors, cartazes, faixas). São, pois, os
objetivos do leitor que nortearão o modo
de leitura, em mais tempo ou em menos

tempo, com mais atenção ou com menos
atenção, com maior engajamento ou com
menor engajamento, enfim.

Se, portanto, a leitura é uma atividade
baseada na interação autor-texto-leitor,
nesse processo faz-se necessário ter em
conta a materialidade lingüística do
texto, elemento sobre o qual e a partir do
qual se constitui a interação; e, por outro

lado, é preciso levar em conta o autor e os
conhecimentos do leitor, condição para o
estabelecimento de interação com maior
ou menor intensidade, durabilidade,
qualidade. É por essa razão que falamos
de um sentido para o texto, não do sen-
tido do texto, e justificamos essa posição,
visto que, na atividade de leitura, é preciso
ativar, além dos conhecimentos textuais,
muitos outros saberes como conhecimento
de mundo, lugar social, vivências, relações
com o outro, valores da comunidade.

Assim, o sentido que se constrói
a partir de um texto pode variar
conforme o modo como o texto foi
constituído, do que foi explicitamente

revelado e implicitamente sugerido;
por outro lado, na dependência

da ativação, por parte do leitor, de
conhecimentos de natureza vária e

de sua atitude perante o texto.

Pluralidade
Desse modo, considerar o leitor e seus

conhecimentos e que esses saberes são
diferentes de um leitor para outro implica
aceitar uma pluralidade de leituras e de
sentidos em relação a um mesmo texto.

Com isso não preconizamos que o
leitor possa ler qualquer coisa com base
em um texto, pois o sentido não está só
no leitor, nem no texto, mas na interação
autor-texto-leitor. Por isso, é de fundamen-
tal importância que o leitor considere, na
e para aprodução de sentido, as "sinaliza-
ções" que o texto lhe oferece, além de ativar
os conhecimentos que possui.

Nos quadros apresentados ao longo
destas páginas é possível verificar que
o uso da linguagem, quer em termos
de produção, quer de recepção, repousa
visceralmente na interação produtor-
texto-ouvinte/leitor. Assim, todo o
conjunto de fatores aqui discutidos vai ser
responsável pela construção de sentidos,
tanto em termos de leitura, quanto em
termos de produção.
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Text Box
Fonte: LÍngua Portuguesa, ano 2, n. 23, p. 52-56, set. 2007.




