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“Todo caminho da gente é resvaloso. Mas 

também, cair não prejudica demais – a gente 

levanta, a gente sobe, a gente volta!... O correr 

da vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta 

e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois 

desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.”                           

(João Guimarães Rosa) 
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RESUMO 

 
Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar o uso do texto não verbal como instrumento 
didático na sala de aula e especificamente reconhecer a concepção de texto e leitura dos 
professores de Língua Portuguesa ao tomar como referência o texto não verbal, não linear e 
textos com a presença da imagem utilizados em aulas de ensino da leitura, bem como, refletir 
sobre possibilidades didáticas do uso desses textos. Subsidiamos a discussão teórica à luz da 
reflexão sobre a visão de língua como prática social, por considerarmos que essa visão se 
presta à análise de mediações e discursos produzidos nas aulas de leitura e no tratamento com 
textos.  Para compor nosso referencial teórico nos valemos de autores que tratam do conceito 
de leitura e seu consequente ensino a exemplo de SILVA, 1995, 1996 e 1998; KLEIMAN, 
1999, 2002 e 2004; entre outros. Autores que versam sobre a teoria dos gêneros textuais e dos 
conceitos de texto, língua e sujeito (KOCH, 1997, 2004, 2005; BAKHTIN, 1997; DOLZ & 
SCHNEUWLY, 2004. Autores que tratam da imagem nos gêneros discursivos, bem como da 
multimodalidade a exemplo de DIONÍSIO, 2005a, 2005b; VIEIRA, 2007. E finalmente os 
que versam sobre a didática e o papel do professor, seus saberes e as implicações pedagógicas 
do fazer docente (TARDIF, 2002; CUNHA, 1999; GIMENO SACRISTAN, 1988; DEMO, 
2001). Para chegar aos resultados, adotamos como opção metodológica técnicas tradicionais 
de coleta de dados na pesquisa qualitativa que foram o questionário, a observação e a 
entrevista, bem como a utilização de uma sessão de grupo focal. Para análise do objeto 
investigado, nos pautamos na análise de conteúdo realizada por temáticas, categorizações e 
indícios apoiando-nos na abordagem indutivo-construtiva. Nesse sentido os resultados da 
pesquisa revelaram que ainda são escassas as atividades planejadas e executadas pelos 
professores que viabilizem um efetivo trabalho de ensino da leitura com textos não 
verbais(TNVs). Embora reconheçam a importância de utilizá-los diante do fato de estarmos 
emersos em uma cultura extremamente visual. Imagens, cores e formas, criam e reproduzem 
ideologias e uma leitura crítica desse material passa pela própria concepção do que seja leitura 
e como concebê-la no ensino. A análise das entrevistas indicou indícios de uma dificuldade 
em dar tratamento didático aos TVNs e aos gêneros multimodais no sentido de potencializá-
los para o trabalho no eixo leitura, apesar de dois dos professores entrevistados serem recém 
formados, não se evidencia, no entanto, o domínio dessa discussão quando diz respeito aos 
gêneros multimodais e como uma vez escolarizados esses gêneros podem ser didatizados pelo 
professor na intenção de promover atividades de leitura. Dessa forma consideramos a 
necessidade de investimento na formação continuada que tome como objeto de estudo o TNV 
e gêneros multimodais, na intenção de potencializá-los para o trabalhos nos diversos eixos 
especialmente na leitura. 
 
 
 
Palavras-chave: texto não verbal; leitura; didática; multimodalidade  
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ABSTRACT 
 

 
 
The research had as objetive main  analyse the use of verbal text as a teaching tool in the 
classroom and specifically recognize the concept of text and reading teachers of the 
Portuguese to refer to the text non-verbal, non-linear texts and on the presence image used in 
classes teaching of reading, and reflect on possibilities of using these teaching texts. We 
provide the theoretical discussion  on the vision of language as social practice, because we 
believe that this view lends itself to analysis of mediations and discourses produced in class 
reading and dealing with texts. To compose our theoretical framework we use for authors 
dealing with the concept of reading and its consequent teaching example SILVA, 1995, 1996 
and 1998; KLEIMAN, 1999, 2002 and 2004, among others. Authors who are concerned with 
the theory of text genres and concepts of text, language and subject (KOCH, 1997, 2004, 
2005; Bakhtin, 1997; DOLZ & Schneuwly, 2004. Authors who deal with the image in the 
genres, as well as multimodality the case of Dionisio, 2005a, 2005b; VIEIRA, 2007. And 
finally those who deal with the teaching and the role of teacher, their knowledge and the 
pedagogical implications of making teaching (Tardif, 2002; CUNHA, 1999; Gimeno 
Sacristán, 1988; DEMO , 2001). In the study, we adopted the methodology selected 
traditional techniques of data collection in qualitative research were a questionnaire, 
observation and interview, and the use of a focus group session. For the analysis of the object 
investigated in We base on the analysis carried out by thematic categorization and evidence, 
relying on the inductive-constructive approach. In this sense the results of the survey revealed 
that there are insufficient planned activities undertaken by teachers that enable an effective 
job of teaching reading with texts nonverbal (TNVs). While acknowledging the importance of 
using them before the fact that we emerged in a very visual culture. Images, colors and 
shapes, create and reproduce ideologies and a critical reading of this material is by design to 
be read and how to shape it in teaching. The analysis showed evidence of difficulty in the 
didactic NSVT and multimodal genres in order to empower them to work on reading axis, 
although two of the teachers interviewed were recent graduates, does not show, however, the 
domain of discussion when it concerns multimodal genres and as educated as these genres can 
be didactized by the teacher in order to promote reading activities. we consider the need for 
continued investment in training to take as object of study the TNV and genres multimodal, 
with the intention to empower them to work in several areas especially in reading.  
 
 
 

Keywords:  non verbal text, reading, teaching, multimodality  
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I�TRODUÇÃO 

 

 Em janeiro de 2006, defendemos a pesquisa “Concepções de Leitura e Texto não-

verbal na visão dos alunos” ao final de uma pósgraduação lato-sensu a nível de especialização 

em Leitura, Produção e Avaliação de Texto, promovida pelo Programa de Pósgraduação em 

Letras da Universidade Federal de Pernambuco. Na ocasião, procurou-se investigar e 

compreender a concepção de leitura e de texto que os alunos do último ano do Ensino 

Fundamental (EF) tinham, tomando por base o texto não verbal e a linguagem visual como 

possibilidade de leitura. (MONTEIRO, 2006). 

 Essa investigação analisou as concepções que estão por trás do conceito que os alunos 

têm acerca da leitura e do texto, bem como sobre um tipo de leitura que não é o das letras, 

mas dos signos visuais que estão ao nosso redor, tendo o respaldo também da semiótica como 

ciência que considera como texto toda construção humana que comunica e, portanto, como 

objeto de conhecimento e um todo significativo, passível de ser lido. 

 De modo exploratório, aquela pesquisa visou então, se não responder, mas questionar 

sobre o papel da escola no exercício de uma educação para a linguagem visual; sobre quais 

gêneros textuais são contemplados em Língua Portuguesa no último ano do Ensino 

Fundamental; se havia nesses gêneros a presença de textos não verbais, em fim, se era 

possível, segundo os alunos, construir sentido na leitura de um texto não verbal. 

 A pesquisa justificava-se pela importância que o conhecimento e familiaridade com a 

linguagem visual proporcionariam à vida dos indivíduos, dando condições ao aluno de 

conhecer melhor a sociedade em que vive, interpretar a cultura de sua época e de outras 

épocas, como nos bem exemplifica Neto e Tasinato (2006), ao refletiram sobre o uso da 

imagem como instrumento didático no ensino de História. Diziam eles: 
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É importante observar a concepção de mundo que se expressa em uma pintura 
medieval, por exemplo, ou em uma fotografia de campo de concentração – veículos 
que informam e permitem uma apreensão imagética, que, bem explorada, é fonte 
valorosa para o conhecimento do período histórico que o aluno pode obter (p.56).  

 

 A pesquisa justificava-se também pela necessidade de “educar o olhar” para a 

possibilidade de leitura sem o apoio do verbal e com atribuição de sentidos com vistas a uma 

acepção mais ampla de leitura: a leitura de mundo, a leitura interpretativa tão almejada nas 

intenções da escola. 

 Assim, na intenção de localizar quais ideias sobre texto e leitura estão subjacentes ao 

modo como os alunos refletem e avaliam o que pode ou não ser considerado texto e o que é 

ou não passível de leitura, analisamos, na ocasião, concepções de texto e leitura que ainda 

estão arraigadas numa ideia restrita e tradicional, tais são: o texto como conjunto de elementos 

gramaticais; o texto como pretexto para o ensino de regras e informações; leitura como 

“decodificação”; leitura com fins de avaliação e uma concepção autoritária de leitura, de 

métodos e dos processos de escolarização, bem como, novas perspectivas, não tão novas 

assim, mas que aparecem nas discussões no meio acadêmico, sejam elas sobre uma visão 

ampla de leitura, seja pela teoria dos gêneros textuais que chegam à escola pela prática de 

professores atualizados e que trabalham dentro de uma visão sóciointeracionista para o ensino 

de língua. 

 Os resultados dessa pesquisa sobre as concepções dos alunos demonstraram que existe 

uma forte tendência a considerar leitura apenas como o que convencionalmente aprendemos 

que é a identificação de palavras, frases ou orações, ou seja, da linguagem verbal. Isso foi 

verificado pela análise dos dados, apesar de novas perspectivas já trazerem aos manuais dos 

professores e ao livro didático (LD) uma diversidade cada vez maior de gêneros textuais com 

características multimodais e também gêneros só visuais que, igualmente aos verbais, 

possibilitariam leituras críticas, inferenciais e, portanto, a construção de sentidos. O problema 
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é que o não aproveitamento desse material pelo professor de língua e as práticas disciplinares 

que pouco incluem a leitura enquanto ensino no currículo, projetam no aluno uma concepção 

de leitura como código que precisa ser decifrado. E assim considera como objeto de leitura 

apenas textos verbais. Essa, então se tornou uma temática para uma nova pesquisa que visasse  

compreender o porquê dos alunos terem uma concepção tão restrita. 

 Em relação às concepções de texto, a amostra de alunos apresentou uma concepção de 

texto como base gramatical (KOCH, 2004). É preciso ter palavras, frases, um sistema 

linguístico para algo ser considerado texto. O texto aparece como conceito de mensagem 

codificada e precisaria do verbal para se legitimar. No entanto, o texto como base 

comunicativa, também foi identificado nas respostas dos alunos uma vez que nas justificativas 

dos alunos esse critério foi mencionado. Apesar de ter sido problematizado com o texto não 

verbal, não foi percebida a concepção de texto como signo complexo (base semiótica,) nem 

como expansão temática nas macroestruturas (base semântica). Apesar de ressaltarem a 

necessidade da palavra, não se mencionou a questão do sentido. 

 Foi observado também que o nível de leitura e compreensão dos alunos ainda é 

incipiente, pois alguns tiveram dificuldades até mesmo em compreender uma pergunta feita 

em um instrumento de coleta. São indícios como esses que nos fazem refletir sobre o lugar da 

leitura no espaço escolar. Lê-se para quê? Para realizar tarefas? Responder exercícios das 

diversas disciplinas? Fazer provas? Para ser avaliado? O gosto e “hábito” não são formados 

nessas circunstâncias. Fica da pesquisa, o questionamento sobre: Seria o professor um leitor 

que faça leituras deleite? O que se comova com a trama de um bom livro de literatura? Ou 

que exercite seu senso crítico, lendo Charges ou Cartuns e assim, ser modelo de leitor para 

seu aluno que, muitas vezes, não tem em casa em quem se espelhar? E a escola parece 

desobrigar-se da tarefa de incutir o gosto pela leitura como se já fosse tarde demais (afinal, os 
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alunos já estão no 9º ano do EF) e assim age como se não fosse uma de suas atribuições 

enquanto instituição educativa.  

 O gosto pela leitura não nasce de um dia para o outro. É uma construção social e os 

mais velhos, como educadores, pais e professores, deveriam ter esse compromisso, mas só 

seria ético, coerente e verdadeiro se também, leitores, assim o fossem. Urge considerar que 

está mais do que na hora de leitura e escrita deixarem de ser pretexto para o aprendizado do 

ler e do escrever, bem como para outros fins mais práticos e instrumentais da vida escolar. As 

práticas de ler e escrever precisam ter uma função verdadeira, mobilizadora, dinâmica, 

intencional e autônoma. Nossas escolas, durante muito tempo, adotaram um paradigma de 

modelos prontos, acabados não reflexivos e acríticos de modo que é tarefa de todos 

(re)escrever essa história.  

 Diante dessas inquietações e do desafio de responder a novas questões que mereceriam 

um estudo posterior, voltamos a refletir sobre o texto não verbal e como ele tem aparecido na 

sala de aula: o que dele é feito, que leituras são realizadas e quais as possibilidades. Mas isso 

só seria possível, direcionando nosso olhar para o professor e para suas concepções diante 

desse tipo de texto e de suas possibilidades didáticas. A preocupação ainda se firma na 

questão da leitura: como seria possível a prática de uma leitura crítica de textos não verbais? 

Como instrumento didático, que possibilidades esses textos nos apresentariam? Como objetos 

de leitura, como é que esses textos se materializam na sala de aula, quais gêneros são 

trabalhados com a modalidade da imagem? 

 Observa-se que desde os primeiros anos de escolaridade, os alunos entram em contato 

com grande diversidade de gêneros e tipos textuais, cada vez mais, estão inseridos no 

universo da cultura visual. São imagens, formas, cores, códigos e signos que se materializam 

nos gêneros dispersos do cotidiano – na propaganda, na moda, na televisão, nas fotos, nos 
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jornais, na internet – uma avalanche de imagens passíveis de leitura, pois são carregadas 

também de conteúdo ideológico.  

Este estudo atual visou responder se o professor tem se aproveitado dessa variedade de 

gêneros como alternativa para diversificação das práticas de leitura e para possibilitar 

letramentos1 para além do sistema de escrita, pois, sem dúvida, concordamos com Dionísio 

(2005a), quando esta afirma que vivemos numa sociedade cada vez mais visual e que 

“representações e imagens não são meramente formas de expressão para divulgação de 

informações(...), mas textos especialmente construídos que revelam as nossas relações com a 

sociedade” (p.160).  Procuramos identificar em três professores de Língua Portuguesa (LP), 

suas concepções de leitura e texto, tomando por base o texto não verbal, identificando 

também sua didática com esse tipo de texto percebendo como são explorados e quais as 

dificuldades encontradas, já que ultimamente a leitura de imagens tem se mostrado um 

recurso bastante utilizado em diversas áreas do saber: nas ciências humanas, na geografia, na 

história, na arte, na linguagem, bem como, na indústria publicitária, televisiva e 

cinematográfica.  

No entanto, os textos não verbais (TNV) e também os multimodais2 com a presença da 

imagem, parecem ser utilizados na escola de forma superficial, acrítica e apenas ilustrativa. 

Como recurso didático, esses textos são pouco explorados. Os professores ainda não se deram 

conta da ferramenta didática que podem ter, ao utilizar esses textos para trabalhar construção 

de sentido, compreensão leitora com seus alunos, incluindo os aspectos visuais constitutivos 

nos textos verbais e multimodais, pois a imagem se constitui nesses textos como uma 

informação a mais na composição textual e precisa ser considerada. 

                                                
1 Letramento: Processo mais geral que a alfabetização e que designa as habilidades de ler e escrever diretamente 
envolvidas no uso da escrita; Práticas e uso social da leitura e da escrita. (ver Marcuschi (2005b) 
2 Textos Multimodais: Textos com diferentes modos de apresentação textual. Acopla no mesmo texto o modo 
verbal e outras modalidades de organização e informação que tiram a monomodalidade do texto escrito. Para a 
autora, praticamente todos os textos que circulam no meio social são multimodais (ver Dionísio (2005a) 
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Segundo Koch (2005), a concepção de texto e sentido depende, necessariamente, da 

concepção que se tem de língua e sujeito. Compreendendo a concepção dos professores sobre 

texto e leitura, poderíamos apreender que ideia de sujeito eles estão ajudando a formar. 

Acreditamos que a leitura de textos multimodais com a presença da imagem, ou textos só 

visuais, amplia a ideia de leitura e possibilita uma melhor familiaridade dos professores 

(primeiros leitores dos textos didatizados) e essa aproximação amplia as possibilidades de 

ensino. 

Partindo desses pressupostos, passamos a anunciar os objetivos a que esta pesquisa se 

propõe atingir e assim tivemos como objetivo geral:  

�  Analisar o uso do texto não verbal como instrumento didático na sala de aula, 

percebendo como são didatizados nas aulas de leitura. 

e os objetivos específicos de:  

�  Reconhecer a concepção de leitura e de texto dos professores de Língua Portuguesa 

ao tomarem, como referência, o texto não verbal e suas possibilidades de leitura; 

� Refletir sobre as possibilidades didáticas do uso de textos não verbais abrangendo 

também os textos multimodais e sobre quais atividades de leitura e produção são 

possíveis com ambos os textos. 

Embasam essa pesquisa, teóricos das áreas de leitura, texto e discursos, gêneros, 

multimodalidade e didática. 

Os capítulos estão divididos em cinco, sendo os quatro primeiros sobre os aspectos 

teóricos que fundamentam as análises e o quinto capítulo sobre a análise e discussão dos 

resultados dessa pesquisa. Antes, porém da descrição dos capítulos, apresentamos o percurso 

metodológico em que a pesquisa se pautou, bem como as opções metodológicas e os 

instrumentos que serviram para coletar os dados e analisá-los com vistas a responder nossa 

problemática. 
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No primeiro capítulo versamos sobre o tema “Leitura”, desmistificando conceitos, 

desde seu ensino na escola até a ampliação do termo. O segundo capítulo trata das noções de 

texto e de gênero e como esses aparecem na sala de aula do campo no trabalho com o eixo 

leitura. No capítulo três aprofundamos um pouco a discussão sobre a modalidade da imagem 

nos gêneros discursivos tratando desde a presença do texto não verbal na sala de aula até as 

questões da intertextualidade e do letramento visual. O capítulo quatro é um olhar sobre as 

atuais discussões sobre a didatizacao dos textos pelo professor, vendo nos saberes e no 

trabalho docente implicações pedagógicas que norteiam a prática e, portanto, a didática dos 

professores ao planejarem os conteúdos a serem ensinados. 

Por fim, o quinto e último capítulo, o mais extenso, traz as análises e a discussão dos 

resultados da pesquisa, apresenta o campo de investigação e o perfil dos sujeitos; a matriz e 

critérios de análises e interpretação dos dado; as tabelas onde se localizam dados oriundos da 

coleta com os respectivos instrumentos; mapas de eventos das observações de sala de aula 

seguido de sua análise e discussão; análise das entrevistas e reflexões sobre os achados do 

grupo focal; bem como um olhar sobre as atividades com textos não verbais ou multimodais 

propostas pelo livro didático que os professores adotam ou utilizam e, principalmente, a 

reflexão sobre as limitações dessa pesquisa, pois sabemos que muito ainda deixou de ser feito 

em detrimento do tempo hábil para conclusão da pesquisa. Mereceria um novo estudo, a 

análise de sequências didáticas com textos não verbais ou multimodais com a presença da 

imagem, o que fica para trabalhos futuros. 

Seguem-se, desta forma, as considerações finais, que nunca são realmente finais, pois 

a cada leitura percebemos algo novo que mereceria ser considerado. Os achados dessa 

pesquisa, que se classifica como exploratória, permite-nos ter subsídios, agora mais 

científicos, das questões que norteiam o trabalho do professor com um específico tipo de texto 

– o texto multimodal com a presença da imagem e/ou o não verbal como objetos de ensino da 
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leitura e de outros eixos. A escassez dessas didatizações, evidenciou uma dificuldade do 

professor em lidar com esses textos. Esses professores apontam a falta de subsídios teóricos e 

metodológicos nas formações iniciais e continuadas, e as condições de trabalho, que muitas 

vezes não permitem diversificar como gostariam os gêneros didatizados em sala de aula, 

como responsáveis por essa dificuldade. Diante do poder sedutor que esses textos evidenciam 

e do prazer que eles proporcionam não podemos deixar de dizer que foi por nós verificado, 

através da literatura consultada e de pesquisas afins, que são excelentes textos para um 

trabalho efetivo de ensino de leitura para além do verbal e serve como texto motivador para o 

trabalho de produção textual e de oralidade nas diversas áreas do saber, inclusive e 

principalmente em linguagem. 
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PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Nossa opção metodológica foi sendo reafirmada e direcionada ao longo da pesquisa na 

intenção de escolher um método significativo para esse tipo de investigação (abordagem 

quanti/qualitativa e que através dele pudéssemos responder à problemática inicial de nosso 

estudo, bem como compreender achados e analisá-los qualitativamente como devem ser as 

pesquisas no campo da educação que se debruçam sobre a didática do professor, suas 

concepções e as reflexões que este conhecimento nos proporciona, mas também não 

desprezamos os dados quantitativos na intenção de que estes auxiliem na compreensão do 

fenômeno investigado. Assim a pesquisa se apresenta e se caracteriza por uma abordagem 

quanti/qualitativa, e tem caráter exploratório. 

 Participaram como sujeitos informantes, 3 (três) professores de Língua Portuguesa da 

Rede Municipal de Recife, atuantes em salas de aula do Ensino Fundamental e com no 

mínimo 3 (três) anos de experiência de sala de aula. Além deles mais 3 (três) professores com 

os mesmos perfis colaboraram no debate na sessão do grupo focal. 

 A opção pelo número de 3 (três) sujeitos informantes se justifica por ser um número 

que comumente se utiliza na pesquisa qualitativa, quando esta investiga atuação docente, 

prática de sala de aula ou o uso de determinado gênero nas aulas de LP tendo em vista que 

seriam realizadas observações de aulas e assim o tempo hábil para posterior análise é mínimo 

para uma pesquisa a nível de mestrado. 

 Optamos também pela rede municipal do Recife por esta ter se tornado ao longo dos 

anos um campo receptivo à pesquisas como essa e por trazer em sua proposta curricular, 

competências e conteúdos relacionados a textos não verbais. Era preciso saber se, estando 

previsto no programa curricular da rede, este se efetivam em sala de aula e se não, qual o por 

quê. 
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 Nos requisitos para escolha e seleção dos sujeitos, constava desde o projeto desta 

pesquisa que estes deveriam ser vinculados à rede municipal do Recife, pelos motivos já 

explicitados, ter no mínimo 3 anos de experiência de sala de aula, tempo este acreditamos que 

se consolida o fazer docente e as experiências de sala de aula constitui no indivíduo 

familiaridade com as questões educacionais e com a sua área específica. Também esses 

professores precisariam ser atuantes no Ensino Fundamental e a seleção seria de 3 (três) que 

atuassem ambos no mesmo ano/série. Escolhemos o 9° ano, ou seja o 2° ano do 4° ciclo, por 

tratar-se de um ano de final de ciclo e de segmento, de onde se espera já ter tido um trabalho 

específico com textos não verbais no eixo da leitura. 

  Por seu caráter multimetodológico, a pesquisa qualitativa pode contemplar diversos 

procedimentos e instrumentos de coleta (ALDA-MAZZOTTI & GEWANDSZNADJER, 

2004). Um questionário, inicialmente fora aplicado para seleção dos sujeitos informantes. 

Adotamos então, duas técnicas tradicionais de coleta de dados para a composição do primeiro 

corpus de análise. Foram elas: as observações de sala de aula e a entrevista. Esta última 

aplicada após o último dia de observação. Posteriormente aplicamos a técnica do grupo focal 

que foi desenvolvida em uma única sessão com a presença dos 6 professores, uma relatora e a 

mediadora. 

 O número de 6 (seis) professores para a sessão do grupo focal, justifica-se por ser um 

número mínimo aconselhado pelos autores que defendem essa metodologia nas pesquisas 

sociais e também no campo da educação. 

 A realidade se apresenta nem sempre visível em toda sua conjuntura. A realidade se 

reflete e se mostra diante do conhecimento que se tem dela e da capacidade de perceber 

detalhes na organização e no movimento de existir. Mas esse conhecimento do qual nos 

referimos não é aquele do simples ato de conhecer, cujas crianças e animais estão aptos a 

fazê-lo. Falamos do conhecimento produzido a partir de um processo mais complexo de 
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investigação, de comparação e de análise e a partir dele e de seus achados, ser possível 

posicionar-se criticamente e construtivamente. Somente o ser humano é capaz de fazê-lo. Esse 

conhecimento do qual falamos é o conhecimento científico que como nos lembra Pinto 

(1979), o homem conhece e atua sob o mundo, fala sobre ele e ao falar atua e, acrescentamos, 

o modifica. 

 E para conhecer cientificamente a realidade que se apresenta, o ser humano precisa 

desenvolver algumas habilidades e capacidades inerentes ao ato de conhecer, de descobrir. 

Em primeiro lugar ele precisa ser curioso. Ter curiosidade, essa ação que move a ciência e 

empurra a evolução da humanidade no aspecto intelectual. Em segundo lugar, o ser humano 

que se diz cientista, precisa ter um espírito investigativo, ter métodos para chegar à solução da 

problemática e principalmente saber como socializar esse conhecimento novo com a 

sociedade acadêmica, científica e o público em geral, pois não há sentido em investigar, 

descobrir e depois não trazer à luz para fins de divulgação. 

 Parece receita pronta de como ser um cientista, mas na realidade, como sabemos, não é 

tão simples assim. Para se ter vez e voz na comunidade científica, o ser humano precisa se 

constituir como pesquisador, como mobilizador de um conhecimento que se constitui com 

estudos, investigações, análises e finalmente a divulgação. Em outras palavras, podemos dizer 

que a elaboração do conhecimento científico é um árduo processo de busca de respostas 

(MOROZ & GIANFALDONI, 2006). E nele algumas atividades são necessárias:  

1) Formulação de uma problemática, uma situação problema ou um problema em si. No 

nosso caso fora o seguinte questionamento: De que forma os professores utilizam textos não 

verbais na sala de aula? Como eles são didatizados em aulas de ensino da leitura? O problema 

geralmente nos aparece em forma de pergunta, e é o que nos propomos a responder; 

 2) O planejamento ou plano da pesquisa, que diz dos procedimentos de coleta  dos dados que 

servirão como indícios para achar a resposta ao problema. Tais procedimentos compõem o 
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percurso metodológico que deveremos fazer, quais instrumentos de coleta, quais abordagens e 

quais métodos a utilizar. Nesse estudo um projeto inicial nos subsidiou sendo ao longo do 

processo repensado e adaptado às reais necessidades da pesquisa.  

Nesta pesquisa era muito forte a nossa vontade em desenvolver o procedimento de 

uma pesquisa–ação, onde sujeitos e pesquisadores estão totalmente envolvidos e caminham 

juntos na busca de respostas. Nela a problemática surge da realidade mesma do pesquisador e 

ele está inserido no processo também como sujeito. Os resultados levariam a uma intervenção 

na realidade e a pesquisa conclui-se não apenas na exposição do relatório dos achados e das 

respostas à problemática, mas sim da tentativa de execução de uma ação que mobilize a 

mudança de um quadro não satisfatório para uma possível alteração na realidade no sentido de 

contribuir ativamente para a melhoria de uma dada realidade que se apresenta (THIOLLENT, 

2007). No entanto, diante dos objetivos acadêmicos do qual esta pesquisa está submetida, não 

foi possível a realização do método da pesquisa-ação. Adotamos uma abordagem qualitativa, 

porém com métodos tradicionais de coleta dos dados e inovamos com a realização de um 

grupo focal, técnica hoje cada vez mais utilizada na pesquisa social; 

3) A coleta de dados, que no nosso caso se deu por três instrumentos principais: a observação, 

a entrevista e o grupo focal. Tivemos também o questionário que serviu prioritariamente para 

escolha e seleção dos sujeitos que seriam colaboradores diretos dessa pesquisa; 

 4) A análise e interpretação dos dados, cujo procedimento adotado foi a análise de conteúdo 

pautada em Laurence Bardin (2002); 

 5) A comunicação ou divulgação da pesquisa, que no nosso caso se dá em forma de relatório 

de pesquisa que a academia nomeia de dissertação e que não necessariamente é o único meio 

de divulgação. Espera-se desse estudo também a feitura de artigos científicos, livros de apoio 

pedagógico e didático ao professor de LP, bem como de socialização da metodologia utilizada 

para servir de fonte de consulta de pesquisadores iniciantes e estudantes de modo geral. 
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 A seguir, trataremos dos instrumentos de coleta que foram utilizados a fim de expor as 

fontes nas quais nos baseamos prático e teoricamente. 

 

O Questionário 

 Houve inicialmente a aplicação de um questionário. Este tinha a função primordial de 

selecionar os professores que seriam sujeitos/colaboradores da pesquisa. Alguns critérios 

foram fundamentais para a seleção dos sujeitos, posto que, determinamos a priori, que os 

sujeitos a serem selecionados seriam atuantes no EF, lecionando no 9° ano; tivessem, no 

mínimo, três anos de experiência de sala de aula e declarassem no questionário exercer um 

trabalho sistemático com o eixo leitura e a previsão no seu plano de ensino, da utilização de 

textos não verbais. Um dos sujeitos, apesar de não declarar o uso sistemático desses textos, 

afirmou contê-los bastante no livro didático adotado, o qual utiliza frequentemente. Assim 

ressaltamos que “O questionário é um instrumento de coleta de dados com questões a serem 

respondidas por escrito sem a intervenção direta do pesquisador” (MOROZ & 

GIANFALDONI, 2006 p. 78). 

 Foram aplicados 100 (cem) questionários em dois momentos da formação continuada 

em que os professores de LP estavam reunidos. Apenas 43(quarenta e três) retornaram 

preenchidos e desses, selecionamos os três sujeitos que colaborariam com a pesquisa com o 

critério da intencionalidade. A seleção dos sujeitos foi intencional. Selecionamos sujeitos que 

em primeiro lugar atendesse aos primeiros critérios de seleção já descritos e em segundo lugar 

nossa preocupação era selecionar profissionais que pudessem realmente colaborar e contribuir 

para o estudo. Baseadas em Moreira e Caleffe (2006), destacamos o potencial informativo da 

amostra intencional para investigações em profundidade. 

Nesta sessão apresentamos também o campo de pesquisa e os sujeitos pesquisados: 
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 Campo de Investigação 

 As escolas, cujas salas de aula nos serviram como campo de investigação e coleta dos 

dados da observação, são da Rede Municipal do Recife localizadas na região metropolitana 

em área popular, sendo duas na periferia e uma no bairro da Várzea. 

Perfil dos sujeitos colaboradores da pesquisa 

� Professor 1: Tem 43 anos de idade e 23 de exercício do magistério, sendo 15 anos de 

atuação da rede pública e 8 na rede privada. Sua formação inicial foi uma licenciatura 

em Letras Português/Francês na FUNESO-FOFOP tendo concluído em 1986, mesmo 

ano em que começou a ensinar na rede particular, fez Bacharelado em Direito pela 

UFPE e concluíu em 1991,mesmo ano em que também começou a advogar. Exerceu 

paralelamente ambas as atividades. Em 1999, deixou de advogar para exercer a função 

de oficiala de justiça, o que aconteceu até janeiro de 2006, quando deixou 

completamente a função para se dedicar exclusivamente à sala de aula. Atualmente, 

trabalha como coordenadora de biblioteca na rede estadual e professora na rede 

municipal do Recife. Faz curso a Especialização em Direito Educacional na UFRPE, 

convênio com a Secretaria Estadual de Educação, cuja previsão de conclusão do curso 

é março de 2010. 

� Professor 2: Tem 29 anos de idade. Está a 11 anos atuando em sala de aula, sendo 3 

na rede pública municipal. Sua formação inicial é Licenciatura em Letras pela UFPE, 

onde concluiu em 2001. Fez duas pósgraduações em linguística aplicada, a primeira 

pela FAFIRE e a outra na UFPE. Também se formou no antigo CEFET-PE em 

auxiliar de Técnico Mecânico, mas nunca atuou na área. Atualmente também trabalha 

pela rede municipal de Jaboatão dos Guararapes, onde exerce a função de assessor 

pedagógico de Educação de Jovens e Adultos. Está cursando Direito pela Faculdade 

Pernambucana.   
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� Professor 3: Tem 29 anos de idade. Está na rede municipal de Recife desde 2007, 

mais atua em sala de aula a mais de 3 anos, tendo começado na rede estadual de 

Alagoas. Formou-se em maio de 2005 na UFPE na Licenciatura em Letras e se 

especializou em Gestão de Processos Educacionais. Não tem formação diferente da 

docência. 

 

As Observações 

 Sabemos que, como nos diz Vianna (2007), “a observação é uma das características da 

atividade científica” e como tal, “é uma das mais importantes fontes de informações em 

pesquisas qualitativas em educação. Sem acurada observação, não há ciência” (p.12). 

As observações de sala de aula como é comum na pesquisa social, aconteceram nos 

moldes da observação não estruturada, cuja definição consiste, segundo o autor supracitado  

 

na possibilidade de o observador integrar a cultura dos sujeitos observados e ver o 
“mundo” por intermédio da perspectiva dos sujeitos da observação e eliminando a 
própria visão, na medida em que isso é possível. (idem, p. 26).  
 

 No nosso caso, ela foi usada como técnica exploratória, a fim de restringir o campo 

das observações para mais tarde, delimitar novas ações. Às vezes é necessário voltar aos 

objetivos iniciais e determinar com mais segurança e precisão o conteúdo das observações e 

até mesmo o foco dos outros instrumentos de coleta. Foi o que ocorreu nesta pesquisa. Logo 

de início, nas seis primeiras observações de cada sala de aula, percebemos que a frequência do 

trabalho com textos não verbais era mínima, quase não existia, então abrangemos nosso olhar 

para textos multimodais com a presença da imagem e vimos o uso didático desses textos em 

sala de aula, observando além dos outros eixos, aulas de ensino da leitura e o modo como os 

professores utilizavam textos multimodais com a presença da imagem e como os didatizavam.  

Alguns dados, só conseguimos com os outros instrumentos (entrevista e grupo focal), mas a 
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observação da prática docente nos fizeram refletir sobre questões da didática em sala de aula e 

das concepções de texto e leitura que estão subjacentes ao modo como os docentes trabalham 

com textos e com a leitura. 

 Dos três instrumentos de coleta de dados, as observações exigiram um maior 

envolvimento pessoal e demandaram mais tempo de coleta. A partir dos objetivos 

criteriosamente formulados desta pesquisa, traçamos um plano de observação cujas ações 

constavam o registro sistemático dos dados e as sucessivas leituras e releituras desses 

registros a fim de verificar a validade destes dentro de um processo de confiabilidade. Assim, 

os dados foram registrados em diário de campo, com anotação do horário e tempo em que as 

atividades propostas pelo docente aconteciam e em seguida, escritos em forma de relatório 

que, consequentemente, foram transformados em quadros interpretativos. O registro feito em 

sala de aula era, apenas e objetivamente, o registro do evento e o tempo de duração que este 

ocorria. Temíamos que anotações imediatas do evento, feitas em forma de narrativa, 

quebrasse a naturalidade das ocorrências, pois também estávamos, como pesquisadora, sendo 

observada pelos alunos. 

 Dos quatro tipos de observações realizadas nas pesquisas, a causal, a formal, a 

naturalista e a participante (VIANNA, 2007), as duas últimas são as mais utilizadas nas 

pesquisas em educação. A observação naturalista que se dá no próprio ambiente natural, sem 

manipulação ou mesmo limitação dos comportamentos é indicada e viável nas pesquisas em 

que se inicia uma investigação em uma área ou tema que pouco ou nada se sabe e deseja 

familiarizar-se com as características do contexto ambiental. 

Outro tipo muito utilizado, e no qual nos baseamos, traçando um roteiro de observação 

para nos guiarmos diante dos eventos da sala de aula, é a observação participante, que deixa 

de ser naturalista, pois o pesquisador passa a ser parte integrante da situação e dos eventos que 

estão sendo pesquisados. Há, nesse tipo de situação, as vantagens de possibilitar a observação 
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a determinados acontecimentos que seriam privados a um observador não integrado no 

ambiente, pois não teria acesso a determinados comportamentos, atitudes, opiniões e 

sentimentos. Da mesma forma, existem também críticas a esse tipo de observação e a 

principal delas é a de que seria praticamente impossível ao pesquisador que realiza 

observação participante, manter a objetividade por causa de possíveis flutuações de atenção, 

de questões de ordem ética geradas pelo duplo papel do pesquisador e conflitos de funções 

decorrentes desses papeis. No entanto, se por um lado, esse tipo de pesquisa sofre tais críticas, 

de outro, percebemos que são vastas e criteriosas as pesquisas que utilizaram essa 

metodologia, tendo sido bem sucedidos seus resultados, quando se teve o objetivo de “gerar 

verdades práticas e teóricas nas realidades da vida” (idem, ibdem p.51). 

As observações foram registradas em um diário de campo, cujas falas e cujos 

comentários proferidos pelos professores, tidos por nós como importantes por versarem sobre 

o eixo da leitura e sobre atitudes diante de um texto, foram transcritos de modo literal.  Foram 

registrados também algumas falas e alguns comentários dos alunos. Para fins de análise 

posterior, as observações foram colocadas em Mapas de Eventos de onde partiram as 

reflexões sobre a prática dos docentes. 

 Algumas visitas (observações) tiveram de ser remarcadas em função da ausência do 

professor na sala de aula e de programações que incluíam a presença dos alunos em atividades 

extra sala. 

 Em algumas visitas, em virtude de as aulas acontecerem de forma geminada, 

registramos duas aulas. De modo geral, os professores foram receptivos e facilitaram a nossa 

presença em sala de aula para os registros das observações. 

Procedemos aos contatos com os 3 (três) professores afim de conseguir as devidas 

autorizações para terem suas aulas observadas durante certo período que somariam 10 (dez) 

aulas de cada professor, sendo 30 aulas ao todo. A carga horária total observada de cada 
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professor correspondeu a 45 horas e aconteceu em dias alternados, sempre nos turnos da 

tarde. Os professores não sabiam especificamente os dias de observação e esses 

compreenderam o período de 25 de setembro à 19 de novembro de 2008. 

 

A Entrevista 

No final das observações de cada professor, os docentes se dispuseram a responder 

uma entrevista com 16 questões semiestruturadas que foi devidamente gravada em áudio, 

transcrita e submetida à verificação deles para possíveis refutações ou confirmação das falas.  

As entrevistas se fizeram necessárias como instrumento de coleta para apreender no 

discurso dos 3 (três) professores as questões relativas ao uso dos textos não verbais ou 

multimodais com a presença da imagem, e sobretudo suas opiniões sobre a didática com esses 

textos e o ensino de leitura. Significaram também um momento de interação entre 

pesquisadora e entrevistados, pois como cita Szymanski (2004), 

 

(...) a entrevista também se torna um momento de organização de idéias e de 
construção de um discurso para um interlocutor, o que já caracteriza o caráter de 
recorte da experiência e reafirma a situação de interação como geradora de um 
discurso particularizado. Esse processo interativo complexo tem um caráter 
reflexivo, num intercâmbio contínuo entre significado e o sistema de crenças e 
valores, perpassados pelas emoções e sentimentos dos protagonistas. (p.14) 

 

 Além de responder ou comentar o que estava sendo perguntado, a respeito do objeto 

de investigação, os professores também fizeram comentários e juízos de valor sobre temas 

como: as competências instituídas pela rede municipal do Recife; a formação continuada e o 

livro didático adotado. 

Com o intuito de que a natural interferência das questões da entrevista não interferisse 

na dinâmica da sala de aula com relação ao fazer docente, a referida entrevista só foi realizada 

no final das 10 (dez) observações. Somente a partir do momento da entrevista é que os 
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docentes ficaram sabendo mais especificamente qual o nosso objeto de investigação, bem 

como os pontos chaves que norteiam a pesquisa. 

 A entrevista foi semiestruturada, o que permitiu aos professores a liberdade de 

discorrer sobre o tema em questão, trazendo à baila seus pareceres e opiniões.  

As perguntas foram testadas, a partir de um roteiro, com outros professores que tinham 

um perfil profissional semelhante ao dos nossos sujeitos.  Após o teste, foram feitas as 

retificações necessárias, a fim de as entrevistas serem realizadas com a técnica da gravação 

em áudio e serem, posteriormente, transcritas e submetidas a possíveis refutações e 

confirmações por parte dos professores.   

 Na intenção de aprimorar a fidedignidade e de assegurar que as respostas analisadas 

fossem verdadeiramente as que os entrevistados quiseram dizer, executamos a transcrição das 

falas e lhes enviamos via e-mail para que eles pudessem confirmar ou refutar algum dado. 

Consideramos também que os docentes poderiam ter acesso ao áudio da entrevista, caso 

achassem necessário. Essa “volta” ao entrevistado, garantiu um movimento reflexivo: “o 

entrevistado pode voltar para a questão discutida e articulá-la de uma outra maneira, se 

necessário em uma nova narrativa” (SZYMANSKI, 2004 p. 15). 

 Apenas um dos professores fez ressalvas ao que tinha respondido num primeiro 

momento e perguntou se poderia completar mais a resposta, o que foi considerado na análise. 

As perguntas, que podem ser verificadas nos anexos, versaram sobre: a) A importância 

dada à leitura na vida dos alunos; b) Uma tentativa de conceituação da leitura; c) Os objetivos 

fundamentais do ensino da leitura nas séries que os professores lecionavam; d) Uma descrição 

de como era o trabalho deles com o eixo leitura; e) As competências desenvolvidas ao ensinar 

leitura; f) A seleção de materiais de leitura e o acesso a eles; g) Os gêneros trabalhados para 

desenvolver a criticidade nos alunos exemplificando uma situação didática; h) A utilização de 

textos não verbais no trabalho com o eixo leitura ou suas possibilidades didáticas; i) O 
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desenvolvimento de uma leitura crítica a partir de textos não verbais; j) A proposta curricular 

da rede de Recife para o ensino de Língua Portuguesa; l) O livro didático adotado com relação 

a estar ou não contemplando o trabalho com textos não verbais; m) A avaliação da 

compreensão leitora a partir do texto não verbal; n) As sugestões, importância e dificuldades 

para o trabalho com esses textos; o) A formação continuada e seus referenciais teóricos e 

práticos com base em textos não verbais subsidiados pela rede ao qual estão vinculados.   

  O estudo objetivou inicialmente analisar o uso do texto não verbal como instrumento 

didático na sala de aula para o trabalho no eixo leitura, porém a aplicação dos primeiros 

instrumentos de coleta de dados, que foram as observações e as entrevistas, demonstrou 

indícios de que o trabalho com textos não verbais ou multimodais, com a presença da 

imagem, eram incipientes e a frequência baixíssima. Procedemos então a aplicação de uma 

técnica atualmente bastante utilizada nos campos da Saúde e da Educação, a fim de 

compreender as experiências desse grupo de professores a partir de seus próprios pontos de 

vista. Trata-se da técnica do Grupo Focal. A partir de então GF. 

 

O Grupo Focal 

 Segundo definição de Morgan (1997 apud GATTI, 2005), Grupo Focal (GF) trata-se 

de uma técnica de pesquisa que coleta dados por meio das interações grupais ao se discutir um 

tópico especial sugerido pelo pesquisador, se configura também como um recurso para 

compreender o processo de construção das percepções e representações sociais de grupos 

humanos (VEIGA & GONDIM, 2001).  

Neste estudo, além dos três professores, nossos sujeitos informantes, um conjunto de 

pessoas, criteriosamente escolhidas, foi convidado por nós para discutir e comentar um 

determinado assunto, cujo tema é objeto dessa pesquisa. Os participantes do GF foram, 

portanto, os três docentes, observados na atuação em sala de aula e posteriormente 
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entrevistados, e mais três professores, cujo perfil profissional se assemelhava ao dos 

primeiros, tendo em vista a necessidade de controlar algumas variáveis quanto ao perfil. 

Assim, seis professores, mais um moderador e um relator participaram da sessão única de 

grupo focal realizada em 20 de novembro do ano de 2008, na sala 12 do Centro de Educação 

da Universidade Federal de Pernambuco às 19 horas, tendo término às 21 horas nesta data. 

Esta técnica adotada no processo de coleta de dados tem seu uso justificado por 

viabilizar os seguintes aspectos, baseados em Gondim, 2002. 

1)A emergência de uma multiplicidade de pontos de vista, pelo próprio contexto de interação 

criado;  

2) A captação de significados que com outros meios, poderiam ser difíceis de manifestar ou 

ainda ficar obscuro;  

3) A obtenção de quantidade substancial de informações num período relativamente curto; 

 4) A vinda à tona de respostas mais completas;  

5) A possibilidade de verificar a lógica ou as representações que conduzem a respostas.  

Acrescentaríamos também que houve a observação e o registro das interações durante 

a sessão, bem como dos comportamentos dos sujeitos no momento que responderam ou 

comentaram as questões que surgiram, assim como os conflitos de opiniões, as refutações ou 

a mudança de opinião diante do diálogo estabelecido.      

 Alguns autores utilizam as nomenclaturas Grupo Focal e Entrevista Grupal como 

sinônimos, (Bogardus, 1926 e Lazarsfeld, 1972 apud Gondim, 2002). Posicionamo-nos de 

modo contrário a essa forma simplificada de ver o GF (relacionando-o a uma entrevista em 

grupo), uma vez que mais do que entrevistar, mesmo que semiestruturadamente, o GF permite 

uma maior interação tanto entre os sujeitos participantes como entre estes e o pesquisador, 

cujo papel de um moderador vai mediar a identificação de problemáticas, a avaliação de 

conceitos, a refutação ou confirmação de modos de representações e opiniões. Mais que um 
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respondente, o sujeito integrante do grupo focal é um participante ativo que expõe sua 

experiência de vida, sentimentos, preferências, necessidades, que são captadas pelo 

moderador e problematizadas diante do objeto de estudo que está em foco. 

 Considerando que os participantes do grupo focal não conheciam a técnica, 

inicialmente apresentamos em slides e sinteticamente, a referida técnica, expondo também na 

ocasião como se daria a dinâmica de funcionamento do debate do grupo.  

 O tópico debatido – o texto não verbal na sala de aula - foi o eixo norteador na 

discussão, tendo por ele perpassado também atitudes e comportamentos subjacentes às 

concepções fundadas na maneira como os participantes reagiam a cada tópico levantado pelo 

moderador ou por um dos integrantes; diferentemente da entrevista, que como mão única as 

respostas podem apenas serem dadas, explicitadas e reafirmadas, sem a possibilidade de 

alterações conceituais diante de conflitos ou opiniões contrárias. Por isso, discordamos, como 

já foi dito, da semelhança extrema da técnica do GF com a Entrevista Grupal.  

A dinâmica para o funcionamento do GF, em nosso estudo, foi pensada pelo 

moderador, e não se desenvolveu apenas em forma de perguntas, mas também em forma de 

frases afirmativas que repercutiram em concordâncias, discordâncias ou em um meio termo. 

Essas frases, ditas pelos próprios participantes cuja autoria é preservada aqui, foram 

selecionadas dos dados das entrevistas, das observações, das reflexões conjuntas sobre uma 

dada situação colocada para o grupo, dos levantamentos de hipóteses para situações dadas, 

bem como das ideias e possibilidades até então não suscitadas no momento da discussão do 

grupo. 

 

Análise e tratamento dos dados do grupo focal 

 Para análise do fenômeno investigado utilizamos a Análise de Conteúdo (BARDIN, 

2002). Porém, observamos que grande parte das pesquisas que abordam o tema da 
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multimodalidade no gênero, bem como o texto visual e sua relação com o verbal, o fazem sob 

a perspectiva da Análise de Discurso Crítica (ADC) e da teoria Semiótica Social (SS), uma 

vez que analisam modos semióticos presentes nos textos, os quais contêm discursos 

tipicamente ideológicos. As questões de pesquisa com esse tipo de análise geralmente versam 

sobre as atitudes do aluno frente a um texto multimodal, destacando a categoria da criticidade; 

da produção de sentidos; do tratamento ideológico enquanto que nesse estudo enfatizamos a 

didatização do professor.  

Assim, o discurso dos professores pesquisados não foi analisado com base na ADC, 

que “é por princípio, uma abordagem transdisciplinar (...) rompe fronteiras epistemologicas, 

operacionaliza e transforma outras teorias em favor da abordagem sociodiscursiva” 

(RESENDE & RAMALHO, 2006, p.14), mas sim a partir da proposta teórico-metodológica 

da Análise de Conteúdo (AC) que prevê a análise da expressão.  

A análise da expressão se configura como um indicador de ordem não semântica, ou 

seja, não se fixa no significado, mas no significante, na forma e na sua organização. Esta 

análise diz respeito a certo número de técnicas, cuja “passagem pela forma é apenas uma 

maneira de atingir um outro nível – o das variáveis inferidas”. O uso dessa técnica (com base 

na inferência) se justifica pelo fato de que é possível existir uma correspondência entre o tipo 

do discurso e as características do seu locutor ou do seu meio (Ibdem, idem). 

Nesse sentido foi preciso classificar os indicadores formais classificando os a) 

indicadores léxicos; e b) a estilística, que se baseia na frequência relativa das palavras. 

Marcamos, durante a sessão do grupo focal e dentro do discurso de cada professor, o 

“encadeamento lógico, o arranjo de sequências, a estrutura narrativa e estruturas formais de 

base” (p. 186) a partir da frequência com que certas palavras surgiam em suas falas.  

 A Análise de Conteúdo prevê um quociente de gênero gramatical (relação relativa dos 

substantivos, verbos, adjetivos, advérbios) para indicar diferenciação da fala esquizofrênica da 
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fala normal. O estereótipo repetição/redundância e a dinâmica do discurso prevêem também a 

construção de quociente que indica a tensão numa dada situação de diálogo entre 

interlocutores. Segundo Bardin (2002 p. 187), “calcula-se dividindo o número de palavras que 

exprimem mal estar pelo número de palavras que exprimem a descontração”. Utilizam-se 

também os indicadores fraseológicos, atuando no nível da frase e sua composição através de 

um cálculo de tamanho médio da frase, estrutura e abertura ou fechamento da frase. 

 Contudo, procedemos a uma análise mais generalizada no sentido de apreender nos 

discursos do professor, relações de ênfase, de causa e de efeito do léxico utilizado. Adotamos 

essa medida, já que o grupo focal, sendo um terceiro instrumento de coleta de dados, nos 

serviu para corroborar os primeiros resultados das observações e da entrevista. Não ficando 

claros, os motivos da baixa incidência do texto não verbal ou do texto multimodal na sala de 

aula, a realização de uma única sessão de grupo focal com os sujeitos da pesquisa foi de 

grande importância para o esclarecimento dessa questão e para a apreensão de discursos e 

concepções que justificam uma determinada prática. 

 Assim, procedemos à análise dos dados do GF dentro de uma abordagem qualitativa e 

nos moldes da análise de conteúdo com ênfase na análise categorial da expressão e do 

discurso, sendo esta última determinada pelas condições de produção e de um sistema 

linguístico. 

 Categorizamos as falas a partir de um sumário etnográfico, destacando falas que 

exprimissem adesões, refutações e imparcialidade. Procedemos a uma análise comentando 

esses dados. As categorias foram agrupadas em três quadros, por temáticas. Sejam elas: a) 

Aspectos relacionados ao eixo da leitura; b) A problematizacao sobre uso de textos não 

verbais; c) Questões da didática e das práticas de sala de aula. 

Em seguida fizemos a classificação dos indicadores formais, listando os léxicos e as 

ocorrências nas falas dos participantes do grupo. E procedemos a uma reflexão sobre os 
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discursos e os comportamentos. O quadro dos indicadores formais, destacando os léxicos e as 

respectivas ocorrências serviram para visualizar palavras utilizadas repetidamente e o sumário 

etnográfico3 para verificar concordâncias entre as opiniões dos participantes. Foram 

verificados e analisados também os seguintes aspectos: Alterações de opiniões ocasionadas 

pela pressão do grupo; Respostas dadas em função de experiências pessoais de maior 

relevância; Idéias principais; Comportamentos; Gestos; Reações; Sentimentos; Valores de 

ordem pedagógica; Valores de ordem ideológica e ética; Preconceito; Dificuldade de 

compreensão das perguntas feitas. 

Como já citamos, o grupo focal, por seu caráter dinâmico, foi uma técnica que 

colaborou e acrescentou informações a outros dados coletados por instrumentos e técnicas 

tradicionais e fez aflorar no grupo, novos dados e novas temáticas para futuras pesquisas. 

Com esse percurso metodológico, e na intenção de responder à nossa problemática, 

encaminhamos esforços no sentido de interpretar os dados que se mostravam como resultados 

através da análise de conteúdo. Algumas categorias emergiram da evidência empírica, outras 

de um processo de sistematização e compilação de dados (abordagem indutivo/construtiva), 

mas ambas resultaram de uma abordagem qualitativa frente ao dado. Dessa forma pudemos 

chegar não apenas e simplesmente a respostas e confirmação de hipóteses, mas à formulação 

de novas perguntas que merecem novos estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
3 Sumário Etnográfico: Lista de falas representativas, dos sujeitos informantes, que foram destacadas dos dados 
gerais e que são relevantes para os objetivos da pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 – LEITURA: DESMISTIFICA�DO O TERMO 
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1.1 Concepções de leitura e seu ensino da leitura na escola 

 

A existência de pelo menos três concepções de linguagem é defendida por Travaglia 

(2006): a) A linguagem como expressão do pensamento. Tradução do que se passa no interior 

da mente por meio da exteriorização. O homem organiza suas ideias, obedece a normas do 

bem falar e do bem escrever e se expressa logicamente. Essa visão estruturalista e com base 

numa psicologia individual foi bastante rebatida e finalmente superada por uma segunda 

concepção de linguagem; b) A linguagem como instrumento de comunicação. Nela a língua é 

um código que precisa ser decifrado para se transmitir uma ideia. Obviamente a comunicação 

é uma ação social, então os indivíduos precisam fazer uso do código para se comunicar 

independentemente de quais sejam os interlocutores e a situação social; c) A linguagem como 

processo de interação e de apreensão das coisas do mundo traz-nos a ideia de ação e atuação 

entre interlocutores. Estes são situados socialmente e assim no dizer de Travaglia (2006), “a 

linguagem é, pois um lugar de interação humana, de interação comunicativa pela produção de 

efeitos de sentido entre os interlocutores” (p. 23). 

Em sua obra clássica O Ato de Ler: fundamentos psicológicos para uma nova 

pedagogia da leitura, o autor Ezequiel T. da Silva (1996), traça-nos um panorama das 

pesquisas que consideram a leitura como sendo “a resultante da percepção da forma das 

palavras e de seus significados” (p. 21). Através do método de introspecção essas pesquisas 

procuraram explicar como as palavras ou a verbalização são percebidas quando postas a 

curtos intervalos. Outras se detiveram a considerar o ato de ler como um processo de 

construção de significado ou de pensamento diante do que está escrito. E ainda, pesquisas que 

se referem ao processo de leitura como sendo percepção e compreensão de mensagens escritas 

de forma paralela às mensagens faladas (Idem, Ibdem). O autor denuncia não haver ainda 

soluções para questões referentes às ideias de compreensão, de interpretação e de 
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significados, estas permanecem, segundo ele, como propostas abertas, não discutidas, não 

respondidas. Considerando que este autor verbalizou isso no final dos anos 80, verificamos 

que essas foram atualizadas, pois estudos mais recentes como os de Kleiman (2004); Lajolo 

(2004); Koch & Elias (2006) e Silva (2003) já nos trazem essa discussão do conceito de 

leitura e de sua apropriação em diferentes faces: relação com a aprendizagem e ensino; como 

processamento cognitivo; contexto de produção; sistemas de conhecimento e de 

processamento textual; as práticas do ato de ler e os objetos de leitura. Essas questões estão 

sendo discutidas ao longo dos anos, e seja na formação inicial ou em serviço têm influenciado 

e alterado substancialmente as concepções dos professores. 

 Formar leitores poderia ser resumidamente o objetivo fundamental para o ensino da 

leitura. Poderíamos nos perguntar: Para que se ensina a ler? Qual o objetivo de se aprender a 

ler? Ninguém discordará que sem a aquisição da leitura o indivíduo fica impossibilitado de 

percorrer outros setores da instrução formal. Mas ao ensinar leitura para quem “já sabe” ler, 

para alunos já leitores, pressupõe um outro entendimento do que seja leitura, e aí nos 

aproximamos da ideia de favorecer um processo de produção de sentido, que será responsável 

por um “tornar-se leitor” que acontece quando enunciados e discursos materializam-se em 

textos e o leitor consegue perceber neles vozes e intenções inclusive não explícitas. 

 Existe um equívoco permanente das instituições patrocinadoras da cultura do livro e 

da leitura na escola que é voltada para a formação de “hábitos de leitura”. As recomendações 

para ações nesse sentido são tomadas ao pé da letra por professores e profissionais 

diretamente ligados à “formação de leitores”, e tomado assim ao pé da letra, sofrem como 

denuncia Silva (1998), um processo de radicalização interpretativa. A ideia de que o hábito de 

leitura deve ser formado no período da infância sob o risco de uma vez assim não acontecer, 

poder tornar-se um processo irreversível, não procede. Sabemos que se assim o fosse, o 

trabalho de alfabetização e formação do leitor adulto propagado por Paulo Freire e sua 
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educação libertadora não teria sentido e efetividade. Então podemos concluir que esse 

princípio é infundado. O ato de ler e posteriormente o hábito de leitura precisa ser 

compreendido à luz de princípios sociológicos e filosóficos, uma vez que diz respeito mesmo 

à natureza do homem como ser social, indivíduo plural, inacabado e complexo que de acordo 

com as experiências de vida do qual é sujeito, transforma-se, modifica-se e isso não tem nada 

a ver com a faixa etária em que ele está ao interagir com objetos de leitura. 

 No entanto, Gurgel (2002) aponta duas crenças existentes no imaginário coletivo sobre 

leitura e que ela, a autora, contrapõe-se veementemente. Uma diz respeito aos objetivos de 

ensino de leitura na escola que teria um modelo de leitor – o leitor formado. E a outra questão 

é a do “desenvolvimento do hábito de leitura“. Para a autora o leitor não pode ser formado 

porque esse processo de formação é contínuo e torna-se sempre leitor na medida em que se 

debruça sobre textos e a partir deles se constrói sentidos. Da mesma forma que, em leitura, 

não se desenvolve hábito, pois 

 

hábito envolve repetição freqüente de uma ato. E ninguém lê hoje porque leu 
ontem, assim como ninguém ama hoje porque amou ontem. O amor e a leitura, 
porque têm em comum o prazer, requerem um exercício diário de conquista, de 
envolvimento, de diálogo com o outro, por isso a importância das práticas leituras 
significativa (GURGEL, 2002.  p. 209 – 210). 

 

 Tomamos partido das ideias dessa autora, mas compreendemos o que tantos autores, a 

exemplo de Ezequiel T. da Silva, vêm lutando ao longo dos anos – por uma política de 

formação de leitores que, denunciada pelo autor supracitado, não se faz com “sacolas e 

cirandas de livros”. Que a ideia de formação abrange todas as dimensões, desde a formação 

leitora do próprio professor, pois seria um contracenso ensinar ou incentivar algo que não se 

solidificou nele mesmo, até condições efetivas materiais e estruturais para que o estudante até 

então “ledor” de livros recomendados, passe a ser um sujeito leitor, autônomo e crítico e que 

saiba fazer escolhas de leitura e rejeitar produtos de má qualidade por identificar nesses 
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prejuízos, a sua concepção de vida e de leitura. Permitir essa autonomia e esse grau de 

criticidade é ideal e utópico, mas sem utopias as esperanças ficariam também prejudicadas. 

Kleiman (2004a) inicia seu capítulo 4 do livro Oficina de Leitura: Teoria e Prática, 

questionando-nos sobre a viabilidade do ensino de leitura, sobre uma possível incoerência 

com a natureza da atividade, pois se a leitura é um ato individual de construção de 

significados, algo que se efetiva a partir da relação estreita autor /leitor por meio do texto, que 

interesses e objetivos seriam coerentes para um ensino de leitura numa prática escolar? Quais 

objetivos seriam pertinentes para tornar o aluno um “sujeito da leitura”? A autora, no entanto, 

afirma que só não será uma incoerência, se esse ensino for articulado com estratégias de 

leitura, ou seja, operações regulares para abordar o texto. São, portanto, modos de ler que vão 

se constituindo ao se debruçar sobre a leitura de textos diversos a partir de uma dada 

orientação. 

 Essas estratégias, a autora classifica em dois grandes campos: Estratégias cognitivas 

que são aquelas executadas inconscientemente pelo leitor e que são também procedimentos de 

um automatismo da leitura realizado estrategicamente. O leitor não é capaz de verbalizar esse 

procedimento porque ele é inconsciente, tem a ver com processos internos da mente e de 

como o olhar ao ter contato com o objeto de leitura, leva informações através do cérebro às 

suas partes responsáveis por processar a leitura ativando assim outros conhecimentos e 

acomodando o que já foi processado. A outra categoria, diz respeito às estratégias 

metacognitivas que são aquelas realizadas com um objetivo em mente, tem-se sobre elas 

controle consciente, ou seja, o indivíduo é capaz de dizer e explicar sua ação. É capaz de 

mobilizar atitudes, e estratégias para conseguir mais eficiência na leitura, tal como diz 

Kleiman (2004a),  

 

se o leitor perceber que não está entendendo, ele poderá voltar para o significado de 
uma palavra-chave que recorre no texto, ou poderá fazer um resumo do que leu, ou 
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procurar um exemplo de um conceito. Em fim, dependendo do que ele detectar 
como causa, ele adotará diversas medidas para resolver o problema. Para a 
realização desses diversos comportamentos faz-se primeiro necessário que ele 
esteja ciente de sua falha na compreensão (p.50). 
 

 Sobre estratégias de leitura, outra autora, Isabel Solé (1998), em sua tese de 

doutoramento, posteriormente publicada como o livro: “Estratégias de Leitura”, discorre 

sobre o ensino de estratégias de compreensão leitora, estando este ensino atrelado a uma 

concepção construtivista que concebe a leitura como um processo de construção que deverá 

ser conjunta. Como processo de construção, segundo a autora, este, obviamente, não se dá de 

uma hora pra outra e sendo conjunta, professores e alunos desempenham papeis de destaque, 

embora seja o aluno ou o sujeito leitor ainda, o protagonista deste processo. 

 Em sua obra, Solé (idem), descreve três momentos que se darão no ensino de 

estratégias para compreensão leitora. São elas: “Para compreender... Antes da leitura” – que 

diz respeito à motivação, sobre a razão de se ler, dos objetivos da leitura, ativação do 

conhecimento prévio, o estabelecimento de previsões sobre o texto e a promoção de perguntas 

aos alunos que antecedam a leitura do texto; “Construindo a compreensão... Durante a 

leitura” – é o que acontece quando lemos: o processo de leitura, tarefas compartilhadas, 

atitudes diante da leitura, ações perante problemas e busca de soluções e o “Depois da leitura: 

continuar compreendendo e aprendendo”  - a busca da ideia principal, o resumo, formulação 

de perguntas, respostas e inferências. 

 Vê-se, quanto às “estratégias de leitura”, Sole é mais pedagógica no sentido  de refletir 

sobre o ensino de uma maneira mais sistemática, já Kleiman (2002) modela estratégias 

metacognitivas enfatizando a necessidade de que o leitor proficiente deve estar de posse de 

um objetivo que o mobilize para a execução da leitura. Ter um objetivo definido para leitura é 

fundamental porque, de certa forma, é ele que determina, entre outras coisas, o texto a ser 

lido, o modo de ler e o que atentar mais especificamente no momento em que lê. 
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 Ainda em relação ao ensino de leitura, é Antunes (2003) que “num olhar de relance” 

nos descreve algumas constatações que teve não muito positivas sobre o que acontece em 

nossas escolas na atividade pedagógica de ensino, especificamente no trabalho com a leitura. 

Segundo ela essa atividade acaba centrando-se nas habilidades mecânicas de decodificação da 

escrita desfazendo a dimensão da interação verbal e, desta forma, não se efetiva a leitura, no 

sentido de compreensão e interação, “porque não há encontro com ninguém do outro lado”. 

Sem estar vinculada aos diferentes usos sociais, a leitura torna-se uma atividade sem interesse 

e sem função, puramente escolar, sem gosto, sem prazer. 

 

(...) uma atividade incapaz de suscitar no aluno a compreensão das múltiplas 
funções sociais da leitura, muitas vezes, o que se lê na escola não coincide com o 
que se precisa ler fora dela (p. 28).  
 

 Nesse sentido pensar o ensino da leitura é pensar formas de ver o mundo e considerar 

todos os objetos como passíveis de serem lidos, todos os objetos emergentes da sociedade 

atual e que de acordo com os interesses dos homens ganharam atenção de destaque. É assim 

que objetos de leitura tais como o texto não verbal materializado em gêneros como charges, 

tiras, quadrinhos, fotografias, imagens temáticas que falam e contêm discursos inclusive 

ideológicos precisam ser considerados. 

 O que vemos é que, sobre as estratégias de leitura ou atividades de interpretação, para 

esses textos ainda são escassos na literatura pedagógica em nosso Estado, pois como cita 

Ferrara (2002), a “fala e a escrita não são nossos únicos sistemas de comunicação” (p.5) e 

pensando numa possibilidade de ensino, levando-se em consideração o aspecto comunicativo 

da língua e esta como prática cultural, seria necessário assumir uma dimensão mais 

interacional da linguagem, onde os elementos não verbais nos textos sejam considerados - a 

multimodalidade nos gêneros e suas característica, a formatação, mais do que isso, o visual, o 

sonoro e o gestual também são objetos de leitura no mundo e que a escola por vezes, parece 
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desprezar em detrimento de um currículo engessado que só explora habilidades linguísticas na 

escrita e no conhecimento gramatical. No que se refere à leitura é Silva (1996), que já 

denunciava nos anos 90 a ausência de informações ao professor que lhe possibilitasse uma 

prática mais eficiente, pois até mesmo os guias curriculares ou manuais dos professores eram 

muito superficiais ao tratar do tópico da leitura. Esse ensino era portanto, realizado “ao 

acaso”, fazendo com que os professores, errando e acertando fossem trabalhando com seus 

alunos. 

 Urge em nossas escolas, um ensino da leitura a partir de um estudo semiótico que 

considere as relações icônicas entre o tema e o texto, levando-se em conta aspectos não 

verbais, tais como a diagramação do material linguístico na superfície textual. Um ensino de 

leitura ampla viabilizaria o trabalho de oferecer considerações acerca dos aspectos visuais que 

também compõem os textos mesmo os verbais. Para a efetivação de um trabalho como esse, 

parece faltar ao professor um conhecimento teórico sobre as propostas de interpretação de 

textos subsidiada pela iconicidade, conhecimentos sobre leitura de imagens e os processos 

mentais que se ativam através do sentido da visão ao nos debruçarmos, por exemplo, sobre 

textos sem o apoio do verbal, textos dinâmicos ou estáticos, multimodais ou não. Porém, 

nosso currículo atual reserva à didática da leitura, atenção quase que exclusiva desde o 

processo de aquisição ao seu desenvolvimento através de estratégias de compreensão leitora 

pensados para objetos de leitura quase sempre verbais, de gêneros discursivos que se 

materializam em textos que circulam dentro e fora da escola, desprezando a imagem que 

também se configura nesse processo como uma representação externa do sujeito social e que 

tem sua razão de ser no evento comunicativo e além delas nas posições ideológicas. Devemos 

lembrar como no diz Aguiar (2004), que “os textos verbais e não verbais que construímos 

estão marcados por nosso modo de ser e nossa visão de mundo” (p. 75).  
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 Os aspectos multimodais em alguns trabalhos de pesquisa em leitura, vêm sendo 

considerados, como é o caso do grupo de estudiosos da UnB (Universidade de Brasília) que 

vem se destacando no cenário acadêmico no que diz respeito à pesquisa da leitura e da 

compreensão de textos multimodais, especialmente os que têm a presença da imagem muitas 

vezes como o principal elemento da composição textual. 

 A leitura de um texto seja verbal ou não verbal, ativará no leitor precedentes ou 

requisitos para que a leitura de fato se efetive. Segundo Neto e Tasinato (2006), são esses 

requisitos: 

� O leitor deve partir do pressuposto de que o texto tem sua materialidade e esta ocorre 

em dois níveis: um de ordem técnico-estética e outro de ordem representacional. Em 

outras palavras podemos dizer que, o leitor deve prestar atenção nos materiais que o 

autor se utilizou para produzir aquele tipo de texto e observar o que ele representa 

(personagens, eventos, coisas do mundo social...); 

� O leitor não deve ignorar que: seja uma pintura, uma foto, uma charge, um filme, ou 

um texto verbal, há nesses textos uma intenção comunicativa, são registros 

intencionais. Há algo que se quer comunicar. 

�  O leitor deve buscar, sempre que possível a autoria, a época em que o texto foi 

produzido, e especular as condições de produção; 

� Deve ainda observar as técnicas utilizadas para o registro e em quais suportes eles 

estão sendo divulgados. 

O texto é, um objeto visual. Então mesmo no caso de um texto verbal, os signos, os 

elementos de formatação, a disposição na página e sua organização sequêncial são 

fundamentos da plasticidade que remeterá ao leitor impressões da objetividade do texto, 

embora estejam ali também absorvidas as subjetividades do enunciador.  
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 Para ilustrar esse campo teórico, daremos um exemplo prático do que pode acontecer 

em sala de aula, em termos de ensino da leitura a partir dessa visão ampla. Suponhamos que o 

professor de LP leve para sala de aula diversos textos e os distribua para a turma e solicite 

num momento inicial que eles leiam. Que façam uma leitura silenciosa nesse primeiro contato 

e suponhamos ainda que os textos sejam: a) uma crônica curta; b) um poema lírico; c) uma 

charge política multimodal (com imagem e texto escrito); d) uma fotografia de um campo de 

concentração alemão; e) um cartum digital com a temática do suicídio; f) uma música 

instrumental clássica. Ao se debruçar sobre esses objetos de leitura, o leitor cria imagens 

mentais que se projetam a partir das sensações/impressões produzidas pelo texto e que durante 

o processo de leitura são mobilizados pelo leitor. Nossa imaginação projeta imagens em nossa 

“tela interior” que estão relacionados com os pré conceitos, o conhecimento prévio e a ideia 

que fazemos daquele objeto de leitura. No caso do material escrito e mesmo dos suportes 

digitais, o aspecto visual da superfície em que está inserido o texto corrobora para compor 

essas imagens, dando-lhes status de referência imagética. O processo inverso seria o da 

criação. É o que acontece com os produtores de cinema e artistas plásticos que materializam o 

que imaginaram num objeto plástico que, exposto, será um texto e, portanto, enunciados 

inteligíveis.   

Segundo Foucambert (1994), existe uma distinção entre a pessoa alfabetizada e o 

sujeito leitor. Estar alfabetizado seria a capacidade que o sujeito tem de traduzir o “código 

escrito” e “código oral” independentemente do sentido, enquanto que a leitura seria o uso 

concreto e objetivo da escrita na vida social, o que se aproxima do conceito que este autor 

chamou de “leiturização”. A leiturizacao seria a utilização, o uso da escrita, suas convenções e 

propriedades desde muito cedo, “da mais tenra idade”, para que uma vez familiarizado e 

tornando-se práticas comuns do cotidiano o ler e o escrever, cada individuo possa apropriar-se 

quase de maneira natural. 
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 Essa perspectiva seria utópica se não fosse tipicamente cultural. Numa história de 

tradição colonialista como a nossa, herdeira de uma iniciação à escrita através de métodos 

alfabéticos e tradicionais, o ensino de língua unia-se a outros objetivos colonialistas. Uma 

política de leiturização, como nos sugere alguns intelectuais estrangeiros, abre espaço para em 

primeiro lugar repensar a formação de professores tanto inicial como em serviço e a partir de 

então novas práticas e posturas que só virão com a mudança de mentalidade e de concepção 

para uma dimensão mais interacionista e dialógica. 

 É provável que no Brasil a ideia do termo “leiturização” ou “leiturizar” aproxime-se 

do termo “letramento” ou “letrar” e sobre tal, muitos estudos e práticas já nos dão respaldos 

diante dos seus resultados. Então é possível que estejamos construindo uma nova história, 

ainda com alguns resquícios de um passado tradicionalista, mas com novas perspectivas que, 

ampliadas em larga escala, farão parte dessa história cultural. 

 Acreditamos que não precisamos importar modelos prontos. Precisamos utilizar o 

conhecimento acumulado e construído, adaptando-o à nossa história e à nossa realidade. A 

ideia de que tornar o aluno leitor é expor o mesmo ao maior número possível de leituras e 

material escrito é ingênua. Precisamos, isto sim, instrumentalizar nosso aluno para que, na 

diversidade, ele tenha competência para selecionar o que está de acordo com sua necessidade 

e realizar intertextualidade4 com outras referências textuais. A leitura é individualizada 

enquanto processo cognitivo, mas é compartilhada enquanto ação social. Ao mesmo tempo 

em que, ela nunca é a mesma em indivíduos diferentes, nem no mesmo indivíduo em 

momentos e condições distintas. 

 Essa relatividade como característica torna o tema leitura no mínimo apaixonante. A 

ideia de ler o mundo, como disse o saudoso educador Paulo Freire (1993:11), “a leitura de 

mundo precede a leitura da palavra”. Pressupõe a ideia de ler imagens, ler o não dito que torna 

                                                
4 Intertextualidade: Expressão criada pela semioticista Júlia Kristeva, para designar o fenômeno da relação 
dialógica entre textos. (ver Mesarani, 2002) 
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a dimensão da linguagem ampla. Ao ler, estamos executando movimentos, não só físicos, não 

só dos olhos na atividade de reconhecimento visual, mas o movimento do entrelace de 

informações sobre o objeto lido, suas características formais, o movimento da ida ao 

conhecimento prévio, trazendo informações ao leitor acerca do objeto lido, realizando 

inferências, utilizando a imaginação, os movimentos das construções feitas no momento em 

que se lê. O cérebro trabalha em milésimos de segundos e nós lemos coisas, mais que 

palavras, lemos objetos do mundo. Na contemporaneidade, como diz Martins (apud PILLAR, 

2003), “ler é atribuir sentido, seja a uma imagem, seja a um texto escrito”. O sentido, como 

completa Pillar, “será dado pelo contexto e pelas informações que o leitor tem” (p.12). 

Na escola aprendemos a ler livros, na escola da vida aprendemos outras leituras 

(LAJOLO, 2004). Precisamos da leitura para entender o mundo, mas do que para usá-la 

instrumentalmente nos bancos escolares, precisamos ler as coisas do mundo. Para Lajolo 

(ibdem) 

em nossa cultura, quanto mais abrangente a concepção de mundo e de vida, mais 
intensamente se lê, num espiral quase sem fim, que pode e deve começar na escola, 
mas não pode (nem costuma) encerrar-se nela (p. 7). 

 

 Sobre ensino de leitura, muitas coisas ainda precisam ser consideradas, uma delas diz 

respeito ao aspecto cultural e como essa prática veio se constituindo através dos tempos. 

 

 

1.2 A leitura como prática cultural 

 

Observa-se que a humanidade veio se constituindo socialmente por meio da oralidade, 

do discurso, e mais tarde tornou-se letrada com o surgimento das formas de registro e, 

portanto, de escrita. 
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 Há cerca de 6.000 anos, surgem os primeiros escritos, mas nessa época pouco mais de 

100 línguas faladas, pode-se dizer, possuíam um sistema de registro escrito organizado. 

Portanto, era na oralidade que a humanidade basicamente se comunicava. À princípio, de 

modo muito primário, e em seguida por uma oralidade que sofre influência da cultura 

tecnológica (o telefone, o rádio, a TV), que apesar de utilizarem-se de práticas orais, 

dependem da escrita. Estamos impregnados da cultura escrita e já não podemos viver sem ela. 

Como tecnologia, a escrita foi uma revolução cultural, assim como hoje é, o uso cada vez 

mais intensivo do computador, da internet e de outras formas tecnologicamente avançadas de 

produção de escritas e, portanto, de modos de leituras, que alteram consideravelmente os 

processos e os comportamentos ao lidar com essas práticas. De modo que nos interrogamos 

sobre o lugar do livro, enquanto artefato da cultura escrita e como este perde espaço para 

outros suportes tecnologicamente mais modernos, alterando-se assim, posturas e 

comportamentos também do ato de ler. 

 Façamos então uma reflexão sobre a hipótese de vivermos uma possibilidade: “o fim 

do livro”. Perguntamos, então: “O livro vai acabar?”. 

 Vamos ousar dizer que, um dia, o livro pode sim acabar. Mas esta afirmativa merece 

uma ressalva: A ideia de registro, de livro enquanto instrumento de divulgação e socialização 

de saberes nunca se acabará. Mas se pensarmos no formato impresso atual, insistimos em 

afirmar que ele pode acabar sim. Essa afirmativa baseia-se no fato de que não mais 

escrevemos ou lemos em pedras, papiro ou pergaminho. Numa perspectiva futurista, 

acreditamos que teremos outros tipos de suportes além do papel para registrar a produção 

intelectual, talvez menos acessíveis a toda a população, ou com diferentes níveis de acesso 

para as diversas instâncias da comunidade leitora. Pois a tecnologia na dimensão da inclusão 

tem avançado tanto que não será impossível pensar meios de minimizar custos na intenção de 

que não se perca de vista a idéia de leitura tão necessária em todas as áreas do saber. O que 
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mudará será a superfície. Os textos digitais estão aí, são uma realidade, ao mesmo tempo em 

que existe uma preocupação unânime em não se perder de vista o tão salutar “hábito” de ler. 

Porém, hábitos e posturas mudam de acordo com os materiais com os quais é preciso utilizar. 

São práticas culturais que são modificadas não na velocidade tecnológica, mas na velocidade 

das necessidades sociais.   

 Sintetizamos então essa discussão sem deixar de observar que a tecnologia da escrita 

produziu profundas mudanças na vida e no discurso das pessoas alterando padrões de 

condutas, modos de pensar e, portanto, aspectos culturais. Ao nos indagarmos sobre que 

mudanças, as novas tecnologias da escrita, facilitadas pelo computador e pela internet, têm 

proporcionado, nos questionamos também sobre as novas formas de leitura em termos da não 

linearidade, da postura, da atitude e a atenção aos aspectos não verbais que estão presentes 

hoje no ato de ler.  

Se por um lado, a internet como ambiente hipertextual5 de produção coletiva, alterou 

as ações de uma sociedade oral e do escrito impresso para uma sociedade eletrônica e digital, 

o ser escritor e o ser leitor passa a uma dimensão de maior participação tanto na escrita, a 

partir de seus suportes digitais, como na leitura, uma vez que hipertextualmente cada leitor 

escolhe seu próprio itinerário de navegação cuja característica é a não linearidade, mesmo não 

sendo uma liberdade total.  Há, portanto, uma mudança na concepção de leitor e autor. Temos 

um leitor que escolhe caminhos e conteúdos a serem lidos, explorando espaços virtuais de 

acordo com interesses e necessidades, recriando assim uma prática cultural. E um autor que 

admite a incompletude do seu texto, pois cultural e tecnologicamente um texto nunca está 

acabado até chegar ao seu interlocutor que produz no momento em que lê, novos sentidos 

ampliando a experiência leitora e encontrando naquele objeto novas informações que se 

completam com seu conhecimento prévio e com a costura que faz com outros textos.  

                                                
5 Ambiente hipertextual: Entende-se por uma forma híbrida, dinâmica e flexível de agregar linguagens que 
dialogam com outras interfaces semióticas. (ver Xavier, 2004) 
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 Quando falamos em interpretar, é o mesmo que compreender um texto? Ou esses 

textos são ainda insuficientes para dar conta do fenômeno que acontece na tríade: autor – 

texto – leitor? Essas conjunturas merecem uma reflexão. 

  

 

1.3 “O Projeto de Compreender e o Processo de Interpretar um texto” 

 

Falamos aqui de uma leitura que vai além da leitura historicamente escolar, além da 

leitura das letras e assim da dinâmica mecânica da decodificação de páginas. Falamos de uma 

leitura no profundo sentido da palavra. Como ação, falamos de um ato que é sinônimo de 

compreender, de transgredir, de perceber um processo que se inicia no aspecto sensorial da 

visão e que, após esse o contato visual, as informações são levadas ao cérebro que as absorve 

e acomodam, entrecruzando aquela informação nova com o conhecimento prévio já existente, 

com o contexto, com o conhecimento da notação contida no texto seja ela verbal ou não 

verbal e com um projeto: o por quê de ler, o contexto de escolha do texto, a importância dele 

para uma dada situação, sua função comunicativa, interativa e sua posição num conjunto de 

outros textos. Assim, falamos de uma leitura como sinônimo de projeto e de processo. 

Nas palavras de Silva (1998b), “compreensão é projeto, é propósito, é um modo de 

existir no mundo”. É colocar-se no texto e adentrá-lo na intenção de fazer-se um pouco dele e 

vice-versa. O resultado desse caminho dirá o que será o leitor depois da leitura. Como todo 

projeto, propõe uma aproximação do objeto/conteúdo e dele sabê-lo um pouco mais. 

Nesse movimento de busca, necessariamente se inicia um processo de interpretação 

que é mais exterior do que a compreensão. O projeto de compreender é interno, o de 

interpretar é externo e subsidiado pelas experiências prévias de mundo. Tomemos como 

ilustração o exemplo do desempenho artístico de uma cantora intérprete. Ao apresentar-se ela 
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tem diante de si uma letra musical previamente aprendida, decorada, compreendida como 

projeto interno e prestes a ser interpretada. Para compreendê-la a cantora precisou de 

conhecimentos a respeito da notação gráfica da letra da música (do conhecimento da melodia, 

do ritmo, etc.) e de um projeto: o por quê de cantar essa música e não outra, o contexto 

histórico em que foi produzida, o desafio que ela impõe a ela (cantora), os efeitos que a 

melodia pode gerar na plateia, a importância dessa música para ela e para o presente momento 

histórico, a posição dessa música no conjunto ou sequência global da apresentação, etc. 

(parafraseando o exemplo de Silva, 1998a). A partir disso, o processo de interpretação é 

encaminhado e ele é “sempre pessoal, carregado de sensibilidade e expressividade, conforme 

as habilidades artísticas da cantora e do estudo que ela faz da música em questão” (ibdem, 

idem).   

É assim que o efeito disso pode provocar surpresa e admiração no interlocutor e tocá-

lo em sua sensibilidade, no sentido de que ao realizar essa leitura nos tornamos também, pelo 

processo de interpretação, co-autores da obra. 

 

Na área do ensino da leitura, o maior problema está em que o professor, geralmente 
seguindo um livro didático, não permite que o projeto de compreensão dos textos 
seja democraticamente compartilhado com o grupo de educandos. Por outro lado, a 
chave da interpretação dos textos é pré-fixada num roteiro de leitura gerando 
convergência no processo de reprodução de um mesmo significado (o pretendido 
pelo professor ou pelo livro didático) (p. 68). 
 

 São com essas palavras de Silva que reiteramos a crítica que o autor faz às formas de 

como conceber o trabalho com o eixo leitura na escola. As sessões do livro didático, tais 

como “Estudo do Texto”, “Compreensão e interpretação”, “Desvendando as ideias do texto”, 

“Trocando em miúdos”, etc. , só reforçam essa crítica e não é que sejam ruins as questões do 

livro didático ou as feitas pelo professor, mas é preciso superá-las dentro dessa visão de 

projeto e de processo e pensar o ensino da leitura, e portanto, da compreensão e da 

interpretação também como formas de atuar sobre os textos. 
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1.4 Ler é compreender 

 

A compreensão, dentro de uma concepção interacionista, distancia-se da ideia de 

“simples captação” ou decifração de uma mensagem, ela passa a ser, segundo Koch (2005, p. 

17), uma “atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos”. E para realizar-

se é necessário estar presentes nos textos elementos linguísticos e um conjunto de outros 

saberes: intertextualidade, conhecimento do gênero, a coerência e o contexto em que ocorre o 

evento comunicativo e os sujeitos, agentes desse processo. 

Leitura e escrita foram, durante muito tempo, utilizadas como pretexto para ambos 

aprendizados, Ou seja, lia-se para aprender a escrever, escrevia-se  para ler o aprendido, tendo 

assim uma ação influência sobre a outra. É comum em turmas de aprendizes da leitura e da 

escrita observar-se o seguinte: o aluno as vezes lê mas não escreve. Ou escreve, mas não 

consegue realizar leituras autonomamente. E a justificativa seria que fora dado mais atenção 

no ensino de uma ação em detrimento da outra. 

 Segundo Rottava (1999), existem modelos de leitura e escrita que como práticas 

disciplinares na escola servem ambos, a propósitos com o fim em si mesmos. Tomadas como 

pretexto, leitura e escrita passam a compor uma atividade, por vezes descontextualizada e que 

não contribui para a construção do conhecimento. 

No modelo de leitura como pretexto à escrita, as experiências em leitura determinam a 

produção escrita e, por conseguinte, a aquisição da língua. Atividades de leitura e escrita são 

realizadas em momentos distintos e com preocupação excessiva com o produto, em 

detrimento do processo.  

No modelo de escrita como pretexto à leitura, dá-se ênfase ao trabalho de ortografia, 

vocabulário, sintaxe, como pré requisitos para o trabalho de leitura, concebendo que, mais 

facilmente será possível o aprendizado da leitura se o aluno adquirir uma base linguística 
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(identificação de palavras e formas linguísticas) para só então compor, decompor, transcrever 

e assim ir desenvolvendo habilidade na leitura a partir dessas micro construções na escrita.  

Nossas escolas parecem ter trabalhado durante muito tempo a partir desses modelos e 

não é de se admirar hoje que para alguns adultos as referências de leitura que se tinha na 

escola eram as antigas cartilhas para ensinar a ler e escrever. Lia-se apenas o que era escrito 

pelo professor e escritas do mundo social não faziam parte do contexto escolar. 

No aprendizado de língua estrangeira, por exemplo, para ler e escrever podemos 

estudar gramática, análise linguística e seu funcionamento sintático, mas esse conhecimento 

será insuficiente para a construção de sentidos a partir de leituras mais amplas, 

contextualizadas com a cultura local, ou com a ideologia vigente socialmente.  

Outra perspectiva no tratamento da leitura e da escrita é a concepção de uma visão 

integrada, de tal forma que ambos os processos seriam concebidos como recíprocos no 

crescimento intelectual e, sem enfocar um ou outro, permite-se aos aprendizes evoluírem se 

envolvendo com os textos que promoveria a construção de sentido através dos processos de 

leitura e escrita. Assim, textos não são apenas os publicados, mas os produzidos em situação 

de aprendizagens, os textos orais, textos dos colegas, do professor, da escola. Essa concepção 

prevê a construção de sentidos a partir da interação de práticas entre as quais estariam 

subjacentes o conhecimento de mundo, os interesses do leitor, objetivos, propósitos e 

expectativas.  

Entende-se que “ler não é somente recepção do sentido do texto e escrever não é 

somente dispor palavras de acordo com as regras de uma determinada língua, mas um 

processo de produção de significados” (ROTTAVA, 1999 p.155). E esses não são fixos, mas 

provisórios, pois a cada leitura em diferentes momentos e por diferentes indivíduos o texto 

pode estar sendo reconstruído e ressignificado. Do mesmo modo, salienta a autora 

supracitada, escrever e ler como práticas sociais de construção de sentido, constitui-se como 
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um tipo de diálogo. Numa perspectiva dialógica na construção de sentido em leitura e escrita, 

podemos dizer que “a dialogia, através da interação leitor/escritor/texto é constitutiva dos 

sentidos da língua” (idem, ibdem, p.146). 

É compreensível que para efeito didático na elaboração de uma apostila para o uso de 

pósgraduandos numa especialização, o professor Marcuschi tenha utilizado os termos “Leitura 

e Compreensão de texto” (grifo e destaque nosso). Bem sabemos que na verdadeira leitura 

está pressuposta a compreensão textual, que é o que efetiva o ato de ler. Sem aquela, este ato 

tornar-se-ia mera “decifração”, sem significado, uma vez que não se compreenderia o lido. No 

entanto, nosso professor Marcuschi anuncia tal título de forma proposital para nos fazer 

refletir sobre o fato de que compreender bem um texto não é uma “atividade natural, nem 

herança genética, muito menos uma ação individual isolada do meio e da sociedade em que 

vive” (MARCUSCHI, 2005a, p. 66). Seguindo esse raciocínio, podemos dizer então que, uma 

vez não sendo natural, nem herdada e, portanto, não espontânea, a compreensão se constitui 

como uma habilidade, um aprendizado que requer um princípio mínimo de interação e uma 

predisposição mínima a um trabalho que é cognitivo. Pode então existir níveis de 

compreensão já que toda interação, aprendizagem e trabalho cognitivo têm igualmente seus 

níveis de qualidade e desempenho. 

 Marcuschi (idem) diz que existem as “más e as boas compreensões de um mesmo 

texto” (p.66). As boas são as que demandam mais trabalho e prática de leitura, uma vez que 

compreender mal um texto significa no mínimo distanciar-se deste. 

 Dados do PISA e OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico), avaliando o nível de compreensão de textos dos alunos com 15 anos, revelaram 

que o Brasil ficou entre os últimos cinco países com nota inferior a 4 pontos numa escala de 1 

a 8. Em nível nacional, o SAEB revela que a compreensão teve êxito em cerca de apenas 50% 

das situações (Idem, ibdem). Isso é uma prova de que compreender bem um texto não é 
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geneticamente adquirido, não é uma atividade espontânea, mas algo que precisa ser 

trabalhado, ensinado e ao aluno não pode ser negado esse conhecimento. Ou seja, ficar na 

superficialidade dos textos não contribui para a compreensão propriamente dita e assim 

Marcuschi nos fala que a compreensão é também um “exercício de convivência sóciocultural” 

e essa citação nos faz lembrar um aspecto importante que diz respeito ao letramento. No 

Brasil, os estudos nesse campo, convencionou-se definir como práticas sociais de uso da 

leitura e da escrita. Ou seja, o sujeito que lê é um sujeito situado histórico e socialmente e isso 

irá repercutir no tipo de leitura que este fará em diferentes contextos e em diferentes 

modalidades de leitura. 

 Outro aspecto levantado é o da compreensão como atividade inferencial que parte de 

uma noção de língua como atividade sócio-interativa e cognitiva. Nesse processo então: ler e 

compreender são equivalentes, a compreensão se dá por um processo cognitivo e pelo 

desenvolvimento de atividades inferenciais, valorizam-se os conhecimentos prévios como 

influenciáveis na compreensão de um texto, pois como afirma Orlandi (2001), não existe um 

grau zero de leitura. 

 Compreender um texto não equivale a decodificar mensagens, pois não sendo a língua 

um código, (MORAIS, 2005), ela é passível de opacidade, heterogeneidade, historicidade, 

variedade, interatividade, situacionalidade e indeterminação. (MARCUSCHI, 2005a). Usando 

a metáfora da cebola sugerida por Marcuschi, podemos imaginar camadas com referência a 5 

horizontes de compreensão textual. Seriam eles: 1) em nível mais baixo, a interpretação literal 

do dito que se configura como a ausência de horizonte; 2) a leitura parafrásica que se 

configura num horizonte mínimo do processo de compreensão que significa repetir com 

outras palavras, selecionar léxicos e expressões do autor, sem alterar, contudo o texto lido; 3) 

atividades inferenciais que é um horizonte máximo no processo de compreensão pessoal, 

perceber outros construtos não ditos, o que significa dizer que é onde se dá a produção de 
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sentidos; 4) É o horizonte problemático que extrapola o que é autorizado no texto e fica 

apenas a super valorização de conhecimentos pessoais, sem considerar outros pontos de 

vistas, é uma concepção intransigente que de certa forma limita o olhar a outros horizontes; 5) 

o horizonte indevido que sugere que qualquer interpretação vale para um determinado texto 

ou por falta de leituras prévias, o sentido do texto é totalmente distorcido, culminando numa 

leitura equivocada. Essa divisão é didática e para fins de compreensão, é claro que o processo 

não é tão divisível assim e em um mesmo sujeito pode estar presentes dois níveis distintos 

dependendo de outros fatores inclusive externos a esse processo.   

 No entanto, a análise que o professor Marcuschi faz em relação aos cinco horizontes 

de compreensão textual nos remete a pensar que a mesma lógica vale para a escrita, ou seja, 

para a produção de texto. Pois se o nível de leitura que se tem influencia o nível de qualidade 

na produção, é lógico dizer que existe o escrevente que só cópia, o que só faz paráfrases dos 

escritos de outros, os que realizam suas próprias construções refletindo inferencialmente, os 

que exageram extrapolando suas ideias de forma equivocada e os que tomam a palavra do 

outro como sua e, portanto falseiam seus escritos. Parece-nos que é a partir de sua 

constituição como leitor que o sujeito vai alçar esses níveis também de autoria e assim como 

já dissemos, ler e, portanto, compreender um texto seria adentrá-lo e dele fazer parte. 

(MONTEIRO, 2006). 

 

 

1.5 Desmistificando o termo “Leitura” 

 

Podemos dizer que quando falamos em leitura, a primeira ideia que pensamos é em 

textos impressos por meio da escrita alfabética. Isso tem uma razão de ser porque estamos 

situados histórica e culturalmente. Mas esta idéia de leitura não é a única maneira de pensar o 
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ato de ler. A exemplo do que nos fala Bresson (2001), a língua chinesa utiliza um outro tipo 

de grafia que não se baseia no alfabeto e constitui-se da mesma forma como um sistema de 

notação. As imagens que estão à nossa volta são objetos de leitura, os gestos que fazemos, 

nossa expressão facial, os signos sociais, ou seja, uma infinidade de objetos passíveis de 

leitura. 

O dicionário de Ferreira (2004) define leitura como: 1.Ato ou efeito de ler; 2. Arte de 

ler. De fato não há como explicar leitura sem pressupor uma ação prévia que é o ato de ler. 

Ler é uma habilidade humana historicamente construída e, uma vez institucionalizada embora 

não apenas por isso, adquire valor social estando presente nas culturas letradas. 

É tarefa da escola o ensino da leitura, sendo sua aprendizagem mais cedo ou mais 

tarde uma evidência, independente dos métodos e das “modas pedagógicas”. O fracasso ou a 

não efetivação da aprendizagem da leitura nos primeiros anos de escolaridade costumava ser 

atribuído ao aluno (HÉBRARD, 2001). Hoje, a escola em toda sua conjuntura – corpo 

docente, práticas pedagógicas e gestão – já dividem essa responsabilidade e a prática cultural 

do ensino para as gerações mais jovens acaba se efetivando pelo empenho em superar as 

dificuldades. 

Definido assim, o ato de ler parece ser culturalmente neutro, mas não o é. Em 

sociedades alfabetizadas, adquirir essa tecnologia significa inserir-se e efetivar-se como 

cidadão. Da mesma forma quem pensa esse ensino o faz ideologicamente apresentando ao 

aprendiz formas de posicionar-se diante das leituras. A atitude passiva frente à leitura 

pressupõe um leitor decifrador de caracteres ou “decodificador” como estamos acostumados a 

nomear, uma atitude ativa pressupõe o exercício de uma leitura crítica. 

 Ao contrário do que a mídia em reportagens fantásticas já nos mostrou, segundo Frank 

Smith (1999), PhD em estudos da cognição pela Universidade de Harvard e professor do 

Instituto para Estudos em Educação das Universidades de Toronto, “não há nada que seja 
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exclusivo do ato de ler no que se refere à estruturas e funções do cérebro” (p.9). Ou seja, a 

leitura não é proveniente de uma parte específica do cérebro, cuja lesão nessa parte impediria 

o indivíduo de realizar leituras. O que acontece é que doenças ou problemas de ordem 

traumática no cérebro ocasionariam distúrbios provavelmente em áreas ligadas a um conjunto 

de funções: visão, memória, linguagem então necessárias à leitura. Da mesma forma não 

haveria nada exclusivo da leitura no que se refira a processos intelectuais. A leitura é uma 

habilidade adquirida, assim como a fala. Esta última, porém, necessitaria de algumas 

atividades cerebrais específicas para poder ser produzida, a leitura necessariamente, não. O 

campo visual também não apresenta nada, nenhuma função no cérebro que seja 

exclusivamente referente à leitura (Ibid, 1999). 

 As pesquisas em leitura, por sua vez, consideram vários fatores (capacidade visual, 

mecanismo de memória, de atenção, usos da linguagem, compreensão da fala e as 

possibilidades de aprendizagem de modo geral) e não especificamente atividades cerebrais. 

Smith (1999) critica o percurso que muitas pesquisas dentro do tema “leitura” fazem com 

referência ao seu ensino. Diz ele que as pessoas preocupam-se sobre como e de que forma 

pode se ensinar melhor ao invés de se investigar e em primeiro lugar priorizar a compreensão 

do processo de aquisição da leitura. A ênfase, segundo ele, deveria ser na aprendizagem, foco 

dos ditames da pedagogia atual, e não no ensino.  

Paira no ar que é a própria academia formadora de professores quem evidencia o 

ensino, em detrimento dos processos de como se aprende, e assim, não é pouco comum que 

muitos professores em formação continuada queiram receitas prontas sobre “qual é a melhor 

maneira de ensinar a ler” E na ocasião expõem todo o problema do excessivo número de 

alunos na sala de aula e das baixas condições de trabalho. Segundo Smith (Ibdem), o que falta 

ao professor para expor em público questões como estas é a certeza de que precisaria ter de 

que “(...) sabe o suficiente sobre leitura em geral e sobre aquelas crianças” a quem pretende 
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ensinar. E a certeza de se é aquele tipo de trabalho que ele quer pra vida dele, se está 

motivado pra tal intento, se isso o realiza de alguma forma. Não tendo essas respostas e 

certezas, fica realmente muito difícil encarar o ofício de ser professor no Brasil de hoje. Então 

não importa qual método é considerado o mais eficiente para ensinar leitura, se o método “A” 

ou “B”, mas essa decisão é o professor que fará diante da compreensão que ele tem de ambos 

os processos e a adequação desses ao seu público alvo. Como nos diz Smith, (Ibdem, p. 11) “o 

professor não precisa de conselhos, ele precisa compreender. É ele quem tem de tomar 

decisões”. 

O autor supracitado nos faz refletir ainda, sobre o fato de que a informação visual, ou 

seja, os olhos em sua função sensitiva de ver o material impresso não têm um papel essencial 

e prioritário, obviamente a informação visual não é suficiente para a leitura. É claro que não 

podemos ler de olhos fechados, exceto na leitura Braile, que não está sendo considerada aqui. 

Há outros tipos de informação que também são necessárias para a efetivação da leitura, que 

são chamados de informação não-visual. “Está na mente, atrás dos olhos”. Por exemplo, não 

podemos ler um texto escrito em outra língua a qual não conhecemos, ou ainda, não podemos 

compreender um texto da física quântica, se esta não fizer parte de nosso universo contextual. 

Da mesma forma não posso ler um gráfico cuja habilidade não me foi ensinada. Todas essas 

são formas de se conceber a informação não visual, são capacidades que podem ser 

adquiridas, mas se não forem, impossibilitará a leitura, mesmo que sua informação visual seja 

do mais alto alcance. Não é nos olhos que está a leitura, mas no que se processa através deles. 

“A leitura de um livro será tanto mais fácil quanto mais informação prévia você tiver 

sobre ele” (SMITH, 1999, p. 12). Essa citação suscita que há uma relação recíproca entre dois 

tipos de informações.  

Os olhos têm mais trabalho se o livro for difícil e poderá ocorrer também um 

congestionamento de informações visuais e então a habilidade para ver fica limitada e até 
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cessar por alguns instantes. Quantas vezes nos pegamos dizendo: “eu olhei, mas não vi” A 

sobrecarga de informação visual é tanta que o cérebro não se prende a um elemento 

fundamental para compreensão. Essas considerações permitiram-nos concordar com Smith 

quando este diz que “(...) a visão é nosso sentimento sobre o que vemos. Depende muito mais 

do cérebro do que dos olhos” (p.24). A relevância dessa discussão está no fato de que 

casualmente tais considerações estão relacionadas com a leitura.   
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CAPÍTULO 2 - �OCÕES DE TEXTO E DE GÊ�ERO 
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2.1 Sobre a noção de texto 

 

 É sempre importante anunciar em que concepção de língua, texto e leitura estamos 

situados quando se opera com essas categorias, já que disto dependerão as posições por nós 

adotadas e a base crítica que fazemos às práticas que distanciam-se de uma perspectiva 

sociointerativa que é a assumida nesse estudo. 

 No plano linguístico não dicotomiza-se forma e funcionamento de modo que texto e 

discurso não aparecem como duas abordagens diferentes. São, como nos fala Marcuschi 

(2008), “duas maneiras complementares de enfocar a produção linguística em funcionamento” 

(p. 58). Assim no caso dos textos não verbais e dos multimodais importa-nos assumi-los então 

como textos e discursos. O autor supracitado anuncia as definições mais comuns para 

discurso: 

 

Conjunto de enunciados que derivam da mesma formação discursiva; Uma prática 
complexa e diferenciada, obedecendo a regras de transformação analisáveis; 
Regularidade de uma prática. (p. 58) 
 

 Esta ideia de discurso como prática, nos permite levar em conta fenômenos 

extralinguísticos como é o caso das imagens e dá aos textos multimodais com a presença da 

imagem, a condição de serem discursos materializados num artefato empírico. Significa dar-

lhes a condição de serem de fato textos, de funcionar num plano enunciativo, causar efeitos de 

sentido na sua circulação sociointerativa e discursiva. 

 Adotamos neste estudo a noção de língua como atividade sociointerativa situada. Esta 

perspectiva relaciona os aspectos históricos e discursivos, mas consideramos, também nesse 

estudo a base teórica da língua como instrumento e como sistema de codificação, posição 

assumida pela teoria da comunicação, pois é nela que se baseiam os estudos semióticos que 
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corroboram para a discussão do uso didático de textos multissemióticos na sala de aula e que 

estão cada vez mais presentes na vida diária. 

 Apesar de considerar também como uma das visões mais ingênuas é essa perspectiva 

(a instrumental comunicativa) que comumente encontramos nos manuais didáticos ao 

tratarem de leitura e compreensão textual. 

 Dispensamos veementemente a noção de língua como forma ou estrutura, posição 

assumida pela visão formalista, bem como também não nos apoiamos na ideia de língua como 

atividade apenas cognitiva, pois pelo contrário, estamos convencidos de que a língua é um 

fenômeno social e não um fenômeno apenas cognitivo. Não expressa o pensamento, é opaca, 

e a enunciação dependerá das condições de interação e do uso social (MARCUSCHI, 2005a). 

 A posição por nós adotada concebe a língua como um conjunto de práticas sociais 

situadas. É vista como uma atividade, uma prática sociointerativa e como tal nela os sujeitos 

agem e expressam suas intenções adequadas às situações comunicativas e relativas aos 

sujeitos envolvidos na interação. 

 Marcuschi (2008); Koch (2005); Batista (1997); Possenti (1993); entre outros autores 

são partidários dessa noção de língua e é com base nesses autores que concebemos também a 

noção de texto adotada e que fatalmente estará de acordo com a noção de língua e sujeito. E o 

sujeito do qual falamos é aquele ocupante de um lugar no discurso e que é determinado na 

medida em que se relaciona com o outro. 

 Partimos dessa noção de texto e de como ela subsidiará nossa incursão nos diversos 

tipos e modalidades das quais trataremos. Sendo o texto, e não os fonemas, os morfemas ou as 

palavras a unidade de análise na qual se estabelece o evento comunicativo, será nele que 

concentrar-se-á aqui uma tentativa de chegar a uma noção aproximada com base nos autores 

que adotam a perspectiva sociointerativa. Assim precisamos também de aportes teóricos de 

outras áreas para refletir sobre texto e leitura, pois a literatura clássica da base da linguística 
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de texto considera somente as modalidades escrita e oral. Textos não verbais e textos 

multimodais com a presença da imagem não são objetos dessas investigações, como se nesses 

textos também e igualmente não ocorresse o fenômeno da comunicação e da interação social. 

São exemplos do poder desses textos, gêneros como o anúncio publicitário, a propaganda e os 

gêneros midiáticos e hipertextuais. Muitos estudos a esse respeito têm avançado e os achados 

confirmam a inserção cada vez mais frequentes desses textos na vida cotidiana e que acabam 

sendo escolarizados. Trazê-los para a reflexão em sala de aula e investigá-los a fim de 

descobrir neles efeitos de sentido específicos, seu poder de persuasão, sua função 

sociocomunicativa é tarefa da escola e do ensino de língua numa perspectiva social de uso. 

 A noção de texto deverá envolver uma enorme riqueza de aspectos, o que implica não 

ser o texto apenas e tão somente uma simples sequência de palavras, escritas ou faladas, mas 

um evento que nele convergem ações e outros modos de representação. Dessa posição 

destacamos algumas explicações sugeridas por Marcuschi (2008): 

 

1. o texto é visto como um sistema de conexões entre vários elementos, tais como: 
sons, palavras, enunciados, significações, participantes, contextos, ações, etc; 

2. O texto é construído numa orientação de multissistemas, ou seja, envolve tanto 
aspectos linguísticos como não-linguísticos no seu processamento (imagem, 
música) e o texto se torna em geral multimodal. (p.80) 

 

 Como unidade máxima de funcionamento da língua (Marcuschi, idem), o texto 

aparece como uma unidade funcional, que independe de tamanho ou forma. É assim que uma 

placa de trânsito (embora tenha apenas uma palavra) ou um símbolo e uma enciclopédia são 

igualmente textos. A extensão ou modo de apresentação não interfere em si na noção de texto. 

Segundo Marcuschi o que faz um texto ser um texto é “a discursividade, inteligibilidade e 

articulação que ele põe em andamento”, bem como a condição destes funcionarem em 

contextos comunicativos e, portanto, sociais. Beaugrande (1993) apud Marcuschi (2008) 
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corrobora com a discussão ao dizer que um texto, não existe como texto, a menos que alguém 

o processe como tal. 

 Em pesquisa anterior (MONTEIRO, 2006), perguntamos aos alunos do 9° ano do 

ensino fundamental o que seria um texto e as respostas indicaram que os alunos tinham uma 

visão de texto como uma ação comunicativa, considerando apenas as modalidades oral e 

escrita. Um texto para ser texto precisava ser produzido por meio de recursos linguísticos, 

discursivos e através do conhecimento que os usuários da língua tinham. As respostas mais 

comuns foram “reunião de frases”; “conhecimento que traz informação”; “são muitas coisas 

(...) é tudo o que a gente escreve”; “representação de uma história”; “reunião de fatos e 

acontecimentos”; “tudo o que podemos expressar escrevendo”. 

 É claro que é difícil até para professores, definir o que seja “texto”, diante da 

diversidade tipológica e da quantidade de gêneros existentes, porém percebe-se nas respostas 

dos alunos que a ideia de texto está bastante ligada ao tipo narrativo e à modalidade escrita, 

desconsiderando os textos orais que o tempo todo produzimos. Alguns simplesmente não 

responderam dizendo não saber ou que não gostavam de escrever textos nem nada sobre 

“textos”. Defini-lo não fazia parte de suas pretensões como estudantes. As respostas mais 

comuns fizeram menção apenas à modalidade escrita e deixaram de considerar a ideia de 

imagem enquanto texto. 

 Ao responderem sobre se “é possível ler uma imagem?”, 100% dos entrevistados 

responderam que “sim”. O curioso foi constatar nas justificativas a essa resposta que os 

alunos evidenciavam um pensamento ainda arraigado numa concepção tradicional da língua 

como código. Destacamos aqui algumas delas para fins de exemplificação: “Apesar de não ter 

palavras, entende-se”; “Lemos o que está representado no papel”; “Imaginamos o que poderia 

estar escrito”; “Pode-se descrever uma imagem”; “A imagem descreve tudo”; “Não é preciso 

palavras, quando se tem a imaginação”; “Na imagem tem uma história”. 
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 Nas respostas estava implícita a ideia de representação sígnica que para os alunos a 

imagem traz, ou seja, os alunos compreendem que a imagem tem significado e comunica de 

alguma forma, por isso, é passível de leitura. Ferrara (2002, p.15), concorda que “(...) o texto 

não verbal não exclui o significado, nem poderia fazê-lo sob pena de destruir-se enquanto 

linguagem”. Assim, a imagem estaria carregada de significados que expressa, representa, 

descreve, mostra. 

 Na justificativa “apesar de não ter palavras, entende-se”, percebe-se como é forte e 

presente a necessidade de se ter palavra, “algo escrito” para ler. Leitura aparece como código, 

algo a ser decifrado, entendido, e esse entendimento é um só, que naquele momento estaria 

dispensando tal código, ou seja, sendo substituído pela imagem que de certa forma traria a 

informação necessária ao entendimento. Nesta perspectiva, talvez não esteja prevista a 

dimensão cultural, uma vez que entendemos aquilo que é significativo para nós. Assim como 

não é possível que entendamos uma frase em alemão, caso não conheçamos a língua e, 

portanto, o “código” escrito. 

 Sabe-se que esta ideia de língua como código é tema de recentes discussões, tanto na 

área da pedagogia como da linguística. Em relação à apropriação da leitura e escrita, Morais 

(2005), desmistifica esse termo em seu artigo: “Se a escrita alfabética é um sistema notacional 

(e não um código), que implicações isso tem para a alfabetização?”. Este autor defende que o 

nosso sistema de escrita não é simplesmente um código, mas um sistema notacional. Essa 

ideia vem sendo amadurecida no Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL) da 

Universidade Federal de Pernambuco, e alguns trabalhos acadêmicos e práticas escolares 

caminham nessa perspectiva que neste caso inclui a não consideração de que os alunos 

“decodificam” quando lêem sem entender e “codificam” quando escrevem sem a produção de 

sentido ou de comunicabilidade. Não sendo código, não seria correto se referir a essas formas 

como as ações de ler e escrever.  
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 Alguns alunos justificaram que “lemos o que está representado no papel”. Fica 

evidente a prevalência da cultura do papel, do registro numa superfície palpável. Como se não 

fosse possível a leitura em outros suportes concretos, digitais, hipertextuais, etc. Em 

“imaginamos o que poderia estar escrito”, o aluno respondente situa na imaginação a ideia de 

leitura. Se concebemos imaginação como invenção, temos aí,uma particularidade já que o 

invento é algo particular e cada um tem a sua invenção, a sua imaginação. Para Martins (apud 

PILLAR, 2003, p. 7),  

 

a leitura é um processo de compreensão de expressões formais e simbólicas. Não 
importando por meio de que linguagem, onde ler, contemporaneamente, é atribuir 
significado seja a uma imagem (grifo nosso), seja a um texto escrito. 

 

 Se a palavra “imagem” remete à imaginação, como verbete descreve a “faculdade que 

o indivíduo tem de construir, inventar, idear, combinar ideias” (Ferreira, 1989). Ao justificar 

como uma possibilidade de registro do “que poderia estar escrito”. Nesse tipo de justificativa 

duas questões podem ser suscitadas: 1) a imaginação como forma de registro cognitivo do 

objeto lido; 2) a ideia sempre presente do registro escrito como requisito para que algo possa 

de fato ser lido. Com relação à imagem, o ato de ler é confirmado pelos alunos respondentes, 

mas suas justificativas denunciam um pensamento ainda arraigado numa concepção 

tradicional da língua como código. Fizeram menção à cultura do papel, a ênfase é ainda na 

linguagem escrita. A ideia de leitura de imagem desafia-os, de certo modo, a conceber uma 

leitura individualizada, embora compartilhada já que se trataria da mesma imagem. Assim 

como na leitura da linguagem verbal, a não verbal, no caso da imagem, abre um leque de 

informações e interpretações possíveis, algumas num nível mais incipiente, outras mais 

elaboradas, algumas mais críticas, outras superficiais. Vai depender do nível de letramento do 

indivíduo, sua bagagem de conhecimento ou de como nos diz Marcuschi (2005a), dos 

horizontes de compreensão textual. Percebe-se pelo nível das respostas dos alunos, que lhes 
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falta conhecimento sobre o objeto que está sendo problematizado, no caso a leitura de imagem 

e, portanto, ter argumentos mais convincentes para justificar a resposta positiva.  

Dentro de uma concepção mais interacionista, poderíamos dizer que a leitura de uma 

imagem seria a leitura de um texto, de uma trama, de algo tecido com formas, cores, texturas, 

volumes e que comunica, dialoga com o leitor. Em nenhuma das justificativas estava presente 

a ideia de leitura como diálogo entre autor, texto e leitor. A palavra imagem remete-os ainda a 

uma representação gráfica e ler a uma ação executada primordialmente na escola. É possível 

que a resposta ao questionamento: “É possível ler uma imagem?”, tenha sido sim diante do 

contexto como entrevistados, mas não conseguiram sustentar nos argumentos de justificativa  

à resposta positiva, o que evidencia a não familiaridade com esse tipo de texto no ambiente 

escolar. 

 

 

2.2 Concepções e definições 

 

Se por um lado a concepção de sujeito da linguagem varia de acordo com a concepção 

de língua que se adote, por outro também o conceito de texto depende das concepções que se 

tenha de língua e sujeito (KOCH, 2005). É uma teia de relações. Então, uma tentativa de 

definição aqui será totalmente passional, situada e concebida por entendimento construído que 

se tem de linguagem, por reconsiderações de antigos ditames e tabus, pela reflexão lógica e 

racional de que certos conceitos já não cabem mais nas recentes discussões sobre língua, 

linguagem e seus objetos. 

A palavras texto vem do latim “textus” que significa “tecido, trama, encadeamento de 

uma narração”. Ir à origem da palavra nos dá dicas pra compreendê-la melhor. Mas, segundo 

a etimologia, o texto é tido como algo acabado, uma obra tecida, um complexo harmonioso. 



71 
 

 
 

Discordamos veementemente dessa forma de pensar o texto, pois segundo novas perspectivas 

de concebê-lo, ele pode ser reconstruído e reorganizado a cada leitura que dele se faz. Na 

busca de uma definição apropriada a uma concepção mais interacionista da língua, 

destacamos a de Marcuschi (2008): “texto é um evento comunicativo em que convergem 

ações linguísticas, sociais e cognitivas” (p. 72) Embora, essa definição nos satisfaça em 

termos de concepção de língua e sujeito nos quais nos apoiamos, concordamos com o autor 

que muitos aspectos precisariam ser tratados para dar conta dessa definição. Preferimos por 

hora destacar também prioritariamente o aspecto de incompletude que o texto tem. 

Concordamos com Koch (1997) que para completar-se o texto precisa da participação do 

leitor na construção do sentido. E será na dinâmica de interação com o texto que a 

compreensão se fará. Assim segundo a autora 

 

uma manifestação verbal constituída de elementos linguísticos selecionados e 
ordenados pelos co-enunciadores, durante a atividade verbal, de modo a permitir-
lhe, na interação, não apenas a depreensão de conteúdo semânticos, como 
decorrência da ativação de processos e estratégias de ordem cognitiva, como 
também a interação (ou atuação) de acorde com práticas socioculturais (KOCH, 
1997, p. 27).  
 

 

Assim torna-se impossível falar de textos sem pensar em leituras e refletir sobre quais 

textos são dessa prática na escola. Já sabemos que é discutível conceber a formação de 

leitores apenas de materiais escritos elaborados expressamente para a escola cumprir a 

finalidade de ensinar. Leitores se formam, como nos diz Kaufman e Rodríguez (1995), com a 

leitura de textos reais, com leitura de diferentes obras, com diversidade de textos extra-

escolares, mas que fazem parte da vida social fora da escola e que ocorrem com 

multiplicidade de propósitos. 

 Enquanto a escola não atentar para isso, estaremos vendo repetirem-se práticas 

tradicionalistas, das séries iniciais ao ensino médio, com textos unicamente literários ou, pior, 
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construídos pelo professor improvisadamente para o fim de exemplificar o uso padrão de uma 

regra gramatical.  

 As duas primeiras definições elucidadas aqui entendem o texto pelas orientações que 

adotadas a partir da teoria da atividade verbal, o que significa dizer que é uma parte das 

atividades globais de comunicação. A definição de Kleiman e Morais (1999) extrapolam essa 

dimensão do verbal e assim nos apresenta a seguinte definição em seu livro: Leitura e 

interdisciplinaridade: tecendo redes nos projetos da escola: 

 

texto (do latim textus, tecido) é toda construção cultural que adquire um 
significado devido a um sistema de código e convenções: um romance, uma 
carta, uma palestra, um quadro, uma foto, uma tabela, são atualizações desses 
sistemas de significados, podendo ser interpretados como textos. Há textos que 
combinam linguagem verbal com a linguagem visual, e são muito utilizados hoje 
em dia no jornalismo e na publicidade (p. 62). 

 

 As definições que procedem de uma visão Bakhtiniana, tendem a considerar o texto 

como o resultado de uma ação linguística e que como unidade de sentido considera o oral e o 

escrito. Oralidade e escrita aparecem como as únicas modalidades discursivas que servirão 

para conhecer e exemplificar os fenômenos da comunicação e da interação social. No entanto, 

para a literatura referente à semiótica, como por exemplo, outros objetos, além do texto oral e 

do escrito podem ser considerados textos desde que sejam reconhecidos como construtos de 

sentido. Dessa ciência chamada Semiótica há uma pluralidade de disciplinas que estudam 

objetos e práticas nos diversos campos da sociedade. Trata-se do estudo do signo e do sentido, 

com a mesma clareza e exigência de rigor como qualquer outra ciência.  

 

Dança, futebol, cinema, televisão, literatura, publicidade, canção... A variedade de 
campos abordados poderia supor que é de tudo e de qualquer coisa que a Semiótica 
se ocupa. Uma disciplina se define, não apenas pelo objeto de análise que se 
interessa antes, de mais nada, pelos textos (grifo nosso) que se oferecem à 
investigação (LOPES & HERNANDES, 2005, p. 8). 
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 Essa citação nos remete a um conceito de texto mais amplo. Então se, dança, futebol, 

cinema, são textos, são também eventos de ação comunicativa, para além das modalidades 

oral e escrita. Ou seja, também não verbais, produzidos por meio de recursos extra-

linguísticos, porém discursivos e semióticos que através dos conhecimentos dos usuários da 

língua e das linguagens historicamente constituídas, têm objetivos comunicativos e estão 

vinculados a situações especificas de uso. Não tendo a dimensão linguística, os textos não 

verbais são por isso, considerados universais, ou seja, podem ser lidos por pessoas de 

diferentes línguas, ou até por pessoas analfabetas, mas encontram limitações no aspecto 

cultural, pois uma determinada imagem imagem pode ser bastante significativa para uma 

cultura e totalmente alheia para uma outra. 

 

 

2.3 Sobre a noção de gênero 

 

São várias as tendências e perspectivas no tratamento dos gêneros textuais. Defini-los 

é quase uma questão de pontos de vista, mas com base numa perspectiva mais geral, 

influenciada por Bakhtin (2003), Bronckart (1999), Schneuwly e Dolz (2004), que vincula um 

caráter psicológico com preocupações com o ensino do gênero, podemos situar os gêneros 

textuais como algo imprescindível na comunicação verbal e com a ajuda de professor 

Marcuschi nos referimos a gênero como sendo  

  

Os textos materializados em situações comunicativas recorrentes. (...) encontram-se 
na nossa vida diária e apresentam padrões sociocomunicativos característicos 
definidos por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos 
concretamente realizados na integração de força as históricas, sociais institucionais e 
técnicas (2008, p. 155). 
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 Segundo Bakhtin (1992) apud Marcuschi (2008), os gêneros textuais são inúmeros, 

mas não são infinitos. Surgem no cotidiano da vida social, emergem da necessidade de se 

comunicar e das condições de produção do discurso. Há hoje, quem tente os catalogar, fazer 

glossários ou dicionário de gênero sendo cada verbete um gênero específico, mas ao tentar 

fazer isso, quem toma a iniciativa, logo percebe que é uma tarefa muito difícil, se não 

impossível, tamanha é a quantidade de gêneros que circulam em nosso meio. A exemplo de 

alguns, temos: a conversa espontânea, o bate-papo por computador, o bilhete, a carta 

eletrônica, a aula expositiva, a conferência, as aulas virtuais, a bula de remédio, o inquérito 

policial, só para citar alguns nas modalidades oral e escrita.   

 Como atividade humana e social, um gênero está inserido em domínios discursivos 

específicos, marcados institucionalmente e não soltos como tipos de textos. Podemos dizer 

então que: reportagem, notícias jornalísticas, editorial, manchete e gêneros afins fazem todos, 

parte do domínio do discurso jornalístico, da mesma forma que petições jurídicas, inquérito 

policial, pronúncia jurídica, artigos do código penal, etc., fazem parte do domínio do discurso 

jurídico e assim por diante. 

 Se então, concebemos os gêneros como fundamentalmente dependente da realidade 

social em que está inserido e das relações com as atividades, esses não se dão apenas no 

campo da oralidade e da escrita, mas também na comunicação não verbal. Devemos 

considerar também os gêneros multimodais e sobre eles podemos dizer que em primeiro lugar 

o avanço tecnológico contribuiu para a mudança das práticas sociais e deu a elas novas 

configurações linguísticas, essas configurações lançam mão também de elementos 

extralinguísticos e, portanto, multissemióticos. A consequência disso é que surgem novas 

perspectivas e direcionamento para disciplinas críticas, como é o caso da Análise de Discurso 

Crítica cuja concepção reconhece a importância da análise da comunicação visual. Esse novo 

enfoque para estudos discursivos concentra-se não apenas em análises textuais baseados na 
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modalidade escrita, mas também em formas de comunicação e dentre elas está a imagem, o 

texto visual, não verbal ou misto assim como os textos multimodais. Assim, a análise do 

discurso, crítica que também considera elementos semióticos das práticas sociais, têm seus 

estudos apoiados na análise de discurso crítica com base em Chouliaraki e Fairclough (1999) 

apud RESENDE & RAMALHO (2006). 

 Para nos subsidiarmos teoricamente sobre a temática do texto não verbal, suas 

possibilidades de leitura, em primeiro lugar, foi preciso conceber o termo leitura de modo 

amplo e em segundo lugar ir a fontes teóricas da semiótica social e seus interlocutores como é 

o caso de Kress e van Leeuwen para conceber a linguagem como uma forma de comunicação 

que exige maior elaboração das mensagens para dar conta das mudanças sociais ocorridas 

com os aparatos tecnológicos e que hoje são bastante visíveis no âmbito do ensino de língua. 

  

o apelo visual deixa de ser exclusivo do discurso publicitário, materiais didáticos 
passam a apresentar maior quantidade de imagens e de cores. O texto, no qual 
predomina um único modo semiótico, não atende mais às novas necessidades da 
sociedade textual (FERRAZ, 2006). 
 

 E isso é particularmente evidente no livro didático. Hoje eles estão repletos de textos 

multimodais (ou seja, com vários modos de apresentação), de gêneros diversos organizados 

nos vários modos semióticos e que contribuem para a construção de significados, mas que se 

completam com a compreensão e interpretação do leitor. Isso é benéfico e, só torna-se 

problemático se esses materiais deixam de ser evidentemente trabalhados na escola. 

 Interessa-nos refletir como esses textos são escolarizados e didatizados pelos 

professores. A sua análise com base nas teorias críticas e na própria semiótica social é tarefa 

para Linguística Aplicada e pesquisadores que têm nesta área enfatizado o papel dos gêneros 

textuais no ensino/aprendizagem sob perspectivas teóricas e metodológicas diversas cujas 

abordagens se destacam a socioretórica; a interacionista; a sociodialógica e a sociossemiótica. 
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 Para nós interessa, por exemplo, perceber através do manual dos professores (sujeitos 

dessa pesquisa)  e da própria bibliografia do livro didático, quais são os aportes teóricos que 

os autores do LD se embasaram e analisando-os encontramos referências como Bakhtin, 

Bronckart, Costa Val, Dionísio, Koch, Fávero, Kleiman, Ilari, Mainguenau, Marcuschi, 

Meuer, Rojo, Schneuwly, Dolz, Solé, Traváglia, Vigotsky, entre outros que têm em comum o 

fato de conceberem a linguagem como prática social e gênero como forma de legitimação 

discursiva. De maneira bem ampla podemos dizer que os estudos sobre os gêneros textuais é 

um campo fértil, contemporâneo e temos que vê-los como nos aconselha Marcuschi (2008) 

como “entidades dinâmicas” e não como modelos estanques com estruturas rígidas, mas 

 

como formas culturais e cognitivas de ação corporificadas de modo particular na 
linguagem”, (...) “com identidade” e sendo “entidades poderosas que, na produção 
textual, nos condicionam a escolhas que não podem ser totalmente livres nem 
aleatórias, seja sob o ponto de vista do léxico, grau de formalidade ou natureza de 
temas (p. 156).  

 

 Não nos esqueçamos que os gêneros prestam-se também a variados tipos de controle 

social e ao exercício de poder. Isso tem sua razão de ser pelo que já dissemos, ressaltando os 

autores e teóricos que os concebe como atividade discursiva socialmente estabilizadas e como 

tal desempenham um papel importante no dia a dia e podem exercer comandos, ditar regras e 

de certa forma nos comandar. Os gêneros que produzimos legitimam nosso discurso, os 

formais são geralmente os mais prestigiados, segundo Marcuschi (2008) eles “até impõem 

determinada forma de fazer ciência e decidir o que é científico” (p. 162). 

 Assim, somos controlados, e de certa forma como produtores de textos nos diversos 

gêneros, controladores. E alguns questionamentos, nos instigam a refletir sobre: a) Será 

mesmo que isso é incontornável? b) Há ou não o determinismo do gênero? c) Somos livres 

para transgredir? d) Até que ponto um gênero cumpre sua função específica? Já sabemos que 

a função informacional não é a mais importante. Também no aspecto comunicativo “a língua 
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não se configura apenas como um sistema de comunicação, nem num simples sistema 

simbólico para expressar ideias” (p.162). A língua é antes e com tudo isso uma forma de vida 

e diríamos de atitude perante as coisas da vida. 

 É por isso que transgressões à forma original do gênero serão permitidas nas seguintes 

condições: a) quando quem “diz”, quem “produz” detém o poder e a condição social de fazê-

lo – pois não é qualquer um que pode emitir uma carteira profissional, ou uma certidão de 

nascimento, ou ainda uma tese de doutorado; b) quando mesmo modificado na forma, ainda 

assim o gênero cumpre seu papel – pois existe o fenômeno da intergeneracidade (mescla de 

gêneros em que um assume a função do outro) e c) quando diante da necessidade ou do 

avanço tecnológico cria-se por fusão um gênero novo – pois alguns gêneros se interpenetram 

e constituem-se em novos gêneros. 

 Os gêneros têm nomes, mas o mais importante não é nomeá-los, mas como nos diz 

Marcuschi “identificá-los”, pois é comum vermos hoje alguns sendo mesclados em suas 

formas e funções. Em geral o autor sugere critérios para reconhecer os gêneros, são eles: 

� Forma estrutural (o visual que ele apresenta, que a nosso ver não é o mais importante); 

� Propósito comunicativo (todo gênero deve dizer a que veio); 

� Conteúdo (o que contém em termos de discurso); 

� Meio de transmissão ( qual sua esfera de circulação, onde ele aparece e como chega 

até o interlocutor); 

� Papeis dos interlocutores (como quem interage com o gênero o percebe e responde a 

ele) 

� Contexto situacional (em que meio social ele está inserido) 

Para a identificação e denominação de um gênero, não é necessário a composição de 

todos os critérios, em muitos casos um ou outro atua mais determinantemente. Na dúvida o 

“propósito comunicativo ou função” é o que mais pesa. As vezes é um verdadeiro conflito e 
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gera bastante polêmica determinar certos gêneros diante de sua complexidade. Questiona-se 

inclusive se é mesmo um gênero ou suporte como é o caso da enciclopédia, do livro e do 

jornal impresso. A discussão é boa e vale a pena acompanhar. Alguns teóricos os defendem 

como sendo gêneros que acoplam outros gêneros, mas há quem os classifique como suporte 

textual. Essas questões são para mostrar quão fascinantes e dinâmicas são essas inquietações 

que nos impulsionam a pesquisar e querer entender cada vez mais sobre os gêneros textuais. 

 Da mesma forma, no campo da mídia, a discussão também cresce em torno dos 

gêneros multimodais, dos hipertextos e dos gêneros híbridos. E para tratarmos dessa questão 

admitimos a recente discussão sobre o texto não verbal estático e impresso. Existiria algum 

texto expressamente e totalmente não verbal? A assinatura do autor, seu título ou fonte, 

embora não esteja no corpo da composição textual tiraria o status de totalmente pictórico ou 

visual (no caso de uma imagem) para os aspectos de dupla modalidade (imagem e léxico / não 

verbal e verbal)? São posições teóricas que merecem pesquisas no campo da linguística 

aplicada no que se refere aos modos semióticos de conceber um texto e à linguagem enquanto 

interação, pois ela nasce da necessidade humana de comunicar-se.  

 

 

2.4 Os Gêneros e o trabalho com o eixo leitura  

 

 Concebendo os gêneros como “um modo de ser e uma forma de vida”, o professor 

Charles Bazerman, da Universidade da Califórnia, em sua obra Gênero, Agência e Escrita 

(2006), considera os gêneros como “ambientes para a aprendizagem”. Caberia aos professores 

uma atenção especial na escolha dos gêneros para didatizá-los na sala de aula. Seja para ler ou 

produzir, essas escolhas devem ser visíveis e participada aos alunos para que esses saibam e 

atuem sobre a direção a seguir considerando as indicações. Essas indicações que são para ele 



79 
 

 
 

(professor) importantes e imprescindíveis, precisam ser consideradas em consonância com 

que o aluno já traz em sua bagagem, de onde ele vem e sente-se confortável. Impor modelos 

pré construídos dependerá da aceitação do outro que só o aceitará se para ele tiver algum 

significado. Os literários são historicamente mais prestigiados como modelo de escrita e para 

alcançar uma escrita mais apurada o professor investe na leitura que influencia a escrita 

sobremaneira. Isso parece muito óbvio, mas entender por quê é assim e como isso acontece 

faz toda a diferença. Bazerman (idem) explicita como uma das influências no processo de 

escrita o modelo conversacional. Ora, numa conversa os interlocutores revezam-se em fala e 

escuta, a fala posterior é sempre uma resposta ao que foi dito. É comum identificarmos esse 

fenômeno em composições escritas com a diferença de que admite-se “o fato de que a 

conversação falada ser imediata e a conversação escrita permitir uma maior reflexão 

mostrando diferenças significantes” (p. 37). Porém o caráter especial da escrita fica ainda 

mais iluminado, a complexidade das colocações e a possibilidade da contemplação do dito e a 

revisão da escrita, que a fala com sua dinâmica imediata não possibilita. É quando o que foi 

lido e o que se tem como experiência vem à tona e estabelece-se esse diálogo de respostas. 

Esses intercâmbios escritos precisam ser possibilitados pelos professores de língua cultivando 

principalmente a nosso ver o uso da leitura.  

 Em sua obra o autor supracitado sugere modelos da conversação flexíveis e adaptáveis 

à realidade de cada turma, que o professor precisará interpretar sua funcionalidade diante das 

experiências e estilos de ensino individual. Pois as respostas que os alunos darão em formas 

escritas serão com base nos diálogos com os textos lidos no qual se debruçaram e deverão 

refletir de certa forma a intervenção didática que o professor faz. Assim, Bazerman (idem) 

sugere uma lista de “etapas, habilidades e tarefas” que poderão ser tratadas no ensino da 

produção textual. 
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� Compreensão acurada de comentários prévios  - um respondente precisa perceber 

não apenas os enunciados “principais” onde estão localizados as ideias e os fatos, 

mas também o plano de escrita do escritor, o que ele faz antes de enunciar as ideias 

centrais e compreender como alguns de seus comentários se posicionam diante de 

um conjunto de crenças. As habilidades de parafrasear e resumir (como estamos 

fazendo agora) não são consideradas falta de argumentos próprios, mas é uma 

etapa necessária na produção textual, pois ajuda o aluno a criar outra possibilidade 

para dizer o dito e o não dito e a descobrir declarações importantes.   

�  Reagindo à leitura – Diz respeito a emissão de opiniões próprias do leitor e futuro 

escrevente, onde se apóiam seus pontos de vistas independentemente do que o 

texto lido dita. Reagindo à leitura podem fazer emergir seus pensamentos sobre um 

fato apresentado e apresentar pressuposições próprias. O aluno precisa ter essa 

liberdade, mesmo que vá a extremos como concordar plenamente e discordar 

totalmente com o material lido. É uma etapa que deve ser respeitada. Algumas 

intervenções didáticas podem ser suscitadas pelo professor no sentido de exercitar 

nos alunos o ato de registrar as reações perante o texto, sejam elas amplas ou 

reflexivas, bem como recomendar a leitura de gêneros que já esboçam reações tais 

como revistas e ensaios, editoriais, crítica literária e periódicos que abordem temas 

maiores, mas que tenham um certo nível de atualidade e que possibilite explorar 

respostas imediatas na busca de pontos de partida para produções mais longas. 

� Avaliação da leitura – exige um grau maior de compreensão, pois realizar a 

avaliação da leitura decorre do desenvolvimento de reações reflexivas, de atitudes 

de comparação de textos e representação das ideias e declarações. O aluno precisa 
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compreender a natureza do texto, se está discordando ou concordando e os níveis 

das concordâncias e discordâncias enfrentando inclusive dificuldades em avaliar. 

� Visões informadas – identificação de questões que desejam investigar e ir em 

busca de mais informações para poder responder a elas de modo menos impessoal 

e com mais autoria. O professor poderá ajudar o aluno a elaborar e ter um projeto 

do que dizer e seguir a risca atitudes investigativas para ir em busca de um 

desenvolvimento de uma escrita com uma visão original e informada. 

Essas etapas e atitudes do professor perante as leituras e a escrita dos alunos têm como 

consequência o aumento do nível de letramento social, profissional e acadêmico, se assim 

podemos nomear. Idealiza-se que os alunos aprendam “a escrever dentro dos contextos 

altamente letrados que enfrentarão mais tarde” (BAZERMAN, 2006). Mas é claro que 

didaticamente são com os contextos familiares ao aluno que o professor começará, mas não se 

pode demorar neles, pois o que nos é familiar demais, já não desperta tanto interesse desafios.  

A leitura é assim utilizada para apresentar aos alunos novas oportunidades 

conversacionais. E não é apenas com o verbal que isso acontece. No plano pictórico a imagem 

também exerce tamanhas possibilidades para o trabalho com outros eixos, seja o da oralidade, 

seja o da produção escrita. As se debruçar sobre um texto não verbal, uma imagem, uma 

fotografia, um desenho, uma charge, o leitor ativará da mesma forma que no texto verbal, 

conhecimentos do contexto, de outros textos e das experiências já vivenciadas.  E na medida 

em que vamos ativando e construindo significados na incursão ao texto com nossas 

experiências, conhecimentos e desejos, vamos organizando esquemas. Segundo Bazerman 

(Ibdem) “é através de nossos esquemas que fazem sentido o que lemos”. Entra em jogo um 

elemento importante e que muitos professores procuram estar sempre atentos, esse elemento é 

o interesse, que “é a ligação entre nossos mecanismos de fazer-sentido altamente pessoais e os 
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sentidos que fazemos do texto” (p. 45). Logo, só fará sentido para nós, aquilo que nos é em 

algum grau, interessante, onde mais do que chamar nossa atenção, ative o nosso fazer-sentido. 

 Será mesmo possível despertar o interesse dos alunos pelos textos e pela leitura, pelos 

textos que escolhemos para nossos alunos? Evocar neles os mecanismos de fazer-sentido, no 

sentido de fazê-los ter prazer pelas leituras e enfim pelo ato de ler? Como se faz isso? São 

questões como essas que uma vez respondidas pelos professores demonstrarão que eles sabem 

que, deve-se prestar atenção nas relações que os alunos estabelecem com a temática do texto, 

e com o próprio texto. Mas que deve ter um certo grau de complexidade, pois textos muito 

fáceis e familiares ativará prontamente o fazer sentido e não haverá problemas de 

identificação, de leitura e pouco ou nenhum desafio a ser enfrentado. Só que um dia a atenção 

e o interesse por temas tão familiares não exercerá tanto fascínio assim e embora esse 

repertório tenha aumentado as habilidades de leitura, uma hora será insuficiente se 

pretendermos que os alunos adquiram uma visão mais ampla dos contextos e das leituras.  

 Há também o fator motivação interna e externa (os estímulos), que de certo modo 

influenciam nos interesses dos alunos e acabam por influenciar nas habilidades leitoras. Para 

ser interessante a atitude de ler precisa estabelecer conexões entre o texto e as tarefas ou 

assuntos de interesse que ocupam seus pensamentos naquele momento. Tornar a leitura parte 

de seu pensamento é o necessário para despertar nos alunos o interesse real pela leitura. Não é 

tarefa fácil e dela dependerá a aquisição de outras competências e habilidades. Portanto, o 

eixo da leitura deve ser tratado, acreditamos, de modo prioritário e especial, pois uma vez 

tornados leitores e não penas ledores de escritos, os alunos estarão aptos a descobrir o mundo, 

se assim o quiseram. Os outros eixos de ensino, têm no eixo leitura o passaporte para o 

aprofundamento nos conhecimentos acumulados. É sabido que bons leitores, são quase 

sempre bons alunos. 

  



83 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – A IMAGEM �OS GÊ�EROS TEXTUAIS 
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3.1 A linguagem visual  

 

A Semiótica se configura como a base da linguagem visual. Enquanto teoria apresenta-

se como a Teoria Geral dos Signos, entendendo-se por signo toda e qualquer coisa que 

substitua ou represente outra. Na terminologia Saussuriana6 os componentes do signo são o 

significante e o significado, onde o primeiro é definido como “imagem acústica” que toma 

forma, enquanto expressão, a partir de uma substancia sensorial ou física e o segundo, como 

uma “imagem conceitual” que enquanto conteúdo, forma-se a partir de uma substância 

psíquica. 

 Uma outra forma de conceituar signo é na perspectiva Peirciana7, que o define como 

uma relação assimétrica. Signo é “aquilo” que sob “certo aspecto ou modo” representa “algo” 

para “alguém”. Considera-se de modo essencial o referente, e o sentido que pode variar 

dependendo do modo (aspecto) ou do “alguém” a quem se destina. No que se refere aos 

signos não verbais é a perspectiva peirciana que extrapola a relação significante/significado e 

apresenta uma outra relação que é triádica – signo/signo, signo/objeto e signo/interpretante. A 

partir dessas relações três tipos de categorias de signos se apresentam - os símbolos (relação 

convencional entre signo e sua significação), ícone (relação de semelhança com o objeto) e 

índice (relação de contiguidade com o objeto). No que se refere aos signos não verbais 

materializados em textos, são os ícones que a partir de sua modalidade visual representam 

objetos da realidade e estão, de certa forma, embutidos de discurso e conteúdo ideológico. 

 Do ponto de vista semiótico e cognitivo, podemos dizer que a imagem, ou melhor, um 

texto constituído por imagem destaca-se pelo fato de ser universal e vencer a barreira da 

língua. Enquanto linguagem cumpre coerentemente sua função de comunicação através da 

                                                
6 Ferdinand Sauassure: teórico suíço que é considerado o pai da lingüística estruturalista e formal.Seu registros 
de aulas foram publicados por seus alunos em Curso de Lingüística Geral. Ed. 1973 
7 Charles Sanders Peirce: lógico, matemático, físico e filósofo norte-americano, uma das mais lúcidas figuras do 
nosso século; criador da lógica da linguagem, a que deu o nome de Semiótica.  
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interpretação, compreensão, e leitura, ainda possibilita interação com o leitor no momento que 

o provoca de alguma forma ativando conhecimentos de outros textos, mas as vezes se esbarra 

na questão cultural para construir sentido. 

A linguagem visual dá condições ao aluno, de conhecer melhor a sociedade em que 

vive, de interpretar a cultura de sua época e de outras épocas, e “educar seu olhar”, como nos 

fala Buoro (2003) para possibilidades de leituras com e sem o apoio do verbal, com atribuição 

de sentido com vistas a uma acepção mais ampla de leitura, a uma leitura de mundo, a uma 

leitura interpretativa tão almejada nas intenções da escola. Utilizar a leitura para a construção 

de novos textos e para o exercício da oralidade é uma dimensão pouco explorada na escola, 

ainda nos dias de hoje, quando esta parece evitar  

 

incluir em sua reflexão metodológica e em sua prática pedagógica a consideração 
de outras formas de linguagem que não a verbal e, no âmbito dessa, dá mais valor à 
escrita que à oralidade (ORLANDI, 2001, p. 38) 

 

 A imagem enquanto linguagem visual está presente corriqueiramente na sociedade 

contemporânea em livros, revistas, outdoors, internet, cinema, TV, vídeos, são tantos os 

veículos, formas e expressões que, por vezes, diante dessa presença maciça, pressionada pela 

grande quantidade de informação, estabelecemos com as imagens relações visuais pouco 

significativas. Às vezes, somos espectadores passivos, consumimos imagem muitas vezes sem 

filtrá-las, sem um olhar mais reflexivo. Na mídia, uma avalanche de informações visual seduz 

o consumidor pelo olhar, e verbal e não verbal articulam-se para formar um todo significativo. 

Na escola, a imagem está cada vez mais presente nos livros de educação básica. Invadiu todas 

as áreas de conhecimento e por vezes deixamos de tirar proveito, como nos fala Buoro (2003), 

dos potenciais comunicativos que poderiam construir um conhecimento mais amplo acerca 

dos seus processos de leitura. 
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Diante da polissemia do termo é imprescindível discutí-lo e posicionar-se quanto ao 

que aqui consideraremos leitura. Forma-se uma questão para se refletir sobre ela – É a partir 

da leitura de uma imagem que se constrói um texto verbal? Ou ao ler um texto verbal 

constroem-se imagens? A acepção da palavra imagem aqui aparece dos dois modos como já 

mencionamos. Primeiro como representação icônica de algo e, segundo, como processo 

mental realizado pela memória. Vemos assim, que são várias as formas de se definir imagem, 

dependerá do foco de estudo. No nosso caso, tratamos da imagem estática, gráfica que 

representa algo que existe ou pode existir, há necessariamente uma relação de semelhança.  

As imagens estão cada vez mais presentes nas práticas escolares, destacando-se nos 

gêneros multimodais e fazendo parte do acervo de materiais didáticos disponíveis ao 

professor. Dessa forma coloca em evidência a linguagem visual, pois segundo Maroun (2007), 

hoje os textos requerem, cada vez mais, além do aparato tecnológico, variação de cores, 

sofisticações, recursos visuais que não estão ali por acaso ou despretensiosamente, mas 

comungam de intencionalidade, aceitabilidade e estão presentes  em situações socioculturais. 

Resgatando ainda o que diz a autora supracitada, numa perspectiva multimodal, não 

seria nem mais “possível ler textos de maneira eficiente considerando somente a linguagem 

escrita, pois esta consiste apenas em um elemento representativo que coexiste com uma série 

de outros” (Idem, Ibdem, p.79). Ela se refere à diagramação, ao layout da página, o formato e 

tamanho das letras, as cores utilizadas. Na perspectiva discursivo/semiótica de Gunther Kress, 

“ gêneros textuais não podem ser estudados isoladamente dos elementos não verbais que os 

constituem” (Kress et. al 1997 apud Balocco, 2005). 

Intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade 

são cinco dos sete critérios da textualidade que por seu caráter psicológico (no caso da 

intencionalidade e aceitabilidade), por seu aspecto computacional, condensando informações 

e principalmente pelo seu aspecto social, mereciam algumas considerações, a título que de 
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uma reflexão no que se refere à linguagem visual. Nos deteremos no entanto no aspecto da 

intertextualidade, visto que dentre todos, é também um princípio que se destaca com relação 

aos textos não verbais. 

 Existiria um texto, isolado do mundo, que não mantenha em si algum aspecto 

intertextual? Acreditamos e concordamos com Marcuschi (2005a) de que não. Segundo 

explicação de Meserani (2002) 

 

A intertextualidade é uma expressão do léxico atual da teoria da literatura, criada 
pela semioticista Júlia Kristeva, para designar o fenômeno da relação dialógica entre 
textos (...). Compreende, segundo Laurent Jenny, dois tipos distintos: a 
intertextualidade implícita e explícita. (p. 63-64 / 72). 
 

 Implícita quando fundamentada na ideia de que um texto surge sempre de outros 

textos que o antecede e explícita quando condiciona o uso do código e está presente no 

conteúdo formal da obra. Para ficar mais clara essas questões recorremos aos exemplos a que 

se referem: Como exemplo de uma intertextualidade implícita podemos ter as paráfrases que 

frequentemente fazem parte do universo da sala de aula e a paródia como um gênero, que tem 

caráter irônico e contestador. E as explícitas como sendo as citações, discursos diretos, 

resumos, resenhas. 

 Outra tipologia de intertextualidade, encontramos em Koch (1991 apud Marcuschi, 

2005a), quando esta destaca:  

a) intertextualidade de forma e conteúdo: quando alguém utiliza, por exemplo, um 
determinado gênero textual tal como a epopeia em um outro contexto não épico só 
para obter um efeito de sentido especial; 
b) intertextualidade explícita: como no caso das citações, referencias documentadas 
coma fonte, resumos, resenhas; 
c) intertextualidade com textos próprios, alheios ou gêneros: quando alguém faz 
alusão a seus próprios textos, ou cita textos sem autoria específica como os 
provérbios (p.532) 
 

 É relevante frisar que a intertextualidade é estudada criteriosamente pela Análise de 

Discurso, pois assume importante relação com discursos e formas escritas, mas também 
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podemos considerar além da intertextualidade literária a intertextualidade em textos não 

verbais, pois segundo Meserani (Ibdem), também nos textos visuais, no sentido de não 

verbais, bem como nos multimodais estão presentes, e muitas vezes de forma bastante 

enfática, o dialogismo, (FIORIN, 2003). São exemplos desses textos as produções 

cinematográficas, a publicidade e propaganda. Assim, além de estar presente, desde sempre, 

na linguagem literária, a intertextualidade aparece fortemente marcada na linguagem 

midiática. TV, rádio, revistas e jornais utilizam-se frequentemente de recursos intertextuais. 

(VALENTE, 2006); (2002).  Nos gêneros estáticos podemos percebê-los em manchetes 

jornalísticas, anúncios publicitários, charges, cartuns e tiras e quadrinho. Percebemos assim 

quão forte é a presença desses gêneros também no ambiente escolar e didatizá-los, no sentido 

de fazer os alunos perceberem o aspecto da intertextualidade nos textos que circulam 

socialmente é tarefa docente de um saber que o professor reconstrói ao lidar com a didática no 

ensino de língua.   

 

 

3.2 A multimodalidade nos gêneros 

 

 Diferentes modos de representação coabitam num mesmo texto e para ser lido é 

preciso transpor o nível linguístico e interpretar os textos combinando vários modos 

semióticos.  

Os textos multimodais estão em alta e são eles responsáveis pelos efeitos dos 
diferentes modos de representação. (...) torna-se impossível interpretar os textos 
com a atenção voltada apenas à língua escrita ou oral. (VIEIRA, 2007, p. 10) 
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 Vieira (2007) em seu artigo Novas perspectivas para o texto: uma visão 

multissemiótica, apresenta-nos a multimodalidade nos textos, examinando as práticas de 

linguagem que se apresentam na pósmodernidade. Essas práticas indicam uma mudança da 

escrita e no discurso, e portanto nos gêneros textuais. Novas práticas emergem da necessidade 

social de se comunicar e em decorrência disso novos modos de conceber um texto coexistem 

num mesmo plano de interação. O texto pósmoderno apresenta características 

multissemióticas e requerem atenção aos recursos visuais e ao seu modo de circulação, a 

superfície do papel e a impressão de combinações de letras já não são as únicas formas, pois é 

preciso dar conta das mudanças sociais que existem do texto sua circulação nos planos da 

virtualidade e da hipertextualidade. A apresentação, o layout e as combinações de cores, sons 

e imagem são uma realidade do texto contemporâneo que tem a escrita hoje, apenas como um 

dos modos de representação. 

 Contribuíram para essa mudança de foco no texto, a televisão, o cinema e hoje a 

internet e as comunicações de mensagem via celular. São mudanças nas práticas e nos objetos 

que são concomitantes com a mudança na linguagem e que tornam, portanto os discursos mais 

sutis e como prática social, apresentam um interdiscurso (BAKHTIN, 2003). Contribuem para 

a opacidade do texto, ao mesmo, tempo que dá a este, modos eficazes de apresentação para 

estabelecer interação com o leitor. 

 Numa observação mais atenta ao texto moderno, é possível verificar que nos discursos 

mediados por imagens, por exemplo, é perceptível a operação da ideologia, pois não há 

inocência na construção da imagem e o modo visual, ou os aspectos não verbais têm sim uma 

sobrecarga ideológica que aproxima-se do que seria num texto escrito, a leitura das 

entrelinhas. 

 Alguns teóricos que discutem a semiótica discursiva nos textos apresentam 

questionamentos vários que foram objetos de reflexão de vários outros pesquisadores. Esses 
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questionamentos dizem respeito à: relação de coexistência ou de interação entre imagem e 

linguagem escrita e, portanto, as consequências disso; potencialidades e funções diferentes 

para a linguagem visual e verbais no tocante à tornarem-se especializadas como forma de 

representação e de comunicação a ponto de uma excluir a outra; os valores culturais que estão 

resguardados em ambas as formas e que precisariam ser evidenciados. 

 Pensando sobre tudo isso, Vieira (Ibdem) didaticamente vai dizer que 

 

(...) de nada adianta jogar o discurso lingüístico contra o imagético. 
Inquestionavelmente, a imagem serve como o simulacro do mundo real e, se 
soubermos interpretar de modo adequado o discurso verbal e o não-verbal, com 
certeza encontremos o sentido dessas duas formas de comunicação. Cabe, então, 
aos educadores dar novo destino às potencialidades emergentes das imagens no 
contexto cultural, apostando nas diferentes manifestações de sentido desveladas 
pela polissemia do signo (p.23) 

 

 Sinalizando para o ensino, a autora dá a indicação de um novo olhar para o texto. Um 

olhar aberto para a superfície do texto, para sua composição, e para o que ele diz de modos 

diferentes do verbal. Às vezes num mesmo texto coabitam as linguagens verbal e não verbal e 

por vezes num texto “apenas visual”, uma imagem, por exemplo, em gêneros como a charge, 

o cartum, a tira está marcado neles ainda assim elementos verbais que são: título, assinaturas, 

data, fonte. Esses elementos acabam dando ao texto visual características de multimodalidade. 

Ao serem apresentados na superfície da tela do computador podem adquirir elementos da 

dinâmica do movimento, do som e das cores alternadas que dizem também algo ao leitor, este 

por sua vez precisa estar preparado para essas semioses que junto com elementos culturais, o 

contexto do conteúdo e a intertextualidade com outros textos são capazes de estabelecer 

comunicação e interação. 

 Os novos questionamentos que se colocam a partir de então dizem respeito à 

circulação desses textos multissemióticos no contexto escolar, sobre as potencialidades desses 

no ensino e na didática da língua, no trabalho com o eixo leitura, da oralidade e da produção 
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textual. Será que a escola tem possibilitado leitura para além do texto verbal? Será que lendo 

textos não verbais e os multimodais tem se trabalhado a composição do texto oral ao 

interpretá-lo? E ainda, será que a escola tem promovido a criação de novos textos visuais  

pelos alunos ou verbais a partir de imagens que falam, que criticam, que denunciam e que 

estabelecem portanto, interação com o leitor provocando nele a necessidade de responder 

utilizando a mesma linguagem e assim construir outros textos? São reflexões como estas que 

suscitam pesquisas futuras. 

 Uma nova realidade textual se apresenta hoje: imagens impressas ou projetadas 

também fazem parte hoje do que podemos chamar de meios sociais de comunicação. Do 

sujeito leitor é exigido um preparo cada vez maior para lidar com esses textos, a competência 

na leitura fará o diferencial e será capaz de apontar excessos que tornam muitas vezes os 

textos confusos e sem significado. Um leitor competente e antenado, mobilizará 

conhecimentos prévios, intertextuais e de contexto para ler uma imagem, bem como perceber 

nelas nuances ideológicas e de crítica. 

 Sobre “leitura crítica” é possível perceber intenções didáticas e pedagógicas que 

habilitam os alunos a perceberem o texto de um modo não convencional, mas de modo     

como a pósmodernidade exige. Trata-se por exemplo do projeto Leitura crítica com base em 

textos visuais, idealizado pela professora e pesquisadora Giselda dos Santos Costa (CEFET – 

PI)a partir do Projeto Zás-Trás apresentando na Universidade de Brasília (UnB) pela 

professora de inglês Sara Oliveira. 

 O projeto Leitura Crítica com base em textos visuais tem como título: Letramento 

Visual: uma leitura multimodal de fotos jornalísticas, tendo como temática nesse módulo: A 

tendenciosidade nas fotos. Esse projeto se configura como uma ótima sugestão também aos 

professores de língua materna, apesar dele ter sido pensado originalmente para L2 na 

disciplina Inglês Instrumental, para trabalhar a leitura crítica nos alunos. O objetivo é 
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demonstrar como, a partir da perspectiva do texto visual, o professor poderá ativar e fortalecer 

o posicionamento crítico nos alunos, observando como a utilização das imagens pode auxiliar 

na apropriação do conhecimento do aluno. 

 É possível perceber frequentemente nas séries iniciais e na alfabetização, uma 

preocupação e a utilização de imagens no ensino da leitura, para auxiliar os alunos na 

identificação de palavras e na compreensão do contexto a que um texto se refere. São 

ilustrações nem sempre produzidas pelos autores do texto e que as vezes descaracterizam o 

sentido e até mostram significados opostos aos que o autor realmente quis “passar”. Um 

exemplo disso são as ilustrações de poemas, muito frequentes em livros didáticos, bem como 

ilustrações de narrativas em contos, crônicas, no texto literário em geral. É preciso uma certa 

atenção do professor ao promover a leitura de um texto multimodal com a presença da 

imagem porque a imagem poderá ser já uma interpretação particular do ilustrador do texto, ou 

do editor do livro. Nos gêneros midiáticos que são frequentemente multimodais, a imagem é 

fundamentalmente necessária. Esses gêneros também têm invadido a sala de aula seja nos 

recursos didático/pedagógicos utilizados pelo professor, seja no contexto de vida do aluno que 

os tem em seus conhecimentos prévios ao lidar com outros gêneros na sala de aula. Os 

aspectos imagéticos como recursos, no entanto não têm sido explorados e seria preciso 

reconhecer a importância da multimodalidade e o quanto os aspectos visuais, ou seja as 

imagens são passíveis de leitura e portanto de construir significados. 

 Essa reflexão deveria estar na base da formação inicial dos professores, bem como a 

necessidade de conhecer aspectos teóricos e metodológicos relativos aos gêneros textuais, seu 

tratamento nos eixos de ensino. Ao professor cabe também realizar uma análise prévia do 

gênero percebendo que como nos diz Pereira (2005), que trabalhar com gêneros não significa 

abandonar o ensino da gramática, do contrário, o ensino de língua com base nos gêneros pode, 
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inclusive, contribuir para fazer o aluno compreender como recursos léxicos gramaticais atuam 

nas situações comunicativas entre interlocutores.   

 Nos gêneros multimodais não é diferente. Pressupõe-se que ao se debruçarem, por 

exemplo, sobre leituras de imagens, os professores potencializarão as possibilidade de 

didatizar esses gêneros e levar seus alunos a habilidades de leitura e também de produção 

textual. 

Para a teoria da multimodalidade, no dizer de Kress & Van Leeuwen, 1996 apud 

Ferraz, 2007b, um texto multimodal é aquele que se apresenta por mais de um código 

semiótico. Esses textos vieram à tona em decorrência das mudanças ocorridas nas práticas 

sociais, sendo o ensino de língua uma das áreas que mais sofreu influência das novas 

tecnologias. Nos textos não predomina um único modo semiótico, os materiais didáticos 

apresentam-se mais sofisticados, utilizam imagens e cores, as informações são objetivas e 

acompanhadas de layout visual. Um desses materiais que sofreu mudanças consideráveis, não 

só na formatação, mas no discurso, nas visões de mundo, foi o livro didático. Tido como 

“elemento provocador”, pode mediar trocas de ideias, de opiniões, de pontos de vistas e ser 

potencializado no seu uso ao tomar parte do ensino como recurso utilizado por professores e 

alunos. Configura-se como um objeto de leitura em sala de aula e contém discursos que 

podem ter sido percebidos por professores que justificam suas escolhas e opções 

metodológicas de uso. Essa, porém, é uma questão complexa, pois nem sempre o uso justifica 

a escolha, e os critérios dos professores podem ter sido os mais variados. Mas o importante a 

ser dito aqui é que os textos pósmodernos são constituídos de elementos de sentido que devem 

ser considerados na leitura, elementos esses condizentes com a vida pósmoderna, bem como 

com as formas de interação social que hoje são globais.  

 Assim, num texto que objetiva chamar a atenção do leitor deverá ter um universo 

entrelaçado de palavras, imagens, cores e padrões sintáticos objetivos, permitindo a 
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compreensão rápida e global. Sendo posto na modalidade verbal e visual podem permitir uma 

leitura não linear, característica básica do hipertexto. Enquanto os textos lineares impõem 

uma estrutura sintagmática para o leitor, as imagens, mediante a seqüência entre os elementos 

que podem ser vistos e apresentados de acordo com uma lógica paradgmática, a lógica do 

centro, os textos multimodais realizam, a relação entre semioses, a conexão entre o verbal e o 

imagético, mas isso quem faz é o leitor. (Idem, Ibdem). 

 Essas considerações de autores da semiótica são um alerta e uma contribuição ao 

trabalho docente no sentido de chamar a atenção para a mudança dos modos discursivos de 

significar o texto na sociedade contemporânea (Ferraz, 2006) Fatalmente necessário também 

será uma mudança de postura frente ao ensino de Língua Portuguesa no que tange ao texto e 

suas modalidades. 

Como afirmam Kress & Van Leeuwen,  (apud SILVEIRA, 2004), falta ao aluno uma 

certa sintonia fina no olhar para ler as imagens sob uma perspectiva mais cuidadosa, sensível, 

e acrescentamos, crítica, na qual lhe forneça a percepção de que as imagens também 

produzem e reproduzem discursos e relações sociais, comunicam e interagem como 

espectador/leitor. Isso se da de forma semelhante com o texto verbal, mas algumas 

especificidades na relação signo e seu objeto, no que se refere ao texto não verbal precisam 

ser estabelecidas.  

 Os estudos que tratam da iconologia de forma mais didática classificam as imagens 

como gráficas (pintura, estatuas e desenhos), ópticas (geradas pelo espelhamento e projeção), 

perceptuais (as que nos chegam pelos sentidos e reconhecimento de aparências), mentais 

(realizadas pelos sonhos, pelos pensamentos, pela memória, pelas ideias) e verbais (descritas 

pelas palavras). 

 Também, de forma didática, ao refletir sobre linguagem e signos, Valente (1998), com 

base na teoria dos signos pautada em Peirce, apresenta os tipos de signos não verbais. São 
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eles: a) ícone (que apresenta uma relação de semelhança entre significante e significado). São 

objetos icônicos as maquetes, as estátuas, as fotografias, as caricaturas. Em termos de gêneros 

podemos elencar nessa classificação os cartuns e as charges; b) Índice (relação direta entre 

significante e significado) têm como traço principal a proximidade com o objeto a que se 

refere. São signos indiciais a “febre” (anuncia uma inflamação); trovões (anunciam 

tempestade); c) Símbolo (relação convencional entre significante e significado). Opera por 

uma aproximação com instituída com o objeto a que se refere. São exemplos, indicados por 

Valente (Ibdem), a “cruz” (símbolo do Cristianismo) e a “bandeira branca” (símbolo da paz). 

Para além das classificações podemos concluir que uma imagem é sempre uma 

representação por semelhança de algo da realidade. Mas o que dizer das fantasias, 

imaginação, alucinação! Esse campo conceitual faz parte de outra ordem de conceitos, 

distante do que trataremos aqui. Interessa-nos compreender do ponto de vista semiótico e 

cognitivo, como a imagem, ou seja, o texto não verbal enquanto linguagem torna possível um 

evento de letramento que é a leitura critica. A necessidade de letrar visualmente nossos alunos 

ampliando sua visão de mundo através de formas e contextos variados, justifica o trabalho 

com prática de leitura dentro do conceito amplo de construir significados para o que é visto, 

utilizando textos visuais. É preciso ler o conotativo e como nos diz Oliveira (2006), 

interpretar, ler o dito, mas saber perceber o valor do que foi omitido, fazer inferências, tirar 

conclusões, são ações que podem levar o leitor a ter uma visão critica frente ao texto, seja ele 

linear tradicional (verbal), textos multimoldais ou só visuais. 
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3.3 O texto não verbal na sala de aula 

 

Estamos expostos a uma cultura visual cada vez mais ampla e diversificada e os 

elementos visuais que compõem os textos estão carregados de informação sobre nossa cultura 

e o mundo em que vivemos.  Só a escola parece não ter se dado conta desse instrumental a 

mais na interação em sala de aula que pode ser os textos visuais. O que poderia 

consideravelmente dinamizar as aulas de Língua Portuguesa. 

Uma imagem, na forma de representação visual, como um texto não verbal que é, pode 

se apresentar como um leque de possibilidades para o ensino. Acreditamos que é na sala de 

aula que esse “treino” deve começar a sistematizar-se, tornando o aluno competente na leitura 

de imagens em outras áreas de conhecimento que não só a Língua Portuguesa. Mas, é lá nas 

aulas de LP que ele pode exercitar essas leituras e construções, ampliando seu conhecimento, 

fazendo descobertas e aprimorando sua criticidade a partir da reflexão. É aí que uma outra 

linguagem (a oral) também passa a ser objeto de estudo e reflexões. Nesse sentido, atividades 

de retextualização da fala para a escrita como nos sugere Marcuschi (2001), do não verbal 

para o verbal e vice-versa, são possibilidades de dinamização para o trabalho com o texto na 

sala de aula. 

 Estudos de Oliveira (2006) mostram que ainda é incipiente a sistematização do uso de 

imagens, de textos não verbais, para fins pedagógicos no currículo. Fora do ambiente escolar, 

os alunos deparam-se com jogos eletrônicos, publicidade, ambientes virtuais, internet, 

desenho animados, cartuns, que ampliam o nível de letramento visual e que mesmo estando 

inseridos cada vez mais nessa cultura visual, a escola não toma esses objetos como recursos 

para o ensino, permanecendo diante do seu conceito tradicional de texto linear, e assim 

desconsidera a discursividade presente nos gêneros que circulam socialmente quando 
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poderiam ser didatizados.  São escassos também os estudos e as pesquisas acadêmicas sobre o 

texto não verbal na sala de aula como objeto de investigação. 

 Essa pesquisa mostra através das análises dos dados coletados que o texto não verbal e 

até mesmo os multimodais com a presença da imagem, não chegam timidamente na escola. 

Eles estão lá, mas nem sempre como recurso e instrumento didático. Potencializar esses textos 

para refletir sobre leitura para além da escrita é uma das possibilidades que apresentaremos 

também nesse trabalho. Mas essa reflexão não deve se distanciar da didática e das condições 

de trabalho que os professores de fato têm.  
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CAPÍTULO 4 - A DIDÁTICA DO PROFESSOR 
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4.1 Os saberes docentes e o trabalho do professor  

 

 Segundo Tardif (2002), seria impossível “falar do saber sem relacioná-lo com os 

condicionantes do trabalho”. O saber se apresenta como tido por alguém que tem um dado 

objetivo e trabalha para realizá-lo. Assim, há algo de individual e identitário. O saber de um 

professor diz respeito aos seus conhecimentos pessoais, a sua experiência de vida, com sua 

história profissional, com sua relação com os alunos e com toda a comunidade escolar. Então, 

para o autor, é necessário estudá-lo levando em consideração os elementos que constituem o 

trabalho docente. Há uma interface entre o trabalho individual do professor e um processo 

social de escolarização e isso inclui as políticas educacionais e os aspectos de ordem 

pedagógica. Um sistema que tem no professor, ator desse processo, um sujeito detentor de um 

saber que acaba por ser diverso, temporal e fundamentado na experiência é um sistema que 

valoriza o saber docente e é dele que deveriam partir, por exemplo as políticas de formação 

em serviço, que infelizmente muitas vezes se distanciam do que o professor faz na escola, em 

trocas com colegas, e atividades para além do chão da sala de aula. 

 Como trabalho docente, o trabalho do professor é por isso essencialmente interativo. 

Tardif (ibdem) nos fala dessa questão como sendo essencial para avançar nos estudos sobre os 

saberes. Sua hipótese é a de que 

 

o trabalho interativo e, por conseguinte, os saberes mobilizados pelos trabalhadores 
da interação não podem se deixar pensar a partir dos modelos dominantes do 
trabalho material, sejam eles oriundos da tradição marxista ou da economia liberal 
(p.22). 
 

 Antes de saberes profissionais o trabalhador constrói saberes humanos a respeito de 

seres humanos, seus interlocutores. Compreendendo as características da interação humana é 

possível compreender as relações que se estabelecem entre os professores e seus alunos em 
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sala de aula e entre professores e seus pares, são relações imbricadas em regras, valores, ética, 

poder e acesso à tecnologias que gerenciam na atualidade os meios de comunicação e fazem 

parte da prática da profissão de ser professor. 

Outra vertente que se coloca diz respeito à formação dos professores. Novas 

perspectivas nos cursos de formação tendem a concebê-lo de uma maneira que promova 

articulação e equilíbrio entre os conhecimentos produzidos pelas universidades sobre o ensino 

e os saberes experienciais desenvolvidos pelos professores no dia a dia da sala de aula. O 

desafio é superar a dicotomia existente entre a antiga formação para o magistério que 

evidenciava os conhecimentos disciplinares e uma nova concepção que considera os saberes 

do cotidiano.  

São essas questões complexas, e merecem um estudo aprofundado, pois o professor 

diante do saber se configura como nos diz Tardif (Ibdem) em “esboço de uma problemática 

do saber docente”. Esse saber é um saber plural e surgem tanto da formação profissional e dos 

saberes disciplinares como dos curriculares e dos experienciais.  

 Diante de seus saberes há as certezas da prática e a importância da experiência, pois os 

saberes experienciais abarcam todos os outros saberes, pois a experiência é constituída dos 

conhecimentos adquiridos na formação profissional, da especificidade da disciplina que 

ensina e do currículo como um todo. 

Outra concepção didática é a pensada por Gómez (1998) que propõe a Construção da 

Cultura: Uma transição da didática operatória pautada nas teorias de Piaget que concebe a 

aprendizagem como processo autônomo e espontâneo e também das teorias progressistas 

pautada em Vygotsky que destaca a importância da mediação, dos instrumentos simbólicos e 

da linguagem para a construção da cultura. O problema que se coloca é a apreensão desse 

conceito de cultura. Mais do que um elemento receptivo da cultura comum do seu meio 

social, o aluno é participante cultural e a ele deve ser delegado o direito de participar ativa e 
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criticamente da reelaborarão pessoal e grupal da cultura de sua comunidade. Do mesmo modo 

deve-se evitar a apreensão de uma cultura estritamente particular, uma cultura escolar que 

daria conta dos objetos do conhecimento disciplinar e acadêmico, separando-os dos conteúdos 

da vida prática, pois cria-se no aluno um “duplo sistema conceitualmente escolar e um outro 

extra escolar para interpretar e resolver os problemas da vida. (Idem, Ibdem). 

Ao professor coloca-se a seguinte problemática: Como conseguir que aprendizagens 

institucionais e da cultura geral sejam significativas para os alunos a ponto de serem utilizadas 

na vida cotidiana e não apenas como “adornos teóricos” para passar nos exames e progredir 

na escolaridade? Gómez reflete sobre a dicotomia cultura acadêmica e cultura experiencial, 

bem como sobre a ideia de aprendizagem relevante na escola e a reconstrução do pensamento 

e ação do aluno, vendo na cultura experiencial do aluno um ponto de partida do trabalho 

escolar. A sala de aula deve, portanto, ser um espaço de compartilhamento de conhecimento 

que é social e socializável. O autor nos apresenta ainda diferentes enfoques para entender a 

dimensão do ensino. Então, desde sua concepção tradicional como transmissão cultural e 

treino de habilidades à uma concepção mais ampla cuja aprendizagem é um processo de 

transformação, assim o ensino, revelaria a produção de mudanças, na aprendizagem e isso 

está estreitamente imbricado na mudança da prática docente. É preciso conhecer a sala de 

aula, os modelos que desde a formação para o magistério se apresentam para o professor na 

sua formação acadêmica, ate a compreensão da complexidade da sala de aula, para poder 

intervir de modo a ajudar os alunos seja de forma técnica, heurística, ética e democrática a 

avançar nos seus estudos. 

 São essas, questões complexas, e merecem um estudo aprofundado, pois o professor 

diante do saber se configura como nos diz Tardif (Ibdem) em “esboço de uma problemática 

do saber docente”. Esse saber é um saber plural e surgem tanto da formação profissional e dos 

saberes disciplinares como dos curriculares e dos experienciais.  
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 Diante dos saberes docentes há as certezas da prática e a importância da experiência, 

pois os saberes experienciais abarcam todos os outros saberes, uma vez que a experiência é 

constituída dos conhecimentos adquiridos na formação profissional, da especificidade  da 

disciplina que ensina e do currículo como um todo. 

 No que se refere às informações pedagógicas trataremos dessa questão à seguir dando 

enfoque à didatizacao do professor e em como ele transpõe os conhecimentos científicos em 

conteúdos a serem ensinados. 

 

 

4.2 Implicações pedagógicas 

 

 O campo de conhecimento da didática mantém-se distante da formação dos 

professores. É comum ver-se profissionais com excelente preparo teórico, mas com lacunas 

na didática, nas estratégias no processo de ensinagem. No entanto, é difícil desempenhar uma 

função pedagógica intencional e sistemática, sem incorporar os saberes específicos da 

docência. 

 São diversas as força  que influenciam as decisões metodológicas dos professores, mas 

elas nem sempre são conscientes, pois no seu trabalho docente na sala de aula, o professor 

está inserido num contexto de atuação do qual sofre influencias de ordem direta e indireta. 

Sejam essas últimas, políticas educativas e normatizadoras provenientes do Estado, interesses 

da macro-estrutura social e econômica, propostas curriculares do sistema de ensino, projeto 

político pedagógico da instituição que atua, discursos pedagógicos valorizados no campo 

científico da educação, trajetória de formação por ele percorrida (CUNHA, 2006). E também 

influências diretas tais como as condições de infra-estrutura para o exercício da docência no 
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ambiente escolar, os materiais didáticos a serem utilizados e as relações que se estabelecem 

entre alunos, colegas de trabalho e comunidade escolar como um todo. 

 Segundo Cunha (Ibdem) “esse rol de forcas que influenciam a docência possibilita 

compreender que a prática profissional dos professores não é arbitrária, mas corresponde a 

uma condição socialmente produzida”(p.487). 

 Os professores, ao mesmo tempo que, cumprem seu papel social diante de suas 

atribuições como profissionais, também são capazes de ressignificar e intervir nas ações de 

sua profissão. Como formadores de opinião, isso no final é o que mais conta, pois apesar das 

modas pedagógicas, das políticas curriculares e das influências que a docência sofre desses 

contextos, na sala de aula o professor tem a autonomia de construir sua didática, de 

desenvolver sua profissionalidade (SACRISTAN, 1998). 

 Investigando práticas de professores nos diversos estudos que há sobre essa questão, 

podemos perceber que a didática faz parte desse conjunto de saberes que são construídos na 

profissionalidade. Alguns aprimorados, repensados e exercitados em momentos de formação 

inicial o continuada, mas outros construídos no momento mesmo do exercício da docência. 

São modos de ensinar que tem a ver com a individualidade do professor com sua carga de 

experiências anteriores e com seu desejo e esperanças no tocante à sua profissão. 

 No caso específico do professor de LP podemos perceber que sua atuação e modos de 

conceber seu ensino, diz respeito aos aspectos de concepção de língua, de sujeito e de 

linguagem e dentro desse universo, sua maneira de atuar no trabalho de ensino nos diversos 

eixos dependerá de sua concepção de texto, leitura para o trabalho também com a oralidade e 

análise linguística. 

 Diversas pesquisas têm como campo de investigação a prática do professor para o 

estudo de fenômenos diversos que acontecem na sala de aula. Esta objetivou compreender 

como são didatizados determinados textos por três professores que atuam na rede municipal 
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do Recife. A incidência do trabalho com textos não verbais foi mínima, então estamos 

considerando para fins de análise textos com a presença da imagem e as aula de leitura com 

esses textos, bem como as intenções percebidas em trabalhar a criticidade.  

 Parece-nos que a didática do professor é algo individual e particular, mesmo sofrendo 

as influências já citadas. Percebemos que mesmo utilizando o livro ou consultando o manual 

os professores exercem uma autonomia sobre o seu fazer e quando algo deixa de ser feito 

evidencia-nos a fragilidade e o não domínio, mas uma observação mais acurada pode mostrar 

também aspectos da visão crítica do professor diante de um conteúdo ou de um procedimento 

metodológico que ele avalia como irrelevante ou desnecessário e que por isso decide não 

utiliza. 

É então que se dá o problema da transposição didática. Muitos professores confundem 

essa ação com a “transformação da teoria em prática”. Segundo Demo (2001), teoria não se 

transforma em prática. As teorias são subsídios técnicos e científicos, historicamente 

construídos e estudados para dar suporte em termos de concepção e de visão de mundo nas 

diversas áreas das ciências. A prática é criada por quem pratica o ensino. A prática é 

igualmente construída com o respaldo da teoria, não é uma transformação. Agora, a 

transposição didática parece não encontrar formas de se materializar em ações efetivas 

quando há esse pensamento arraigado de que se pratica teoria. O mesmo autor, no entanto,, 

abre uma possibilidade para o caminho inverso. Segundo Demo (Ibdem), é possível teorizar a 

prática e isso tem lógica, pois não é mesmo da observação da realidade que as teorias surgem?

 Para tanto, se faz necessário que o conhecimento seja transformado. E então, pelo 

menos, duas problemática se instalam: a) saber estabelecer a diferença entre os elementos do 

conhecimento produzido e do conhecimento a ser aprendido; b) O estabelecimento de uma 

ruptura entre o conhecimento trabalhado na escola e aquele produzido originalmente. 
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 Segundo Chevallard (1991:31 apud PINHO ALVES, 2001), a transposição 

didática é entendida como um processo, no qual, 

 

Um conteúdo do saber que foi designado como saber a ensinar sofre a partir daí, um 
conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto para ocupar um lugar 
entre os objetos de ensino. O trabalho que transforma um objeto do saber a ensinar 
em um objeto de ensino é denominado de Transposição Didática. 
 

 O grande desafio de professor é transformar um conhecimento científico em um 

conteúdo didático. Não basta conhecer, por exemplo, a teoria dos gêneros textuais ou da 

multimodalidade textual, é preciso desenvolver ações transformadoras que tornem um saber 

sábio em saber ensinável. 
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CAPÍTULO 5  - A�ÁLISE E DISCUSSAO DOS DADOS 
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5.1 Matriz e critérios de análise e interpretação dos dados  

 Um conjunto de procedimentos e critérios para organizar os dados foi construído, a 

fim de interpretá-los à luz de uma abordagem qualitativa a partir da  análise de conteúdo que 

subsidia metodologicamente esta pesquisa. Após, terminada toda a coleta dos dados, 

procedemos da seguinte forma: 

1. Confecção de tabelas 

1.1 Categorização dos dados da observação das aulas de cada professor no que se 

refere às estratégias didáticas; 

1.2 Marcação de freqüência do trabalho com o eixo leitura; 

1.3 Tabela de incidência de gêneros trabalhados no eixo leitura; 

1.4 Incidência do trabalho com textos não-verbais ou multimodais com a presença da 

imagem; 

1.5 Procedimentos dos professores no trabalho com textos; 

1.6 Categorização dos modos de ler. 

2. Descrição 

Com relação aos dados observação, privilegiamos os elementos que mais poderiam 

colaborar com o problema da pesquisa – saber como se dá o trabalho com textos não-verbais 

ou multimodais com a presença da imagem na sala de aula no eixo leitura. Assim, nas 

observações anotamos em mapas de eventos toda a aula do professor, destacando e 

detalhando quando este trabalhava o eixo leitura, seja com textos não-verbais ou não, pois 

verificamos nas seis primeiras aulas dos três professores que a incidência era baixíssima. A 

partir daí outros questionamentos surgiram – Por que o professor não faz uso desses textos? 

Quais seriam suas principais dificuldades já que no questionário haviam afirmado que 

usavam? 
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No que se refere às entrevistas, observamos o que disseram os professores com 

relação ao tema leitura e o trabalho com esse eixo, sobre o desenvolvimento da criticidade, 

sobre o trabalho com textos não verbais ou multimodais, sobre a proposta curricular da rede 

municipal do Recife, sobre o tema da avaliação da compreensão leitora e a formação 

continuada. Procuramos também, ao analisar os dados da entrevista, confrontá-los cruzando 

dados com as observações, buscando identificar aproximações e distanciamentos, bem como 

discursos e práticas efetivas do que é dito e do que é omitido. As falas dos docentes foram 

organizadas em grupo de categorias e analisadas dentro da proposta de análise de conteúdo 

pautada em Bardin (2002).  

O grupo focal funcionou nesse estudo, como uma técnica de pesquisa complementar 

para a constituição do corpus de análise, na intenção de responder ao problema de pesquisa e 

compreender questões que surgiram com os primeiros resultados. 

Procedemos o tratamento dos dados do grupo focal de forma quantitativa tais como: 

marcação de freqüência com que algumas colocações verbais surgiram, mas nos abstivemos 

de realizar análises estatísticas de palavras com carga de sentido. De modo qualitativo, fomos 

percebendo nos discursos, na comunhão de opinião e nas divergências, aspectos relativos à 

didática do professor com TNVs, suas concepções de texto e de leitura e então suas 

dificuldades, bem como suas experiências no tratamento com esses textos. 
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TABELA 1 
 

REGISTRO DOS CO�TEÚDOS E DAS ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS DAS AULAS 
OBSERVADAS 

 
PROFESS

ORES 
Aula 1 Aula  

2 
Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 

6 
Aula 7 Aula 8 Aula 9 Aula 

10 
 

Professor  1 
Leitura. 

e 
interp. 
de 

texto 
 

Texto 
multi-
modal: 
[Crôni-
ca] 
com 

ilustra-
ção 

 Leitura 
do 

suplemen
to do 

livro de 
crônicas 
Ativ. de 
revisão 
para 
prova 

Entre-
ga da 
prova 
Corri-
gida 
e rev. 
das 
ques-
tões 

Leitura 
e expo-
sicão 
oral 

com o 
gênero 
[Entre-
vista] e 
ativ. de 
produ-
ção de 
5 per-
guntas 

Leitura e 
interpre- 
tacão de 
texto 

 
Texto 
multi-
modal: 
[Poema] 
com 

ilustra-
ção 

Ativ. 
de 

Análi
-se 
Lin-
guís- 
tica. 
Figu-
ra de 
sinta-
xe 

Leitura 
e 

interpre
- 

tacão 
de 

texto 

Com-
versa e 
exposi- 
ção 
dia- 

logada 

Leitura e 
inter-

pretacão 
de texto 

 
Texto do 
livro 

didático 
seguido 
de foto 
ilustra-
tiva 

Conver
-sa 

Com os 
Alunos 
sobre 
os 

temas: 
valores 
morais 
huma-
nos e 
sociais 

 
Professor  2 

Ativ. 
de 

gramá-
tica 
(ora-
ções 

coorde
nadas) 

Ativ. de 
gramá-
tica 

(tipos de 
sujeitos) 

Análise 
sintáti-
ca (ora-
ções 
sem 

sujeito) 

Debate 
sobre o 
filme: 
“A 

teoria 
do 

caos” 

Exercício 
de 

grama-
tica 

Produ
ção 
em 

grupo 
de 

traba-
lho 

para a 
feira 
de 

conhe
cimen
to 

Produ- 
ção em 
grupo 
de 

traba-
lho 

para a 
feira de 
conheci
mento 

Leitura 
e 

discus-
são: 

Semana 
da 

consci-
ência 
negra 

Leitura 
de 

[cartaz 
publici-
tário]  

 

Filme: 
Zumbi 
dos 

Palma-
res  

 
Professor  3 

Ativ. 
de 

cópia 
de 

pergun-
tas de 
interpre
tação 
do 

texto a 
ser lido 

Leitura 
de um 
texto no 
gênero 

[entrevis-
ta] Ativ. 
escrita e 
correção 

das 
respostas 

(Tempo 
da aula 
cedido 
para 
outro 
profes-
sor e 

meren-
da dos 
alunos) 

Exposi-
ção 

oral de 
assunto 
grama-
tical 

“Figu-
ras de 
lingua-
gem”  

Língua-
gem 

denotati-
va/ 

conotati-
va 

correção 
do 

exercício 

Lingu
agem 
deno-
tativa

/ 
cono-
tativa 
Expo
sição 
oral. 

Gramá-
tica; 
Ativ. 
de 

revisão: 
Radica
Afixo;
Vogal 
temáti-
ca. 

Exercí-
cio de 
gramá-
tica; 

Corre-
ção 

coletiva 
no 

quadro 

Sufixo e 
Prefixo; 
continu- 
ação da 
correção 
do exer- 
cicio da 
aula 

anterior 

Morfo-
lo- 
gia; 
cor- 
reção 
do 

exerci-
cio. 

 
 
Obs: As aulas em que fora trabalhado o eixo leitura estão marcadas nas cores vermelha e azul, sendo 
esta última a indicação também de que nos textos trabalhados havia a modalidade da imagem. 
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TABELA 2 
 

FREQUÊ�CIA DO TRABALHO COM O EIXO LEITURA 
 
PROFES 
SORES 

Aula 1 Aula 
2 

Aula 
3 

Aula 
4 

Aula 
5 

Aula 
6 

Aula 
7 

Aula 
8 

Aula 
9 

Aula 
10 

 
Professor  

1 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

  
X 

 
 

 
X 

 
 

 
Professor  

2 

        
X 

 
X 

 

 
Professor  

3 

 
 

 
X 

        

 
 
TABELA 3 
 

GÊ�EROS TRABALHADOS �O EIXO LEITURA  
 

 
 

 
TABELA 4 
 

I�CIDÊ�CIA DO TRABALHO COM TEXTOS �ÃO VERBAIS OU 
COM TEXTO COM A PRESE�ÇA DA IMAGEM 

  
PROFESSORES Aula 

1 
A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A10 

 
Professor  1 

 
X 

- - -  
X 

 
X 

-  - 
 

 
X 

 
X 

 
Professor  2 

- - - - - - -  
X 

 
X 

 
X 

 
Professor  3 

- - - - - - - - - - 

 

PROFES
SORES 

Crôni-
ca 

Textos 
do livro 
didático 

Entre- 
vista 

Poema Repor- 
tagem 

Edito- 
rial 

Tira Cartaz  
Publici- 
tário 

Filme 

 
Professor  

1 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

 
Professor  

2 

        
X 

 
X 

 
Professor  

3 

  
X 

   
X 
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5.2 As observações de sala de aula 

 

 Considerando os objetivos do nosso estudo, buscamos coletar dados que fossem 

válidos e confiáveis, através de observações de sala de aula, as quais significaram parte 

importante no processo de investigação, sobretudo no tocante à reflexão sobre o fenômeno 

estudado. Tínhamos como objetivo acompanhar sistematicamente o trabalho dos professores, 

percebendo e registrando como se dava o seu ensino de leitura - como e em quais condições 

os textos não verbais apareciam como objeto de leitura, na didática desses docentes. 

 Para garantirmos a validade dos dados, minimizamos os riscos de a nossa presença, 

enquanto pesquisadora, influenciar nos comportamentos.  Procuramos de início conhecer e 

estabelecer os primeiros contatos com cada professor a ser observado e a sua respectiva 

turma. Portanto, em cada uma das salas de aula não coletamos dados nas duas primeiras 

visitas. Os registros constam, portanto a partir da data da 3ª visita. A análise dos dados desses 

registros foram procedidas na forma também de cruzamento de informações com a entrevista 

e com o grupo focal. 

 A observação das aulas nos propiciou a confirmação da nossa hipótese inicial - o texto 

não verbal não era explorado em todas as suas dimensões e potencialidades. Apesar de os 

professores terem dito no questionário que o utilizavam como recurso para o trabalho com 

leitura, a incidência desse uso, materializado nos gêneros, foi mínima.  Até mesmo o texto 

multimodal – o qual conjuga o modo escrito e a imagem, podendo conjugar também som e 

movimento não teve o seu uso potencializado conforme podemos perceber no mapa de 

eventos e nas tabelas de frequência.    

 Com relação aos docentes observados, notamos que o Professor 1 (nas aulas 1, 5,6, 9 e 

10) e o Professor 2 (nas aulas 8, 9 e 10) conforme tabela 4, trabalharam com textos que 
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utilizam imagem como um dos modos de apresentação (como uma das modalidades). Já o 

professor 3, em nenhuma das aulas observadas, fez uso didático desses textos.  

A seguir, apresentamos a descrição dos eventos ocorridos nos dias observados 

seguidos da análise de conteúdo desse corpus retirados das aulas dos professores investigados.  

 

5.3 Mapas de eventos das aulas observadas 

 Durante a observação foram registrados em diário de campo todos os eventos 

ocorridos na aula desde a entrada do professor na sala de aula. Dos dados brutos coletamos o 

material para análise propriamente dita que foram os eventos que interessava à pesquisa tais 

foram os mapas abaixo descritos em que fora trabalhado o eixo leitura com ou sem a 

utilização de textos não verbais ou de textos que continham imagens.  

 

5.3.1 Mapas de eventos e análise (Professor 1)  

QUADRO 1: Mapa de eventos das AULAS 1 e 2 – PROFESSOR 1 
 

EVE�TO DESCRICAO 
Trabalho 
com o eixo 
leitura 

� A professora traz para sala vários livros de 
literatura brasileira da coleção “Para gostar de 
ler v. 14” de Luiz Fernando Veríssimo. (O nariz 
e outras crônicas); 

� A professora entrega um para cada aluno, 
juntamente com o suplemento (um material 
complementar ao livro); 

� A professora utiliza o suplemento para fazer 
uma revisão com os alunos; 

� A professora localiza junto com os alunos onde 
tinha parado na última aula e da continuidade 
relendo um trecho de uma das crônicas do 
livro; 

� A professora lê a crônica em voz alta; 
� A professora inicia uma discussão sobre a 

crônica; 
� Alguns alunos participam fazendo breves 

comentários; 
� A professora faz questionamentos aos alunos. 

Instiga-os a responder; 
� Poucos alunos participam; 
� A professora lê as questões do suplemento que 

era de preenchimento de lacunas e localização 
de informações explícitas no texto; 

� A professora responde coletivamente as 
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questões referentes à crônica “Vocação” e 
passa a ler em voz alta uma outra crônica (O 
Nariz). 

� A professora inicia uma discussão sobre os 
questionamentos que o livro traz; 

� Alguns alunos respondem e a professora aos 
poucos aproxima a discussão de uma visão 
mais critica valorizando a fala de uma aluna 
que declarou: “as pessoas tem que gostar dele 
do jeito que ele é e não pela aparência”; 

� Muitos alunos falam ao mesmo tempo e a 
professora chama a atenção deles e diz que 
estão chegando a uma conclusão; 

� Um aluno pergunta a professora se a prova será 
assim e ela responde que sim; 

� A professora faz nova leitura em voz alta da 4ª 
crônica, uma aluna pede para ler e a professora 
diz que não; 

� A professora formula questões orais de 
interpretação global do texto e alguns alunos 
tentam responder; 

� A sirene toca e a aula conclui-se às 15hs. 

 
 

A atividade do suplemento trazida pela professora junto com os livros de crônicas era 

de preenchimento de lacunas e as questões exigiam apenas respostas literais, ou seja, eram 

questões de localização literal de informações tais como 

 

A crônica “Vocação” conta com um excelente empregado que foi 
_________________ após vinte e oito anos na firma porque (...) no que mostrava a 
análise do ________________, de que o homem servia para aquele tipo de atividade 
(Trecho do suplemento). 

 

Quando inicia uma discussão sobre os questionamentos que o livro traz, percebe-se 

que apesar de alguns alunos participarem respondendo, não superavam criticamente a grande 

questão da crônica: “uma questão de princípios” e de respeito no convívio social. As respostas 

dos alunos eram superficiais e a professora parecia conformar-se com elas. 

Em um dado momento a professora se utilizou de exemplos bem próximos da 

realidade dos alunos e fez com que eles se colocassem no lugar da personagem imaginando 

uma situação parecida em suas vidas. Os alunos se mostravam intrigados e passavam a 

responder mais criticamente, lembrando o que nos diz Silva (1991) a esse respeito: “A leitura 
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crítica sempre leva à produção de um outro texto: o texto do próprio leitor. (...) a leitura crítica 

sempre gera expressão: o desvelamento do SER do leitor”.( p. 81). 

Colocando as questões de maneira problemática para os alunos, a professora fez com 

que eles dialogassem com o texto, ativassem conhecimentos prévios e sentissem-se no 

contexto da situação e assim fez com que eles quisessem se expressar e responder. Os 

questionamentos que a professora faz oralmente aproximam-se de situações inferenciais. 

Porém, as que o suplemento faz, qualquer aluno que apenas consultasse o texto mesmo sem 

lê-lo na íntegra conseguiria responder. As questões do suplemento são todas de localização de 

informações na superfície do texto e que não avançam na compreensão leitora, apenas 

ratificam e resgatam o dito. 

No final da aula perguntamos a professora porque ela faz uso daquele suplemento e 

esta respondeu que é apenas mais um material para ajudar o aluno a “aproximar-se do texto” e 

“quanto mais material de leitura melhor”. 

Ao abordar questões sobre valores humanos, tolerância e respeito, os alunos 

colocaram-se numa posição passiva, apenas ouvem e prestam atenção em silêncio, não 

participam da discussão. Essa postura de passividade por parte dos alunos pode ser 

interpretada como uma forma de comportamento/resposta ao discurso do professor que ao 

falar de moral, de ética e de respeito, funciona como a voz de uma “verdade” que 

aparentemente não poderia ser questionada, criticada ou problematizada com contra-

argumentos. 

Parece-nos que a atitude de aceitar “verdades” sem questioná-las é diariamente 

exercitada ao preencher lacunas do suplemento do livro de crônicas que os alunos usam 

regularmente. Parece ser uma atividade fácil, simples, talvez boba, mas os efeitos podem ser 

altamente danosos. Habituados a localizar informações explícitas apenas na superfície do 

texto, alunos e professor bitolam-se a ficarem craques em identificação de “verdades” e no 
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momento de superar o dito, questioná-lo com suas experiências pessoais ou contradizê-las, os 

alunos parecem não serem capazes disso. É claro que a competência de localizar informações 

explícitas no texto é importante e deve ser trabalhada, mas esta não deve excluir ou tomar 

totalmente o lugar das competências que buscam desenvolver no aluno a sensibilidade para 

reconhecer a intencionalidade implícita e conteúdos discriminatórios ou persuasivos. 

 O referido suplemento de leitura, nada mais é do que as “famigeradas fichas de 

leitura”, que foram e ainda são muito criticadas por vários estudiosos que, como ideia, as 

vêem como um recurso que poderia ser significativo e importante para a educação dos 

leitores, mas por sua má qualidade no tratamento da compreensão leitora dos alunos, acaba 

dando a esta uma dimensão mecânica, desinteressante, padronizada e servindo apenas como 

uma forma de avaliação. 

No trabalho com literatura, as fichas de leitura são ainda hoje utilizadas e sua adoção 

pelos professores pode indicar a concepção e abordagem que estes adotam. Ao utilizar o 

suplemento o objetivo da professora foi a mera utilização de um material complementar ao 

livro, já que, uma vez editado e lançado pela editora, dita o senso comum que “deve ter um 

fundamento e algo de positivo à acrescentar”, do contrário não estaria ali e como disse a 

professora “quanto mais... melhor”.  Acaba, consciente ou inconscientemente, adotando-se a 

língua como instrumento, como transmissor de informações, como sistema de codificação, 

como um conduto.  A rejeição a esse tipo de material (o suplemento) e, portanto, sua não 

utilização, uma vez conhecendo-o, avaliando-o e percebendo que pouco, ou nada 

verdadeiramente acrescenta ao aluno, seria uma atitude criteriosa do professor ao selecionar 

materiais de leitura. Algumas estratégias voltadas para o “Depois da Leitura”, muitas vezes 

pensadas pelo professor que tem objetivos claros em relação ao que deseja ensinar aos seus 

alunos e onde quer que esses alunos cheguem, muitas vezes são mais interessantes que 

qualquer ficha ou suplemento de leitura que na maioria das vezes só apresentam itens a 
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preencher sem quaisquer reflexões, tais como: indicar dados de identificação do leitor, do 

autor, título da obra, descrições (personagens e lugares dos acontecimentos) e apreciações 

pessoais breves. Como já dissemos, fica na superficialidade do texto, quando solicitam o 

preenchimento de lacunas ou sínteses que na verdade são resumos de partes transcritas do 

texto original. No entanto, esse material poderia se constituir como recurso importante no 

processo de retomada e de recriação do texto, se utilizado de maneira crítica e fundamentada 

numa visão mais interacionista. 

Possibilidades 

 Através de que textos não verbais o professor poderia ativar e fortalecer o 

posicionamento crítico dos alunos. É claro que a criticidade está presente não só nos textos 

visuais, mas na postura que assumimos diante deles. Defendemos aqui que além do texto 

linear, escrito, estático e impresso, outras formas de estabelecer comunicação estão 

disponíveis na sociedade e dentre elas está a imagem, que muitos casos falam por si só e que 

assim como textos escritos são passíveis de compreensão e interpretação.   

  

QUADRO 02: Mapa de eventos da AULA 4 – PROFESSOR 1 

 
EVE�TO DESCRICAO 
Trabalho com 
Gênero Textual 
Entrevista e 
com o eixo 
leitura 

� A professora anuncia o que iria trabalhar 
naquele dia e escreve no quadro a palavra: 
[Entrevista]; 

� A professora faz exposição oral sobre o 
gênero Entrevista, fala sobre a função 
social, importância e características do 
gênero. 

� A professora mostra aos alunos um jornal 
apresentando-o como suporte do gênero 
entrevista; 

� A professora faz a exploração do suporte 
textual e solicita que os alunos o 
manipulem; 

� A professora mostra duas entrevistas 
diferentes no mesmo jornal e faz exposição 
oral sobre os tipos de perguntas que os 
entrevistadores fazem. 

    
 



117 
 

 
 

  
Não estamos, nesta pesquisa, buscando discutir estritamente a prática do professor, 

nem as formas de avaliação frente ao ensino da leitura, mas é sim discutir sobre o ensino da 

leitura e sobre a própria leitura. É também no uso de textos para o trabalho de compreensão 

leitora que estamos interessados. Assim, não podemos deixar de considerar como dados 

analisáveis os eventos ocorridos durante a observação, os quais nos fizeram refletir sobre o 

trabalho com este eixo veiculado pelas aulas de Língua Portuguesa, a saber, a leitura.   

Tivemos a curiosidade de observar os enunciados da prova que a professora entrega 

corrigida para os alunos num primeiro momento da aula e algumas respostas dos alunos nos 

instigaram a refletir sobre o ensino da leitura. Vejamos o que encontramos: 

 A prova continha perguntas literais e questões inferenciais. Eis um exemplo das 

primeiras: “De acordo com o 1° texto, o que é educação sexual?”. Os alunos só teriam que 

copiar a definição que estava no texto. Da mesma forma: “Qual entidade combate a educação 

sexual?” e ainda “Por que a Educação Sexual é uma disciplina necessária na escola?”. Os 

alunos respondem recortando partes do texto, a professora não aceita totalmente e diz que 

deveriam responder com suas próprias palavras. Questões mais inferenciais trazem, no início 

do enunciado, a expressão “Explique o por quê   (...)”, mas, apesar delas, alguns alunos 

copiam trechos do texto ou esboçam tentativas de explicações simples, com pouca 

argumentação. Observara-se, ainda, questões como a que segue: “Além de receber 

informações, na sua opinião, o que mais é necessário ao jovem?”. A professora informou aos 

alunos, após a atividade, que considerou os que fizeram “como estava no texto” e também os 

que escreveram com suas próprias palavras. 

Percebe-se quão problemática é essa questão da avaliação, pois, nesse sentido e 

contexto, ela reproduz um ensino que se inicia na prática cotidiana da sala de aula e 

acompanha o aluno nos seus momentos de testagem do conhecimento. Fica visível que essa 

situação é consequência de uma atitude frente ao ato de ler e do ensino mesmo da leitura, pois 
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essa acaba sendo tomada como um fim em si mesmo, mistificado pela “boa leitura” e pela 

superficialidade do trabalho de compreensão, que deveria proporcionar ao leitor um salto para 

seu próprio contexto, para a intencionalidade do texto e, talvez do autor, para o objetivo e 

modo de construção desse texto que, até chegar a ser lido, é ainda inacabado e vai se 

construindo com os conhecimentos prévios, ou seja, com as experiências de vida e de leitura 

que o leitor tem. Parece que a leitura perde em validade quando o contexto do texto lido não 

proporciona uma compreensão mais profunda do contexto que o sujeito/leitor se situa ou 

busca se situar (SILVA, 1998b). E a consequência disso é a falta de apreensão e compreensão 

de ideias, gerando nos alunos uma atitude alienada e reprodutiva de partes do texto do autor, 

bem como citações não referendadas, como nos fala Marcuschi (2008). 

 Esse tipo de leitura é denunciado por Silva (ibdem), como um tipo frequente nas 

escolas brasileiras e que, uma vez iniciada no ensino fundamental, pode chegar à 

universidade, pois textos de alunos que não fazem uma incursão crítica e questionadora dentro 

do conhecimento que se propôs investigar são frequentes também na Academia.  

 Ao trabalhar com o gênero Entrevista, a professora parece seguir uma seqüência 

didática previamente planejada. Isso é importante no que se refere à sua didatização. Inicia 

com o reconhecimento e leitura do gênero e depois passa ao eixo da produção textual, o que 

chamaríamos, na dada situação, de um esboço para a produção do gênero estudado. A 

produção efetivou-se a partir da formulação de perguntas a serem feitas a um dado 

entrevistado escolhido pelos alunos. 

 A professora chamou a atenção dos alunos para a observação do perfil do entrevistado 

e das perguntas que seriam interessantes fazer. Disse-lhes também que as perguntas 

precisariam ser inteligentes e inteligíveis. 

 Percebemos que a professora utiliza gêneros materializados em textos que fazem parte 

da nossa vida diária e, assim, mostra aos alunos que esses têm padrão sócio comunicativos 
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característico definidos e, portanto, têm uma função, um objetivo de existir. Para compô-los, 

recriando-os, precisariam seguir os mesmos padrões e, assim, a atividade precisaria, da 

mesma forma, seguir uma seqüência. A atividade, porém, não fora completada naquele 

momento em detrimento do encerramento da aula. 

Possibilidades 

 Dentre os objetivos para um trabalho mais diretivo com textos não verbais e com 

textos que apresentam imagem como uma das modalidades, destacam-se: a) Introduzir e 

fortalecer o conceito de imagem como texto; b) Aprofundar o aspecto crítico na leitura de 

textos com imagem; c) Suscitar a curiosidade dos alunos na busca de informações não 

explícitas. 

 
 
Q UADRO 3: Mapa de eventos da AULA 5  – PROFESSOR 1 

EVE�TO DESCRICAO 
Trabalho 
com o livro 
didático 
(eixo leitura) 

� A professora pede para os alunos abrirem o 
livro na página 123; 

� A professora inicia uma leitura em voz alta 
do poema: “Eu vejo uma gravura”; 

� A professora pede para que os alunos 
observem a ilustração do poema; 

� Os alunos fazem breves comentários sobre o 
desenho, 

�  A professora faz a exploração do texto em 
suas características e lê a pergunta que o 
livro propõe; 

� Os alunos respondem a pergunta, mas têm 
dificuldade em justificar. 

� A professora volta e retoma a atividade 
pedindo para que os alunos observem o 
gênero Tira que tem no final da página 124 
do livro; 

� A professora lê em voz alta a tira e diz que 
gosta muito desse gênero; 

� A professora lê as questões de interpretação e 
vai respondendo junto com a turma que 
participa mais intensivamente nesse 
momento. 

 
 
 Cabe-nos aqui uma reflexão sobre o uso do livro didático na escola. Sobre isso, 

podemos dizer com base em Morais (2002) que, seja explorando outras fontes de textos, seja 
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seguindo o livro didático, é preciso que o professor fique atento para observar se o autor do 

livro didático recupera o contexto em que o texto foi produzido, se o aluno sabe dos objetivos 

daquela leitura, sobre o que será feito após a leitura. Ter informações sobre o autor do texto 

lido e o suporte de onde foi extraído são “detalhes” importantes e que podem influenciar na 

compreensão do texto.  

 O procedimento de leitura em voz alta é muito frequente nas aulas de LP ao se 

trabalhar o eixo leitura. Nesta, especificamente, é freqüente essa ação, porém não por parte 

dos alunos, mas da professora. 

O texto lido um poema e apresenta-se com uma ilustração. A professora chama a 

atenção dos alunos para a imagem, mas não a explora. A preocupação é trabalhar o conteúdo 

Figuras de Sintaxe na construção do texto. Na aula, a exploração das características do gênero 

e das informações visuais é mínima.  A professora parte para questões linguísticas através das 

questões propostas pelo livro didático, entrando, assim, no conteúdo gramatical. O eixo leitura 

foi trabalhado apenas na execução de uma leitura em voz alta (feita pela professora) e de uma 

observação frente à ilustração do poema.  

 Ao encaminhar a atividade com o livro didático, a professora sai da sala e, nesse 

momento, “o livro é quem assume a função do professor” como denuncia (LIMA, 2009). Os 

alunos são orientados a responder as questões de 1 a 6 que servem como revisão para o 

conteúdo gramatical supra mencionado que, nos parece, já fora trabalhado. 

  Um gênero com característica multímodal aparece na aula: a tira. Mais uma vez é 

pouco explorado. Parece que essa dimensão de leitura foge à competência da professora, que 

deixa de explorá-lo e, assim, não faz uso de suas potencialidades. Lê a tira, responde junto 

com os alunos as questões de 1 a 3, mas em nenhum momento propõe uma produção de texto 

que os exercite no uso funcional das figuras de sintaxe ou mesmo reflita sobre as imagens, 

que colaboram para os efeitos de sentido. É bastante frequente a incidência do gênero tira 
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nesse LD adotado nessa sala de aula o que mostra que as novas configurações dos materiais 

didáticos significaram uma mudança, no sentido de promover uma abertura para a pluralidade 

de usos da linguagem no contexto escolar (VIEIRA, et. al 2007). 

 Esses materiais passaram a apresentar layout e páginas mais atraentes visualmente 

através da inserção de gêneros cujo modo de apresentação é o visual. Assim, são frequentes 

nos LD gêneros como o anúncio publicitário, tira, HQ e charge. Então o livro adotado pela 

professora contém vários gêneros e textos multimodais, como podemos perceber no item 5.6 

deste capítulo que descreve os gêneros disponíveis no LD adotado pela turma observada.  Fica 

aqui a reflexão sobre a potencialidade que eles poderiam ter se fossem mais explorados em 

sala de aula, especialmente nas aulas de leitura.  

Possibilidades 

 Que vantagens teria o professor ao utilizar textos não verbais na sala de aula? 

Sugerimos que uma das vantagens é que o texto visual ou não verbal, como estamos 

chamando nesta pesquisa, é atrativo e fomenta uma maior participação dos alunos nas 

discussões em sala de aula promovendo o compartilhamento de opiniões e o exercício da 

oralidade, só para citar algumas dessas vantagens. 

 Textos não verbais, textos com imagens, seja dinâmica (no caso dos textos da 

superfície da tela) ou estáticos e impressos no papel, são ótimos também para mobilizar 

atividades de produção textual. 

 
 
QUADRO 04: Mapa de eventos da AULA 7 – PROFESSOR 1 
 

EVE�TO DESCRICAO 
Trabalho 
com o livro 
didático (eixo 
leitura) 

� A professora solicita aos alunos que abram o 
livro nas páginas 181 e 182. 

� A professora anuncia que irá ler o texto em voz 
alta e que os alunos prestem atenção para 
perceber no texto alguns pontos de vistas sobre 
o assunto em questão: “Racismo – preconceito 
racial”; 

�  A professora lê para os alunos os três textos do 



122 
 

 
 

livro didático, sendo o primeiro no gênero 
Reportagem da Tribuna Impressa, o segundo 
um Editorial de Luiz Fernando Veríssimo 
publicado no jornal O Estado de São Paulo e 
por último um Diálogo por e-mail entre um 
cronista e um amigo dele e que foi publicado 
em O Estado de São Paulo;  

�  Os alunos acompanham em silêncio a leitura 
da professora; 

� Após terminar a leitura do segundo texto alguns 
alunos fazem comentários breves;  

� Após a leitura do terceiro texto a professora faz 
perguntas aos alunos. 

 

 Mais uma vez a presença do livro é reivindicada pela professora. É como se uma 

verdade tivesse ali contida. Ali se encontra o saber sobre a língua e o assunto a ser aprendido. 

 É frequente, por parte da professora, a atitude de ler em voz alta. Como modelo de 

leitura, ela lê para os alunos e, nas observações realizadas, não se verificou em nenhuma das 

aulas a leitura em voz alta feita pelos alunos, conforme podemos perceber na tabela 5.  

 Percebe-se também a frequência de momentos de conversa com os alunos, seja sobre o 

texto em questão, seja sobre assuntos diversos. Em alguns momentos, os alunos são mais 

participativos, em outros menos, mas consideramos relevante destacar o grau de intimidade 

que ela tem com eles. Parece-nos que conseguiria grandes feitos com a turma, caso 

desenvolvesse uma sequência didática que os oportunizasse realmente o exercício da leitura. 

Possibilidades 

 Incrementar a aula com imagem seria uma solução viável para quebrar o gelo e o 

silêncio na sala de aula. Em muitas situações de sala de aula é a voz do professor que fica em 

maior evidência, quando se poderia dar mais voz aos alunos suscitando neles seus 

conhecimentos prévios, bem como, o próprio exercício da leitura, seja do texto escrito ou de 

textos visuais, pois o campo da oralidade está evidente que é o menos trabalhado,  não só 

nesta sala de aula observada, mas nas escolas de modo geral.  

 No mapa seguinte vamos observar que novamente a professora responde às perguntas 

do LD, ela parece não se dar conta de que o aluno, mais do que influenciado pela pergunta, se 
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vê influenciado pela maneira de proceder, e como é característica daquelas aulas chegar à 

“resposta certa”, orientando-se pelo livro e pelo professor, o aluno sabe que as respostas 

encontram-se sempre no texto, é lá que ele quando se arrisca busca as respostas.  

 
 
QUADRO 05: Mapa de eventos da AULA 9 – PROFESSOR 1 
 

EVE�TO DESCRICAO 
Trabalho com o 
livro didático 
(eixo leitura) 

� A professora pede aos alunos que abram o livro 
na página 202, na sessão Cruzando Linguagens; 

� A professora lê o texto introdutório que 
antecede as questões de interpretação e 
conversa com os alunos sobre o tema “cinema”; 

� A professora lê e responde oralmente as 
questões de interpretação; 

� Os alunos acompanham a leitura da professora;  
� A professora chama a atenção dos alunos para 

as fotografias do filme King Kong e pede para 
que eles comparem uma com a outra 
percebendo diferenças; 

� Alguns alunos esboçam respostas  
monossílabas; 

� A professora faz perguntas inclusive as do tipo: 
“Dê sua opinião...” e ela mesma as responde; 

�  A professora faz colocações sobre o momento 
atual do Brasil fazendo comparações com o que 
estava sendo lido; 

� A professora lê ainda a sessão “Trocando 
Idéias” e faz uma questão aos alunos: “Você 
acredita que possa existir seres estranhos em 
outros planetas?”; 

� Os alunos mobilizam-se em responder dando as 
opiniões pessoais; 

� A professora chama a atenção para uma foto da 
cena de uma primeira versão do filme King 
Kong; 

� A professora “pula” um texto no LD na sessão 
“Ler é Reflexão” e passa para a sessão 
Produção de Texto. 

  
Trabalho com o 
livro didático 
(eixo leitura) 
Obs: Apesar da 
sessão do LD se 
referir ao eixo 
produção de 
texto, são eventos 
de promoção de 
leitura o que a 
professora de fato 
realiza. 

� A professora pede para que os alunos leiam o 
cartum de Rodrigo Rosa; 

� A professora dá um tempo para a leitura dos 
alunos e pergunta o que eles entenderam; O que 
a figura do homem no cartum está 
representando, que temas são abordados ali 
naquela imagem, quais elementos compõem a 
imagem e o que eles significam; 

�  Alguns poucos alunos se colocam; 
� A professora pede para eles passarem para a 

página 206 e lê a questão 1 do LD; 
�  A professora lê o boxe sobre o mito de Narciso 

e explica aos alunos a relação existente entre os 
dois textos; 

�  A professora lê a questão 2 , faz observação 
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sobre o horário da aula que já está acabando e 
pede para que os alunos respondam oralmente 
mesmo; 

� Poucos alunos respondem; 
� A professora introduz o assunto 

“informatividade” e diz que irão aprofundar 
mais isso em outro momento; 

  

Um prova cabal, denunciada por Coracini (1999) de “fidelidade ao texto” é o registro 

de que na maior parte do início das aulas de LP, diz-se a frase: “Abram o livro na página...”. 

Isso foi verificado nos dados dessa observação. Assim, nessa nova sequência, a partir do livro 

didático, na sessão intitulada Cruzando Linguagens, são apresentadas três fotografias que 

compõem a página cujo texto informativo fala sobre o cineasta Peter Jackson. A professora lê 

esse texto e também as perguntas dessa sessão. Novamente percebe-se a atitude passiva dos 

alunos perante a leitura da professora. Esta explorou as fotografias apenas na dimensão de 

fazê-los perceber semelhanças e diferenças entre elas. A voz dos alunos é ofuscada pela 

resposta imediata da professora às perguntas que ela mesma faz. No entanto, ao questioná-los 

sobre uma questão polêmica: a existência de vida em outros planetas, os alunos mobilizam-se 

em responder, mas não fazem problematizações ou colocações críticas. São comentários que 

chegam a ser um tanto infantis. 

Não se pode, é bem verdade, cobrar dos alunos uma leitura crítica, se neles não fora 

trabalhado esse aspecto, afinal, como muito bem nos diz Silva (1998a), “o ensino da leitura 

crítica, vincula-se necessariamente, entre outras, a uma concepção progressista da escola” (p. 

27). Desenvolver esse tipo de leitura está ligado a um projeto maior em que o professor pode 

e deve estar diretamente ligado e envolvido para poder possibilitar aos alunos o 

desenvolvimento de competências de leitura crítica que não aparecem espontaneamente – 

estas precisam ser objeto de ensino e de reflexão de professores e alunos. É tarefa da escola, 

instituir a dinâmica da problematização e do questionamento desde as séries iniciais, pois 
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materiais escritos não são verdades absolutas e é preciso ler o não dito – as entrelinhas do dito 

para se conceber uma leitura realmente crítica. 

Nesta mesma aula, um outro eixo de ensino foi trabalhado: a produção textual - nele 

não vamos nos deter por fugir às expectativas de responder à problemática desse estudo, mas 

vale destacar que na sessão de produção de texto há um texto não verbal a ser lido. Na 

verdade, trata-se de um texto multimodal por haver uma descrição verbal (Darciso) no cartum 

de Rodrigo Rosa. A exploração que a professora faz, parte das questões que o livro didático 

propõe. Uma das questões traz o seguinte enunciado: 

 

 A leitura do cartum permite notar que, quando lemos um texto, acionamos 
conhecimentos que já temos. Assim, o sentido de um texto depende, não apenas do que 
está expresso nele, mas também dos conhecimentos prévios do leitor. Se o cartum não 
for relacionado com a história de Darciso, ainda assim ele será um texto? Provocará 
humor? Justifique sua resposta. (Questao 2 do LD Português Linguagens, p.206) 

 

Ao destacar essa parte do livro (questão 2 sobre o cartum), que está ali para introduzir 

o assunto: Texto dissertativo-argumentativo – a informatividade, a professora lê para os 

alunos o enunciado acima, mas não explora a questão que diz respeito ao alto grau de 

informatividade presente no cartum e que, vale ressaltar, é característica comum aos textos 

não verbais e aos multimodais com a presença da imagem. Ou seja, a sua compreensão mais 

aprofundada dependerá de conhecimentos prévios do leitor a respeito do mito de Narciso e do 

quadro pintado por Caravaggio (Ver anexo 5.5). 

 Como podemos perceber, essa questão traz uma rica possibilidade de trabalho com o 

conteúdo: Informatividade no texto. No entanto, pelo que observamos, a exploração didática 

do gênero resumiu-se a responder oralmente as questões colocadas pelo LD. Ou seja, o texto 

foi visto como repositório de informações que precisam ser identificados e a língua, como 

meio de comunicação que transmite mensagens que devem ser recebidas por um receptor. 
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Porém, como vemos no mapa de eventos, na situação em que a professora dá um 

tempo para a leitura dos alunos e pergunta o que eles entenderam, (o que a figura do homem 

no cartum está representando, que temas são abordados ali naquela imagem, quais elementos 

compõem a imagem e o que eles significam), essa sua atitude de ajudar os alunos a construir o 

sentido dos textos indica que ela viu o texto como um objeto em construção, que é fruto da 

interação entre autor, texto e leitor (KOCH & ELIAS, 2006) e a língua como interação, ou 

seja, ela não está pronta, mas é construída no processo interlocutivo, na atividade de 

linguagem, como afirma Geraldi (1997).  

Percebe-se que há uma oscilação de posturas e concepções. Fica claro, diante dos 

dados, inclusive da entrevista, que o professor possui uma clareza no conhecimento de 

concepções mais adequadas de língua, de leitura e de texto, mas, ao “transpor” didaticamente 

concepções teóricas para a prática de sala de aula, esbarra em alguns entraves que 

impossibilitam um trabalho mais efetivo.  

 Possibilidades 

 Para a exploração dos textos não verbais, por exemplo, uma fotografia ou charge 

política, ou ainda uma tirinha só com imagem, ou de um cartum, algumas perguntas que 

provoquem reflexão e busca de informações poderiam ser feitas, tais como: 

a) Onde essa imagem aparece? (Identificar o suporte textual); 

b) Quem a criou? (Observar e identificar marcas de autoria); 

c) Qual a audiência pretendida? (Identificar o público alvo par ao texto); 

d) Qual a temática da imagem? (Exercitar a identificação e diferenciação entre tema e título); 

e) Qual título esse texto teria? (Suscitar a producao textual verbal de um título adequado); 

f) O que é mostrado na imagem? (Localizar informações explícitas); 

g) Que valores atitudes a imagem comunica? (Fomentar o debate sobre informações 

implícitas); 
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h) De quem / de qual grupo é a visão apresentada? (Superar os limites do dito e perceber 

questões de ordem ideológicas); 

i) Que tipo de situações sociais / realidades são apresentadas? (Perceber relações com o 

contexto de forma crítica); 

j) O que a imagem revela acerca de grupos dominantes? (Perceber relações de poder no 

contexto onde se insere o texto e perceber vozes além da do autor); 

l) Que história / experiência são incluídas? Que histórias são omitidas? Que alternativas 

poderiam ser apresentadas? (Perceber informações explícitas e implícitas, bem como, criar 

uma informação nova respaldada no que a imagem diz); 

m) Que tipo de conhecimento prévio é necessário para que imagem seja compreendida? 

(Ativar conhecimentos prévios sobre o texto favorecendo uma cultura intertextual). 

 Essas são sugestões para um trabalho mais diretivo com textos não verbais e que 

foram pesquisadas em várias propostas e projetos que lidam como esses textos. São atividades 

que exploram bastante o campo da oralidade e que poderiam compor uma sequência didática 

para o tratamento com textos não verbais em aulas de leitura. 

 

5.3.2 Mapas de eventos e análise (Professor 2) 

 
QUADRO 6: Mapa de eventos das AULAS 8 e 9 – PROFESSOR 2 
 

EVE�TO DESCRICAO 
Trabalho 
com o gênero 
Cartaz 
publicitário; 
Verbete (eixo 
leitura) 

� O professor expõe dois cartazes publicitários no 
quadro da sala. Um tem a imagem de mãos 
negras tecendo uma cesta de palha. O outro traz 
a imagem de pessoas negras trabalhando, de 
crianças sorrindo e o contraste de duas crianças, 
uma branca (um bebê) sendo segurada por uma 
criança negra de uns oito anos; 

� O professor introduz o conteúdo, debatendo 
com os alunos sobre a cultura afro-brasileira; 

� Os alunos participam fazendo comentários e 
respondendo aos questionamentos dos 
professores; 

� Os alunos mostram-se bastante participativos e 
motivados; 
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� O professor abordou temas como religião, 
comidas, dança, vestimentas; 

� Há uma polêmica sobre a natureza da capoeira, 
se era dança, luta ou jogo; 

� O professor incentiva a participação e aborda 
questões da língua falada e da herança cultural 
no vocabulário português. 

Trabalho 
com o gênero 
“Cartaz 
publicitário” 
(eixo leitura) 

� O professor retoma a aula chamando a atenção 
dos alunos para os cartazes que trouxe; 

� O professor lê o fragmento de um poema que se 
encontra em um dos cartazes; 

� O professor anuncia que o poema é de Solano 
Trindade; 

� O professor solicita que os alunos observem 
mais detidamente a imagem do cartaz e 
pergunta: “Vocês acham que essas mãos e pés 
são de uma pessoa jovem ou velha?; 

� Os alunos respondem e fazem breves 
comentários; 

� O professor pergunta ainda: “Que tipo de 
trabalho ele faz?”; 

� Se referindo ao outro cartaz, o professor 
pergunta: “Que tipo de sensação essa imagem 
aqui passa pra vocês?”; 

� Os alunos não respondem; 
� O professor continua chamando a atenção para 

aspectos culturais que justificariam a velhice 
precoce ou o aspecto de cansaço e sofrimento 
do homem retratado; 

� O professor faz comentários sobre cada pessoa 
presente naquele cartaz; 

� O professor chama atenção para os detalhes não 
percebidos pelos alunos e para o que é comum 
a todas as fotos de pessoas; 

� Os alunos tentam responder: “Todas são negras 
professor!”; 

� O professor pergunta: “E o que mais? O que 
elas estão fazendo? Olhem os detalhes das 
calcas!”; 

� Os alunos respondem: “Estão jogando 
capoeira; 

� O professor chama atenção para um símbolo 
que está no cartaz e explica que é da Fundação 
Cultural Palmares, que foi quem cedeu o 
material; 

� O professor volta ao outro cartaz, destaca no 
fragmento do poema a palavra “liberdade”, 
formula uma questão para a turma: “Qual o 
sentido dessa palavra aqui?”; 

� Uma aluna responde: “descriminação”; 
� O professor corrige a aluna: “discriminação!” e 

escreve a palavra correta no quadro; 
� O professor chama a atenção dos alunos para as 

marcas de dor e sofrimento percebidas pelos 
pés e mãos retratados; 

� Os alunos fazem comentários entre si; 
� O professor pergunta ainda: “Alguma pergunta 

sobre a imagem?” 
� Os alunos não respondem; 
� O professor retira os cartazes do quadro e 
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ausenta-se da sala por alguns minutos; 
� O professor retorna à sala com um dicionário e 

escreve no quadro as palavras: “liberdade, 
discriminação e discriminar”; 

� O professor propõe a leitura do significado do 
verbete liberdade e questiona os alunos sobre a 
condição de “ser livre”. Se existe mesmo 
liberdade, se ser livre significa usufruir da 
liberdade ou se isso é relativo; 

� Os alunos prestam atenção e o professor 
problematiza com situações da vida cotidiana; 

� O professor consulta o dicionário e lê o 
significado do verbete discriminação; 

� O professor faz exposição oral sobre o tema do 
preconceito racial e encerra a aula relembrando 
aos alunos a programação cultural que haverá 
na cidade em comemoração ao dia da 
consciência negra. 

 

  

Nesta análise três aspectos principais serão considerados: a) O tratamento dado a um 

texto multimodal com  a presença da imagem; b) a intertextualidade que o texto proporciona e 

c) a mediação do professor na leitura do texto. 

 Como podemos perceber o gênero cartaz publicitário é por si só multimodal, uma vez 

que a imagem assume uma posição central e nesse sentido ele estabelece com o leitor uma 

comunicação multissemiótica. É nesse sentido que hoje, fala-se, além da necessidade do 

letramento do aluno em práticas sociais de leitura e escrita, também é necessário o letramento 

visual e tecnológico, ou seja, já fala-se hoje em multiletramentos. Levar textos como esses 

para a sala de aula poderá habilitar o aluno à exercitar essas leituras também em outros 

ambientes além do escolar. 

 Outra questão a ser referendada é o diálogo entre textos que muitas vezes um gênero 

possibilita. O professor deve estar atento à essas questões, pois são momentos ricos para o 

aluno perceber a construção da textualidade e como outros textos também ali, são 

recuperados. O Professor 2 em alguns momentos dessa aula tenta fazer o aluno o fenômeno da 

intertextualidade acreditamos que ele mesmo perece isso, só não explora. 
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 A outra questão a ser abordada nesta análise diz respeito à mediação do professor na 

leitura do texto. Segundo Neto e Tasinato (2006) para fazer a leitura de um texto que contém 

imagem é fundamental usar também critérios aplicáveis a um texto escritos como: a) 

Exercício de “decodificação” numa ordem técnico-estética (quais mecanismos o autor utilizou 

na produção do texto) e numa ordem representacional ( o que está sendo é representado? 

Quais eventos? Quais personagens?); b) Considerar que esse objeto de leitura é um registro 

intencional (assim como ocorre no texto escrito, há algo a se transmitir); c) busca da autoria, 

época e condições de produção do texto e d) técnica utilizada na elaboração. 

 Observamos que o professor apesar de não seguir à risca esses critérios, media a 

leitura do gênero de forma a conduzir os alunos a perceberem alguns detalhes não 

perceptíveis numa primeira leitura. Há no gênero cartaz publicitário a opção de começar a 

leitura observando atentamente a imagem, ou de forma livre ler a parte verbal que o texto 

contém. Nele também está presente a marca da autoria, pois é um cartaz institucionalizado e 

ambos tratavam da mesma temática, o que foi ratificado pelo professor que aproveitou 

questões surgidas durante a leitura para trabalhar também o gênero “verbete” com o uso do 

dicionário. 

Possibilidades 

 Como instrumento didático na sala de aula, os textos não verbais podem servir para o 

desenvolvimento de estratégias que sirvam, até mesmo, de alternativas ao tradicional ensino 

da leitura de textos lineares. O exercício de observar e ler imagens suscita no aluno um 

refinamento n olhar e ativa conhecimentos prévios que estão guardados não apenas na 

memória que temos sobre outras leituras de escritos, mas também na nossa memória visual. 
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QUADRO 7: Mapa de eventos da Aula 10 – PROFESSOR 2 
 

EVE�TO DESCRICAO 
 � O professor recebe os alunos na sala de 

vídeo e anuncia que conforme combinado 
eles assistirão a um filme para depois 
entregar-lhe um relatório; 

� Os alunos entram um pouco 
desorganizados pelo que são advertidos 
pelo professor; 

Sessão de filme na 
sala de vídeo (eixo 
leitura) 

� Os alunos assistem ao filme “A terceira 
onda”; 

� Alguns alunos fazem anotações logo no 
início do filme, depois se concentram mais 
nas imagens a pedido do professor; 

� Quando toca a sirene, alguns alunos saem 
da sala alegando que precisam ir embora. 
O filme ainda não tem terminado e o 
professor compromete-se a passar o final 
na próxima aula. 

 � O professor encerra a projeção do filme, 
faz breves comentários; 

� Uma aluna pergunta se o relatório já é para 
a próxima aula, o professor responde que 
passará o final do filme na próxima aula e 
marcará a entrega do relatório.  

 
 
 Foi curioso observar que o professor não concebe a assistência de filme como uma 

aula de leitura, pois ao chegarmos para a observação daquele dia, o professor diz: “Hoje não é 

um bom dia para sua observação, porque hoje é só filme”. Esse dado é um indício de que 

passa pela cabeça do professor que uma aula em que os alunos assistem a um determinado 

filme, indicado pelo professor, não seja aula de leitura, talvez não seja nem aula. Por traz 

dessa visão pode estar presente a concepção de que para se conceber o ensino é preciso e 

necessário conteúdos previamente programados e que façam parte de uma lógica curricular. 

Assistir a um filme com a turma seria o que? Um preâmbulo para a aula propriamente dita? O 

eixo trabalhado não seria o da leitura? A resposta positiva a primeira indagação, responde a 

segunda, uma vez que concebe-se como aula apenas a exposição oral do professor frente a um 

determinado conteúdo e não ocorrendo esse evento, o que os alunos fazem ao assistirem a um 

filme não é necessariamente aula.  
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Possibilidades 

 No que se refere a uma função mais organizacional diante de um texto dinâmico, tal 

qual é um filme, alguns procedimentos poderiam ser executados de forma a garantir que a 

assistência ao filme seria também uma atividade de leitura e não apenas um passa tempo,ou 

um ilustrativo da aula debate que se seguiria após a projeção. Elencamos a seguir alguns 

aspectos a serem considerados diante da leitura de um filme como texto multimodal que 

comunga imagem, som e texto verbal, sejam eles: 

a) Como o uso de elementos tais como layout, cor (e seus valores), textura percebidas por 

linhas, formas, luz, movimento, som, símbolos, vestimentas, linguagem corporal, gestos, 

expressões faciais, disposição dentro da imagem (primeiro plano, fundo, tamanho, ponto 

focal), direção do olhar, etc., são combinados para criar os personagens, o ambiente, a 

atmosfera, as ações, a história, os valores, o humor (se houver), etc.)?  

b) Como os personagens são apresentados? (caracterização física e psicológica). 

 Uma outra possibilidade também é a proposição da criação: “Se você mudasse 

(personagem / cor / características / comportamento / símbolo, etc.),  de que maneira / sob que 

aspectos a imagem ou imagens seria(m) modificada(s)? 

 Numa sequência didática todos esses aspectos poderiam ser trabalhados e não estaria 

deixando de trabalhar a temática e nem a leitura. Mas para um efetivo trabalho como esse é 

preciso superar a visão tradicional de leitura de aulas de compreensão leitora e avançar para 

uma visão mais ampla que possibilitaria muitos crescimentos também. 

 

5.3.3 Mapa de eventos e análise (Professor 3) 
 
 
QUADRO 8: Mapa de eventos da AULA 2 – PROFESSOR 3 
 
  EVE�TO DESCRICAO 

Atividade 
escrita 

� O professor inicia a aula colocando uma 
atividade no quadro e pede para que os 
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alunos copiem; 
� O professor copia no quadro questões de 

interpretação de um texto que ainda não foi 
anunciado aos alunos; 

� Enquanto os alunos terminam de copiar o 
professor distribui um texto e pede para 
que os alunos trabalhem em dupla. 

Trabalho com 
o gênero 
textual 
Reportagem 
(eixo leitura) 

� Os alunos em dupla leem e respondem as 
questões sobre um texto entregue pelo 
professor. Antes os alunos copiaram 
questões de interpretação colocadas no 
quadro na primeira aula. 

� O professor circula pela sala dando atenção 
particular a alguns alunos; Tira dúvidas 
sobre o significado de algumas palavras 
pouco comuns que aparecem no texto ou 
nas questões; 

� Um aluno pergunta: “Ei! Professor! Quem 
terminar pode largar é?”; 

� O professor olha, mas não responde; 
� O professor senta-se e corrige algumas 

respostas que os alunos levam até ele; 
� Os alunos fazem fila para mostrar as 

questões respondidas; 
� Após algum tempo o professor levanta-se e 

oralmente resgata as questões, 
respondendo coletivamente, interrogando 
alguns alunos diretamente por perceber que 
estavam conversando; 

� O professor volta às perguntas para os 
alunos, esperando as respostas deles 
primeiro; 

� Ao concluir a correção de todas as 
questões, o professor pergunta se há 
alguma coisa a mais a ser falada e encerra 
a aula. 

 
 
 Das dez aulas observadas do Professor 3, esta foi a única aula em que se marca o 

evento de um trabalho com gênero textual. Apesar de estar marcada como eixo leitura e de 

haver em sala de aula o texto a ser lido, o comando dado pelo professor não tem ênfase na 

leitura, mas na produção escrita de respostas à uma atividade previamente copiada do texto. 

Tal atividade é de interpretação textual e apesar do texto tratar de uma temática bem 

conhecida pelos alunos (o sucesso inusitado do artista popular João do Morro), cuja pessoa 

fora entrevistada e teve sua entrevista publicada em uma reportagem feita pelo Jornal do 

Commércio. Oralmente o texto foi “debatido”, mas o principal objetivo, parecia ser o 

preenchimento dos espaços com respostas às questões formuladas.  Compreendemos 
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que as condições de trabalho precárias, a desvalorização do profissional de educação (em 

salários e status social) e a falta de estímulo para a continuidade da formação são fatores que 

desmotivam o professor e minam sua criatividade inventiva tornando as aulas de Língua 

Portuguesa em estudos de gramática e quando muito interpretação textual. Ter o cuidado de 

trazer para sala de aula, uma gramática que seja realmente funcional, contextualizada e 

proporcione interesse nos alunos, são alguns princípios alertados por Antunes (2003) nas 

implicações pedagógicas do ensino desse eixo. Em se tratando de leitura, a autora supracitada 

concorda que a atividade de leitura completa a atividade de escrita e vice versa, mas nelas 

devem estar subjacente a interação entre sujeitos. Essa busca por uma dinâmica mais 

interativa em sala, se dá desde o planejamento da aula, à seleção dos materiais e o tratamento 

didático dados a eles. É diante dessa didática do professor que posicionamos nosso olhar a fim 

de apreender como eles didatizam textos. 

Possibilidades 

 Trabalhando conjuntamente o eixo da oralidade, nosso professor do exemplo acima 

poderia solicitar que o aluno verbalizasse suas impressões sobre o texto. Ativando estratégias 

de leitura antes e durante a leitura, o professor teria como objetivo fazer com que os alunos 

construam uma leitura considerando aspectos do contexto do próprio texto, do enunciador, da 

plasticidade do texto e de seu conteúdo informacional. Acreditamos que o exercício e a 

prática de realizar essas leituras darão ao leitor a possibilidade de ir construindo cada vez mais 

uma leitura mais atenta e crítica, bem como a capacidade de perceber aspectos implícitos no 

texto. Esse processo pode e deve começar na alfabetização, mas não devemos ter uma visão 

ingênua, não será expondo livremente os alunos a textos e livros que se formarão leitores. 
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5.4  Analisando as entrevistas 

  

 As entrevistas se constituíram um instrumento importante durante a coleta de dados, 

pois nos permitiram conhecer através das respostas dos professores suas idéias sobre o objeto 

de investigação dessa pesquisa. Ao analisarmos as respostas dos docentes entrevistados, 

pudemos fazer um cruzamento entre os dados da entrevista e os das observações das aulas, 

particularmente no que se refere às concepções subjacentes às práticas de sala de aula no 

ensino da leitura, à importância dada ao trabalho com textos não verbais e às suas dificuldades 

ao tratar com esse tipo de texto. As perguntas que podem ser vistas no anexo 3 deste estudo, 

foram organizadas semiestruturadamente, testadas previamente e feitas aos professores no 

último dia de observação. As entrevista com os três sujeitos colaboradores foram gravadas em 

áudio, transcritas logo em seguida e analisadas a partir das categorias que se seguem.  

 Ao perguntar aos docentes pesquisados sobre qual a importância da leitura na vida de 

seus alunos, visávamos, inicialmente, saber qual a sua visão sobre a importância ou não dada 

à leitura pelos discentes. Porém, os três professores se posicionaram na tentativa de eles 

próprios mensurarem essa importância. Não sendo nossa intenção primeira, esse fato acabou 

por tornar-se bastante positivo, porque os docentes esboçaram concepções de leitura que, de 

alguma forma, perpassam às suas práticas em sala de aula. A importância dada pelo professor 

à importância que a leitura tem na vida de seus alunos – passou a ser uma categoria 

importante no estudo. 

 Refletindo sobre o eixo leitura evidenciamos a concepção de língua e linguagem cujo 

sujeito/professor carrega desde a sua formação inicial e que se altera de acordo com uma 

“identificação” e um “compartilhar” de formas e atitudes ao conceber a linguagem e a língua 

na situação de ensino.    
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 A partir da criação das categorias, vamos colocando e discutindo as fala dos 

professores ao serem perguntados sobre as questões acima elencadas, respeitando momentos 

de refutações e reformulações das falas. 

 

SOBRE A IMPORTÂ�CIA DA LEITURA �A VIDA DOS ALU�OS 

PROFESSOR 1: (...) à medida que meus alunos lêem, eles progridem muito mais. Os alunos que lêem, eles 

têm um desenvolvimento muito maior, eles têm uma facilidade maior de aprendizagem porque não é só a 

questão da decodificação, né, é a questão da leitura mesmo.  

 

PROFESSOR 2: A leitura na vida em sociedade hoje é primordial. Dão há como se conviver numa 

sociedade letrada sem leitura. Quando a gente fala de leitura, é de vários patamares da leitura, não só a 

leitura da língua escrita, mas de todas as leituras que a gente faz: leitura de mundo, leitura de, de, de ações, 

leitura de atitudes, leitura de imagens, leitura de... pra mim o aspecto leitura, ele envolve tantos aspectos, 

que... é... difícil darmos conta lá, só sala de aula né?  

 

PROFESSOR 3: Tudo o que eles fazem, tudo o que eles... tudo o que é proposto a eles na escola, é feito, em 

geral por meio da escrita, então eles sempre precisam ler, saber  ler. (...) é claro que também tem o texto 

oral, a própria aula, que é oral, mas a maior parte é focada na escrita, então a leitura é de fundamental 

importância para o jovem. 

 

O Professor 1 relaciona a autonomia na leitura ao desempenho dos alunos na 

aprendizagem, bem como evidencia uma concepção de leitura relativa à uma 

compreensão/construção de sentido. A expressão leitura mesmo nos leva a inferir que este 

professor diferencia entre leitura como compreensão/construção de sentido e leitura como 

decodificação, ou seja, como tradução grafofônica das palavras. 

 No que se refere ao professor 2, ele destaca a leitura como uma aquisição social 

primordial. Analisando um excerto da fala do professor: “Dão há como se conviver numa 

sociedade letrada sem leitura”, poderíamos considerar que o mesmo despreza a ocorrência de 

níveis de letramento e o fato de que pessoas não alfabetizadas, ainda assim, convivem 

socialmente, pois existem níveis de letramento e um nível zero não é possível com relação a 

um indivíduo inserido numa sociedade letrada (TFOUNI, 2004). Porém, o professor deixa 
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clara sua idia de leitura como aquela que se processa em outros patamares que não apenas o 

das palavras. Sua definição é ampla, o que cai no risco da generalização, mas compreendemos 

que este quis dizer que a leitura apenas do verbal não é suficiente para caracterizar ou definir 

o verbo ler.  

Quanto à importância dada à leitura pelo Professor 3 em sua fala, vemos que ele a 

coloca como requisito básico de aprendizagem na escola. Ler a palavra escrita é 

imprescindível para o desempenho da atividade escolar, mas, segundo o docente, não somente 

a leitura do escrito. O foco na verbalização escrita remonta a uma concepção de leitura restrita 

dentro de uma visão estruturalista8 onde a perspectiva volta-se para a análise do sistema da 

língua como “um conjunto de regularidades que subjazem a língua enquanto interioridade e 

forma” (MARCUSCHI, 2008) e assim concebe como crucial o conhecimento linguístico em 

detrimento do conhecimento textual (KLEIMAN, 2004).           

Segundo Koch & Elias (2006), no que se refere a uma concepção de leitura, ela será 

identificada ao se identificarem respostas à questões como: o que é ler? Para que ler? Como 

ler? Os diferentes modos de responder a essas questões revelarão uma determinada concepção 

de leitura.  A concepção de linguagem como expressão do pensamento tem foco no autor, já 

na concepção de linguagem como código, a ideia de leitura exige o foco no texto e, 

finalmente, na concepção de linguagem como processo interacional, a leitura será uma 

atividade interativa de produção de sentidos com o foco na interação autor/texto/leitor. Esta 

última encontra pontos de convergências com as teorias da enunciação elucidadas por Bakhtin 

(BRAIT, 2005). 

Durante a entrevista, solicitamos também uma tentativa dos professores em definir o 

que é leitura. Eis uma amostragem das respostas dos três: 

 

                                                
8 Visão estruturalista: Tomas a língua como forma e ignora aspectos centrais na investigação linguísica, tais 
como a semântica, a pragmática e a historicidade. (ver Sausuure, 2004) 



138 
 

 
 

CO�CEITUA�DO LEITURA 
 
PROFESSOR 1: Leitura é a atividade mais prazerosa que um estudante pode fazer seja ele de qualquer 

nível, do fundamental ao superior, ou à pósgraduação. Ler é a atividade mais prazerosa que um 

estudante pode fazer. 

 

PROFESSOR 2: Leitura é a capacidade de... de... interagir socialmente através da percepção do 

mundo, então obviamente no mundo está a palavra, está o mundo letrado, mas não só o mundo letrado, 

mas todas as atitudes que faz parte de você e vai construindo uma personalidade, um eu, um 

conhecimento de mundo. 

 

PROFESSOR 3: É complicado, um pouco de definir... assim, temos vários olhares pra isso , né? O que 

é que você lê, você pode ler desde um texto até uma pintura. Pra mim leitura é você atribuir sentido a 

algo, mas especificamente a algo escrito, ao texto escrito. Mas aí, tem uma primeira etapa inicial, né, 

quando o aluno ta lá na alfabetização ainda, só codificando inicialmente, mas leitura é justamente 

superar a codificação pra atribuir sentido ao que está lendo.  

 
 Como podemos observar, o Professor 1 não chega a definir leitura literalmente. 

Defini-a como “prazer” e assim, dá-lhe um status valorativo alto no que se refere a uma 

atividade escolar. O que está implícito é que, mesmo a leitura escolar, deveria ser uma fonte 

de prazer. Esse prazer que a leitura poderia proporcionar, parece- nos, no entanto, que só vem 

com a prática formada a ponto de, se esta não estiver presente ou não for característica do 

leitor, tende a não ser uma atividade tão agradável assim, até porque exige algum esforço 

visual, cognitivo e algumas capacidades que dizem respeito a uma competência textual 

(TRAVÁGLIA, 2006) 

Ao definir leitura como “uma capacidade de interagir socialmente através da 

percepção do mundo”, o Professor 2 complementa ainda que: “obviamente no mundo está a 

palavra, está o mundo letrado, mas não só o mundo letrado, mas todas as atitudes que fazem 

parte de você e vai construindo uma personalidade, um eu, um conhecimento de mundo”. 

Temos aí duas questões básicas: Primeiro a ideia ampla de leitura como o resultado de uma 

compreensão, um entendimento das coisas do mundo através da percepção. E uma segunda 

questão é a consideração de que “no mundo obviamente está a palavra”, a qual o professor 
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classifica como o mundo letrado.  Ele concebe, a nosso ver, a ideia de práticas sociais no 

convívio dos indivíduos com a escrita e atribui ao letramento o papel de mediar a construção 

identitária desses.  Ao indivíduo não é suficiente a aprendizagem da leitura funcional - a 

discriminação das correspondências grafema-fonema. Nosso sujeito investigado, nesse 

momento, deixa claro que leitura não se restringe a discriminação grafofônica, mas alcança 

patamares do processo de um “conhecimento de mundo” e não só das letras.  

Uma fala do Professor 2 que mereceu destaque durante as análises, foi quando ele, ao 

citar Paulo Freire, se referiu a este autor como um marco importante  para ele (professor) 

construir uma definição de leitura. 

 

(...) o aspecto da leitura envolve tantos aspectos, que... é... difícil, né?, 
darmos conta lá, só na sala de aula, a dimensão desse aspecto... assim... 
Paulo Freire, quando eu li o “Ato de ler”, me abriu muito a visão para que 
antes de fazer a leitura da própria palavra, assim pra jovens e adultos mais 
voltado, né?, fazer a leitura de mundo. Então eu tento fazer exatamente isso 
com os adolescentes. Da leitura da palavra, que é do que eles se apropriam, 
quer dizer... da leitura da palavra tentar levar para a leitura de mundo. 
Dessa fase de 5 a 8 eu tenho que fazer esse jogo também. (PROFESSOR 2) 

 

Segundo palavras do docente, deve-se “abrir muito a visão pra que antes de fazer a 

leitura da própria palavra, fazer a leitura de mundo”. Ele próprio adotará esse conceito ao 

ensinar leitura.  Observamos, assim, que o conceito de leitura resgatado pelo professor traz a 

ideia de leitura ampla: “leitura de ações, leitura de atitudes, leitura de imagens...”.  No 

discurso do docente, ele tenta, de certa forma, ampliar esse conceito no sentido de transformá-

lo a partir de uma prática consciente.  

Esse discurso, de acordo com Gurgel (2002), é uma marca do pensamento freiriano. A 

autora, supracitada, amplia esse movimento dinâmico de conceber a leitura dizendo que 

 

podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra é antecedida não só pela 
leitura de mundo, mas por uma certa forma de escrevê-lo e reescrevê-lo, de 
transformá-lo a partir de nossa prática consciente. (p.210) 
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 Já o professor 3, ao enfatizar a leitura do texto escrito, esboça uma visão estereotipada 

sobre o processo de alfabetização. Para ele, esta é uma etapa inicial em que o aluno só 

decodifica, sendo preciso superar essa decodificação para passar a atribuir um sentido ao 

material lido, conforme podemos verificar nas palavras do próprio docente: 

 

(... ) mas aí, tem uma primeira etapa inicial, né, quando o aluno ta lá na 
alfabetização ainda, só decodificando inicialmente, mas leitura é 
justamente superar a codificação pra atribuir sentido ao que está lendo. 
(PROFESSOR 3) 

 

 Considerando a relatividade desse conceito, não podemos deixar de discordar de que a 

alfabetização, hoje, seja ainda o lugar da “decodificação”, da leitura sem a construção de 

sentido e da memorização. O que chamamos de “decodificação” como sendo discriminação 

das correspondências grafemas-fonemas é uma etapa necessária porque estamos tratando da 

língua escrita, da linguagem verbal e lidando com representações dessa escrita, com um 

repertório de letras que apenas se efetiva na notação, na combinação que fazemos dela. No 

entanto, mais que uma etapa, é, na verdade, um requisito dentro de uma das concepções                       

de alfabetização e sua relação com o letramento – uso efetivo de práticas sociais da leitura e 

da escrita. 

Alfabetizar letrando é, portanto,                                                                                            
oportunizar situações de aprendizagem da língua escrita nas quais o aprendiz 
tenha acesso aos textos e às situações de uso deles, mas que seja levado a 
construir a compreensão acerca do funcionamento do sistema de escrita 
alfabético (SANTOS & ALBUQUERQUE, 2005).  
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OBJETIVOS FU�DAME�TAIS DOS PROFESSORES AO E�SI�AR LEITURA 

 Ao perguntarmos aos professores sobre quais seus objetivos fundamentais no ensino 

da leitura em uma turma de 8ª série, obtivemos falas que serão aqui descritas e analisadas 

diante do discurso que carregam, com vistas a elucidarmos o seu nível discursivo. 

PROFESSOR 1: Despertar o interesse dos alunos pela leitura, em qualquer série, nas 8ª séries 

principalmente porque eles vão sair para o ensino médio, e eles lendo, eles já vêem com meio caminho 

andado. 

 

PROFESSOR 2: (...) e também que além de localizar informação, eles pudessem perceber estratégias 

argumentativas. Então... eles conseguirem perceber como é que se articula estrategicamente todas as 

técnicas de estratégias possíveis de serem elaboradas. Então, esse era o meu objetivo primordial, que 

eles conseguissem perceber e localizar informações e percebessem estratégias argumentativas nos 

diversos textos. 

 

PROFESSOR 3: (...) dar primeiro a leitura que ele vai precisar, na próxima etapa, no ensino médio. E 

aí uma coisa também que eu acho importante, que é ver a questão da literatura, porque eles vão lidar 

com esse tipo de texto.  

  

Despertar o interesse dos alunos para a leitura parece ser um objetivo bastante 

louvável nas intenções do professor. Ao indicar a leitura como pré-requisito para uma etapa 

posterior - o ensino médio - Os professores 1 e 3 esboçam uma concepção de  linguagem que 

se distancia um pouco de um processo mais interativo. A aquisição e autonomia na leitura 

serviriam para outra etapa notadamente escolar, o que inviabilizaria o processo real de usos e 

funções da língua. 

 O professor 2 formula seu objetivo de ensino da leitura focado na percepção dos 

alunos de estratégias argumentativas nos textos. É interessante lembrar que no decorrer da 

entrevista, este docente ressalta que, à princípio, se pensa no planejamento e nos objetivos 

para uma turma conceitualmente ideal, porém conhecendo melhor a turma é que se pode 

planejar o que se pretende de fato alcançar no final de um período. Essa clareza diante da 

realidade da turma permite ao professor selecionar conteúdos e estratégias para atingir seus 

objetivos. Vejamos a fala literal do professor: 
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(...) bom, 8ª série, a gente querendo ou não, quando a gente inicia o ano, 
a gente foca planos para um turma conceitualmente ideal, a gente vê pelo 
nível do material didático, pelo nível de... , porque a gente vê quando 
passa a informação para aquele nível de leitura, só que na realidade, a 
gente vai refazendo alguns objetivos (PROFESSOR 2). 

 

 

DESCRIÇÃO DO TRABALHO COM O EIXO LEITURA 

 Cruzando dados do corpus – das observações com as entrevistas - pudemos perceber 

que a frequência do trabalho com o eixo leitura foi baixa em relação a dois dos professores, 

durante as dez aulas observadas em dias alternados, como se verifica na tabela 2. Vejamos o 

que relataram esses professores ao serem perguntados sobre o trabalho com o eixo leitura. 

 

PROFESSOR 2: (...) a gente começou a rever no início do ano, elementos da narrativa, tentando 

recuperar os elementos, tentando localizar informações textuais e começamos com um texto base, e aí, 

leitura, leitura, leitura. 

 

PROFESSOR 3: Bom, eu uso muito o livro didático deles, mas inicialmente quando não tinha, eu 

preparava as atividades, e até hoje eu preparo, trago textos, são leituras mais do dia a dia, jornais, são 

leituras mais gerais como notícias e outras que são mais textos literários, como crônicas, que é bem 

adequado pra série deles. 

 

 Queríamos identificar nas respostas dos professores, ao descreverem seu trabalho com 

o eixo leitura, quais as implicações pedagógicas da sua prática, que estratégias utilizavam, que 

habilidades se propunham a ensinar e em que abordagem se pautava sua prática. Percebemos 

no momento da resposta dos professores que o tipo de tratamento dado ao eixo leitura não 

estava claro para uma análise mais criteriosa. Como a entrevista foi semiestruturada, 

solicitamos um relato de uma atividade desenvolvida por eles nesse eixo de ensino. 

Observemos alguns excertos desses relatos: 
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PROFESSOR 1: (...) eu vou na biblioteca pego livros e empresto. Eles se ligam mais em crônicas e 

poesias. Aí é uma coisa que eu já percebi. Quando eles começaram a ter contato, começou a despertar o 

interesse deles. Então eu to tentando despertar a curiosidade neles. 

 

PROFESSOR 2: (...) eu passei um episódio – “o delicado” de “A vida como ela é”, aí eles fizeram uma 

leitura bem interessante das cenas, das imagens, ela é muito forte neles a ponto de no festival de cinema 

aqui da escola fizeram uma leitura muito interessante mesmo, participaram, fizeram a leitura, agora, 

claro que  não era a sala toda... 

 

PROFESSOR 3: no início do ano mesmo, quando eu pensei um texto para eles, a gente escolhe um 

texto menos pesado, né. E foi o texto “O primeiro beijo”, você vê que ta dentro da realidade deles, então 

eles compreendem muito, ou seja você passa a trabalhar a linguagem deles. 

 

 Consideramos que os relatos trouxeram dados insuficientes para analisarmos essa 

categoria, então passamos a fazer um cruzamento de dados com a observação e, ao 

verificarmos a categorização com relação às atitudes pedagógicas considerando o eixo leitura 

é que pudemos chegar a algumas considerações. Assim em relação aos modos de ler, 

podemos perceber quantitativamente que a leitura deleite não foi vista em nenhuma das aulas 

observadas.  

 Vale à pena anunciar que esses modos de ler, partem do entendimento de que ao dar 

tratamento a textos no eixo leitura, o professor consciente ou inconscientemente assume um 

modo de conduzir essa leitura, porém para fins de esclarecimentos chamamos de “textos 

autênticos” aqueles levados pra sala de aula no suporte original; “leitura interativa aquela que 

é compartilhada com os alunos e esses também se põem como leitores; “leitura motivada” 

aquela que precede de uma preparação e uma motivação; “leitura de texto na íntegra” quando 

a mesma não é apenas de fragmentos do texto; “leitura crítica” quando os referenciais de 

realidade do texto são examinados cuidadosamente e criteriosamente; “leitura diversificada” 

quando o professor não se prende a um único gênero ou texto; “leitura por pura curtição” 

quando a atividade de leitura é apenas de leitura deleite; “leitura apoiada no texto” quando 

dar-se atenção às intenções do texto e do autor, considerando-as; “leitura nunca desvinculada 
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do sentido” quando mesmo apoiado no texto o professor não nega a construção de sentido do 

aluno leitor e dele mesmo.   

 

TABELA 5 
MODOS DE LER 

 
PROMOVEM PROFESSOR 1 PROFESSOR 2 PROFESSOR 3 
1. Leitura de textos autênticos (não 
estamos considerando os do LD) 

 
40% 

 
30% 

 
10% 

2. Leitura interativa  
20% 

 
20% 

- 

3 Leitura motivada  
60% 

 
20% 

- 

4. Leitura do texto na íntegra  
50% 

 
20% 

- 

5. Leitura crítica  20% - - 
6. Leitura diversificada (gêneros 
diversos) 

Crônica, Entrevista, 
Reportagem, 
cartum, Poema, 
Editorial e Tira, 
textos do livro 
didático 

Cartaz Publicitário 
e Filme. 

Reportagem e 
Textos do LD. 

7.Leitura “por pura curtição” - - - 
9.Leitura apoiada no texto  

40% 
 

20% 
20% 

11.Leitura nunca desvinculada do 
sentido 

 
50% 

 
- 

- 

 
Admitimos, nesse estudo, a concepção de leitura como um processo de compreensão 

em que a atividade de compreender bem um texto, de acordo com Marcuschi (2008), “não é 

uma atividade natural nem uma herança genética”, mas um processo bastante complexo. Ao 

propor um texto para leitura aos alunos, o professor deve ter clareza do que pretende que seus 

alunos alcancem em termos de objetivos de ensino e avaliar se aquele texto propicia o 

desenvolvimento de habilidades necessárias para que a aprendizagem de fato ocorra.  O 

professor pode utilizar, segundo Kleiman (2004), estratégias de processamento do texto que 

permitam identificar elementos no nível semântico, no nível sintático, ou ainda, baseado no 

conhecimento implícito ou explícito do texto. Pode utilizar estratégias cognitivas – 

conhecimento das regras gramaticais (sintáticas e semânticas da nossa gramática interna) e 

conhecimento do vocabulário ou pode trabalhar habilidades linguísticas tais como a 
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compreensão global do texto ou como a capacidade para perceber estruturas do texto, a 

capacidade de fazer paráfrases e de dialogar com outros textos. 

 Segundo dados das observações de sala de aula, verificamos que nenhum dos três 

professores adotou esses procedimentos de forma regular nas aulas de leitura, mas esboçaram 

na entrevista uma preocupação com os processos de compreensão leitora e valorização dessa 

atividade como crucial para o desempenho escolar. Retomemos, então, a entrevista no que diz 

respeito à seleção dos materiais de leitura e o acesso a eles pelos professores. 

 

SELEÇÃO DE MATERIAIS DE LEITURA E ACESSO 

PROFESSOR 1: Eu vou até à biblioteca da escola, procuro os livros lá, eu tenho acesso lá. Lá tem 

livros em grandes quantidades do mesmo volume, faço a seleção, tento em caso ver, quando eu planejo e 

aí vou lá na biblioteca, vejo o que eu disponho, vejo qual o assunto que eu vou dar, que gênero textual 

que eu vou trabalhar, aí eu procuro levar aquele. Tenho batido mais, trabalhado mais o gênero crônica, 

porque é um genros menor, são textos menores, e humorísticos também e aí fica mais fácil pra despertar 

a curiosidade deles não é? 

 

PROFESSOR 2: (...) Eu tenho que escolher textos que agradem aos alunos, então os textos, eu vou 

recolhendo um conjunto, numa pasta, num arquivo que eu já tenho, que eu tenho três pastas lotadas de 

textos e separadas por temas, desses temas eu saio selecionando os textos a partir do que eu já tenho em 

casa e dos interesses deles, porque a gente percebe que eles têm interesse nesse ou naquele tipo de 

coisa, e a gente vai trazendo isso pra sala de aula. 

 

PROFESSOR 3: A gente utiliza muito o livro didático, por questão de recurso material mesmo, recurso 

físico, e algumas coisas eu seleciono do dia-a-dia, por exemplo o texto que eu já citei, o critério aí foi o 

critério do interesse, que é um critério que eu sempre penso um pouco, quando eu vou escolher alguma 

coisa pra eles. Outro dia trabalhamos um texto que falava... era uma reportagem que falava sobre João 

do Morro, sobre uma música polêmica dele, então tem muito haver com eles, porque eles são daqui, são 

de perto, são do Morro, então eles conhecem. 

 

Percebemos que o aspecto “interesse dos alunos” é bastante valorizado em relação aos 

Professores 2 e 3. É importante para esses professores agradar aos alunos no que diz respeito 

ao contato com o texto ou materiais de leitura. A seleção de textos no dia a dia indica que os 

professores citados não seguem um planejamento engessado, feito para turmas diversas. 
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Planejando a aula, a utilização de um texto interessante encontrado naquele dia, independente 

de qual gênero seja, trazido pelo professor, possibilita trabalhar o tema que o texto traz. O 

critério do “interesse do aluno” colocado pelos professores sugere-nos pelo menos dois 

impasses: - Na medida em que se restringe a escolha e seleção a esse critério, geralmente 

escolhe-se textos em gêneros familiares aos alunos, gêneros escolares ou do seu cotidiano 

imediato, limitando-os. O professor poderia, na sua seleção e escolha, levar e apresentar ao 

aluno textos de gêneros menos convencionais, os quais fizessem parte da vida social e que, 

certamente, o aluno se depararia no seu trajeto de vida. O outro impasse é o tema, que parece 

ser uma estratégia do professor para atrair os alunos, mas, de repente, aqueles temas tão 

interessantes aos alunos não são potenciais para um trabalho mais específico no ensino da 

Língua Portuguesa. 

 Com relação ao Professor 1, há uma descrição das ações que o leva à seleção e escolha 

do material de leitura, mas, em sua fala, a ação de planejar parece ter sido anterior à seleção 

do material o que não se percebe nos outros dois professores. De acordo com o assunto que 

“vai dar”, o professor escolhe os textos a serem trabalhados. Esse verbo “dar”, relacionado à 

ação de ensinar, sugere-nos uma certa postura do professor diante do conhecimento e da sua 

relação com o aluno. Esse dado confirma ou colabora com o que foi percebido nas 

observações de sala de aula no que se refere ao trabalho com o eixo leitura. Nas aulas 

observadas o professor supracitado, com relação á leitura, assume uma postura 

monopolizadora e o ato de ler é praticado constantemente por ele, em voz alta e aos alunos 

cabe acompanhar a leitura.     
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O USO DE DETERMI�DADOS GÊ�EROS �O DESE�VOLVIME�TO DA CRITICIDADE 

DO ALU�O 

 

PROFESSOR 1: Crônica. As crônicas porque são textos muitas vezes humorísticos, mas eles textos 

reflexivos. O aluno reflete naquela crítica que o autor está fazendo ali. Ele é levado a refletir sobre 

aquele fato, sobre aquela situação, aquilo que acontece no dia a dia, sobre a própria vida, sobre o fato e 

vai associando à vida dele e vai fazendo uma leitura crítica. 

 

PROFESSOR 2: Eu não seleciono um genro só. Quando eu to trabalhando determinado assunto, as 

vezes é melhor trabalhar um genro ou outro, mas quando eu to trabalhando a criticidade é bom a gente 

trazer várias linguagens e vários pontos de vistas, você tem que trazer vários gêneros sobre o mesmo 

tema, pra fazer uma discussão e enriquecer a criticidade deles. 

 

PROFESSOR 3: É, a própria notícia pode ser um. Mas eu sempre peço quando eu estou trabalhando 

alguns textos pra que eles questionem algumas idéias, algumas coisas... é, não sei se teria um gênero 

específico porque também dentro do genros você tem vários textos, então depende muito do texto, 

depende muito de como você olha, de como você faz seus alunos olharem para o texto. 

 

Analisando as respostas dos professores, podemos perceber as ideias que os mesmos 

têm sobre gênero e sobre criticidade. Sobre gênero textual, as falas dos professores parecem 

indicar certa falta de clareza sobre o conceito de gênero enquanto entidade sócio-discursiva, 

enquanto fenômeno histórico vinculado à vida cultural e social (MARCUSCHI, 2005a). 

Frequentemente, os docentes relacionaram gênero textual à ideia de tipos de texto. Esse fato 

ficou evidente no discurso dos sujeitos pesquisados especialmente pela ausência do 

entendimento sobre a forma e função do gênero. Na entrevista, a pergunta sobre o uso de 

determinados gêneros foi problematizada através do aspecto da criticidade, que pode ser 

trabalhada através qualquer de gênero, mais especificamente, alguns deles possibilitam uma 

didática que mesclando linguagem verbal e não verbal exploram a criticidade também com 

diversidade de gêneros. É o caso de se utilizar uma charge, por exemplo, e intertextualmente 

um editorial ou uma reportagem com fotos.  
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Concordamos ainda com Marcuschi ao sugerir que não há gêneros textuais ideais para 

o ensino de língua, no entanto há neles níveis de complexidade no caso de serem mais ou 

menos formais, privados ou públicos e no caso de produzirem maior ou menor 

intertextualidade (Idem, Ibdem). Nesse sentido procuramos saber se na opinião dos 

professores havia algum gênero específico que seria mais útil para o trabalho com a 

criticidade a partir do eixo leitura. 

Dois dos professores (Professores 1 e 3) indicaram respectivamente os gêneros 

crônica e notícia como os mais indicados para trabalhar e desenvolver a criticidade no aluno.  

Ambos apontaram esses gêneros, justificando que eles propiciariam a reflexão e o 

questionamento diante do texto. 

Sabemos que é objetivo comum do ensino de LP, nos diferentes níveis e ciclos, 

organizar práticas educativas de forma a garantir, progressivamente, que os alunos sejam 

capazes de:  

Compreender o sentido nas mensagens orais e escritas de que é destinatário direto 
ou indireto, desenvolvendo sensibilidade para reconhecer a intencionalidade 
implícita e conteúdos discriminatórios ou persuasivos, especialmente pelos meios 
de comunicação (PCN, 1998).    
 

 Mais adiante, trataremos de questões específicas relativa ao discurso dos PCNs.  Nesse 

momento, resgatamos a fala do Professor 3: “(...) depende muito de como você olha, de como 

você faz seus alunos olharem para o texto”  e a do Professor 2 que não citou um gênero 

específico: “(...) você tem que trazer vários gêneros sobre o mesmo tema, pra fazer uma 

discussão e enriquecer a criticidade deles”, mas a diversidade. 

 Refletimos, então, sobre duas questões principais: a primeira diz respeito à didatização 

que o professor faz. Nos perguntamos, então: de que maneira ele “olha para o texto ?” e como 

ele “faz seus alunos olharem os textos propostos”? E a segunda questão seria sobre graus da 

criticidade.  Esses existiriam? “Enriquecê-la” seria aumentá-la? Ou dar-lhe mais qualidade? 
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 Segundo Luckesi (1999), o leitor como sujeito de sua leitura deve estar atento a três 

pontos fundamentais: 

1) A compreensão (e não a memorização) do texto; 2) avaliar o que se lê, 
julgando de acordo com a realidade expressada; 3) ter uma atividade de constante 
questionamento, para compreender o que é realmente relevante a ele (leitor). (p. 
136) 
 

  Podemos dizer que o primeiro ponto colocado pelo autor supracitado diz respeito à 

efetividade do ato de ler: “ler é compreender”.   O segundo e terceiro pontos darão ao sujeito 

uma atitude ativa e crítica diante do texto. E é sobre essas atitudes que buscamos saber dos 

professores. Que gênero eles usavam ou como eles faziam para alcançar nos alunos atitudes 

ativas e críticas diante do texto. 

 É possível perceber que na didática do Professor 1 há uma preocupação em aproximar 

a situação de aprendizagem escolar com a vida dos alunos, buscando a reflexão desses na 

relação do fato lido com o que ele (aluno) porventura vivencia ou vivenciou no seu dia a dia. 

 Nos discursos de modo geral percebe-se impasses na didatização. Acreditamos que 

ensinar Língua Portuguesa numa perspectiva discursiva, como é a proposta dos PCNs, requer 

do professor a compreensão de saberes não só experienciais, mas também teórico-

metodológicos que propiciam uma didatização condizente com essa abordagem. 

 

DESCRIÇÃO DE UMA SITUAÇÃO DE APRE�DIZGEM 

PROFESOR 1: (...) nesse dia eu tinha levado uns livros de Fernando Veríssimo, que tem diversas 

crônicas e levei uma entrevista do Jornal do Commércio que saiu com o compositor de música brega 

João do Morro, que tá agora na mídia e na entrevista, vinha dizendo que João do Morro, ele é um 

cronista do subúrbio. Porque ele faz uma crônica, as músicas dele, são bem irreverentes, politicamente 

corretas, no cotidiano, chega a ser assim debochadas, e os alunos conseguira, fazer essa associação e 

começaram a partilhar da vida deles, do di a dia, já que a escola se situa na periferia e els começaram a 

associar, começaram a perceber que o cronista Luiz Fernando Veríssimo tratava de situações que eles 

mesmos podem tratar falando das coisas do subúrbio, com João do Morro fez, que é um tipo de crônica 

também, não é? É uma reflexão sobre o dia a dia no contexto do subúrbio e eles chegam a reproduzir 

alguma coisa, a criar, a produzir, a fazer alguma coisa. 
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PROFESSOR 2: (...) a partir da leitura do filme, a gente fez um debate regrado, a gente fez a questão 

da escrita e da visualização. Então eu fiz o que? Após o debate geral com a turma toda, eu dividi a 

turma em dois grupos. Um grupo ficou no centro e outro grupo ficou por fora. O grupo de fora tinha 

que anotar todos os argumentos utilizados pelo grupo interno. Eu lançava uma pergunta polêmica sobre 

o debate que estava sendo feito, e essa pergunta era lida, e o grupo tinha que responder, o grupo 

interno, e o grupo externo só fazia copiar e anotar, aí o que é que a gente fazia, após essa parte, quando 

acaba a discussão... é claro que de vez em quando tinha que intervir, incentivar a pergunta, a discussão, 

o grupo externo pegou a partir do relatório, fez um relatório oral, do que foi discutido, um tipo de 

resumo, do que foi discutido ali, então cada um botou um ponto de vista ali, que foi acrescentando mais 

ainda a discussão e sem acrescentar obviamente o seu lado, a sua opinião pessoal, só o que ele 

observou, um focaram num determinado assunto, outros em outro, então vamos trocar, o grupo externo 

agora ficava dentro, e o interno ficava fora para cada um passar por cada experiência, então foi um 

trabalho que deu bastante resultado e que não exigiu tanto da escrita deles, ta certo, mas que deu 

bastante resultado. 

 

PROFESSOR 3: Quando trabalhei sobre o João do Morro, porque havia um choque de interesses ali, 

DE. De duas perspectivas antagônicas e aí, me ocorre que eles se colocaram mais numa situação de 

defesa da pessoa achando que era natural, alguns alunos acharam, disseram que a música, que não era 

preconceituosa, e outros disseram que sim, que era, e houve até um certo debate assim entre eles, uma 

certa discussão, mas assim, depende, varia muito de aluno pra aluno, com a mesma série, mas a 

maturidade é muito diferente, a maneira de olhar pra coisas é diferente. 

 

 Se estivéssemos fazendo Análise do Discurso, muita coisa teria que se considerar, pois 

os procedimentos desta análise têm, segundo Orlandi (2005), 

 

a noção de funcionamento como central, levando o analista/pesquisador a 
compreendê-la pela observação dos processos e mecanismos de constituição de 
sentidos dos sujeitos, lançando mão de paráfrases e da metáfora como elementos que 
permitem um certo grau de operacionalização dos conceitos (p. 77). 
 

Esta análise dispõe de três etapas principais, segundo a autora, que vai da passagem de 

uma superfície linguística para o texto (discurso); do objeto discursivo par a formação 

discursiva; do processo discursivo para a formação ideológica. Em outras palavras, o 

pesquisador entra em contato com o texto, identifica a discursividade presente, “desfazendo 

assim a ilusão de que aquilo que foi dito só poderia sê-lo daquela maneira”. Depois a partir do 
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relacionamento das formações discursivas com o processo de significação e com a formação 

ideológica, o pesquisador observa os efeitos metafóricos que segundo M. Pêcheux (1969) 

apud Orlandi (2005) é o fenômeno semântico produzido por uma substituição contextual. 

Então se percebe que uma análise com base no discurso propriamente dito, que adota essa 

concepção teórico-metodológica de análise do discurso foge às pretensões metodológicas 

dessa pesquisa.  

Nessa pesquisa recorremos a outro tipo de análise do discurso, a de conteúdo 

(BARDIN, 1997), que permite ao pesquisador um procedimento de inferência a partir dos 

“efeitos de superfície” e como técnica inscreve-se “numa sociologia do discurso” (p. 213). As 

condições de produção do discurso são consideradas e analisadas de acordo com as 

manifestações semântico-sintáticas da superfície discursiva. 

 Assim, se um discurso é de modo geral formado ou determinado pelas condições de 

produção e por um sistema linguístico, desde que se conheçam essas condições de produção e 

o sistema linguístico poderemos “descobrir a estrutura organizadora ou o processo de 

produção, através da análise da superfície semântica e sintática deste discurso (BARDIN, 

2002, p. 214). 

 No caso de nossos professores, observamos em todos eles a preocupação em legitimar 

o que foi dito anteriormente por eles mesmos, citando e descrevendo uma situação de 

aprendizagem em que ao trabalhar um dos gêneros citados, ou diversos gêneros, como diz o 

Professor 2, eles perceberam que os alunos se manifestaram de forma crítica em relação ao 

texto lido. Queríamos saber na prática, numa situação real, como é que o professor fazia para 

mobilizar a criticidade no aluno. Entendendo por crítica, a faculdade de julgar produções ou 

manifestações de caráter intelectual e valorizá-la ou não dependendo de suas convicções.  

(AURÈLIO, 2002). 
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 O Professor 1 busca trazer com os alunos o conceito de crônica ao relacionar as 

crônicas de Fernando Veríssimo às irreverentes músicas de João do Morro. O título dado a 

este último como “o cronista do subúrbio” ratifica essa relação. Há uma busca de pontos em 

comum, de relação de semelhança entre ambos e sugerindo e instigando essa reflexão, o 

Professor 1 vai conseguindo dos alunos o que ele chama de associação com a vida deles do 

educando e assim “fazendo uma leitura crítica”.  Mas parece que esta só se efetiva de fato 

quando eles chegam a “reproduzir, a fazer, a explicitar alguma coisa”. Sim, porque a atitude 

crítica é ativa e pressupõe uma ação após um processo reflexivo. 

 É notório que a essência da criticidade, a capacidade de nos manifestar, de pensar, de 

não aceitar, de julgar ou se indignar com algo, é inerente ao sujeito, mas todas essas ações 

podem ou não serem mobilizadas durante um processo de relação com o conhecimento. 

Reiteramos a importância da didática do professor e de suas ações para a construção de um 

conhecimento novo a partir do que já existe. 

 

UTILIZA�DO O TEXTO �ÃO VERBAL 

 Perguntamos aos professores se em algum momento de suas aulas haviam utilizado 

textos não verbais para o trabalho de leitura. As respostas, não tão animadoras, sinalizam para 

a dificuldade do professor em trabalhar esses textos. 

PROFESSOR 1: Utilizo pouco... Da verdade o texto não-verbal... eu acho que são pouco explorados no 

livro didático de português (...) não tenho trabalhado muito não. 

 

PROFESSOR 2: Eu trabalhei um texto não-verbal: era um poema que  era um coração e um 

quadrado... era um poema concreto(...) Criaram outra legenda, criaram outros desenhos, então eles 

acabaram criando outras linguagens. 

 

PROFESSOR 3: É... a gente não usou muito, a gente usou o que tinha no livro didático. Eu lembro o 

último que a gente utilizou que foi uma imagem baseada num texto poético, de Carlos Drummond de 

Andrade e o exercício pedia pra que eles tentassem entender a seqüência e como é que ele terminaria 

aquela história, baseado no texto original, na leitura original.  
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Apesar da crítica ao LD, verifica-se que entre os três, o livro que o Professor 1 utiliza é 

o que mais traz propostas de atividades com esses textos e, apesar de ter respondido no 

questionário inicial que serviu para selecionar os sujeitos da pesquisa, que utilizava e achava 

importante, na entrevista este discurso não é confirmado. 

 Há um problema conceitual ao se referir ao texto não verbal na fala do Professor 2, 

pois este se refere a um poema concreto como texto não verbal, quando na verdade, pelas 

características que ele cita, trata-se de um texto multimodal. 

 O mesmo equívoco comete o Professor 3, ao se referir a uma imagem baseada num 

texto de Drummond como sendo um texto não verbal. Na verdade trata-se da ilustração de um 

poema, seguido do exercício e produção oral do que seria o desfecho de um texto. 

 Diante de uma conjuntura de escassez de meios para reproduzir gêneros multimodais 

com a presença da imagem ou textos não verbais na escola, o livro didático se configura ainda 

como um dos recursos viáveis para o trabalho com esses textos. Algumas atividades foram 

por nós analisa das no item 5.4 deste capítulo e, apesar de alguns problemas nas proposições, 

mostram-se como atividades interessantes e que com a participação do professor adaptando-as 

em termos de nível de dificuldade à turma que trabalha poderiam tornar-se um excelente 

recurso. 

 Na sequência da entrevista o Professor 3 afirma: 

 

Eu percebi, observando o livro que ele traz muitas fotografias, né... tem 
umas imagens (...) eu lembro, tem uma específica que eu lembro muito, uma 
que tem o sol, parece que é na página 14, eu achei bem legal (PROFESSOR 
3). 
 

 Interrogando ainda sobre como foi que ele havia trabalhado essa imagem afirmou que 
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(...) as perguntas assim, eram quatro perguntam simples e tinha uma que  
se... eu achava interessante que se destacava, tinha uma assim que era 
diferente, e aí, o que é que eles estavam vendo ali? Tinha imagem de criança 
brincando e eles davam respostas diferenciadas, foi um diálogo com o outro 
texto (PROFESSOR 3). 
 

 Percebe-se que o trabalho com a imagem não tem base em um conhecimento teórico, 

nem é fruto de subsídios teórico-práticos para o trabalho com a linguagem visual. Mesmo 

achando interessante o professor utiliza apenas e especificamente o que o livro propõe que 

quase sempre fica no plano descritivo. Sabemos que o texto não verbal pode, em princípios 

ser dominantemente descritivo, porque afinal de contas representa uma realidade singular e 

concreta, “um ponto estático do tempo”, mas não é só isso, a leitura de um texto não verbal 

pode alcançar sentidos implícitos na imagem e tem a vantagem de que qualquer pessoa, 

mesmo as não escolarizada, ou alfabetizadas poder lê-los. Obviamente existem graus de 

leitura e compreensão, então não é possível dizer que um analfabeto não tenha condições de 

fazer essas leituras, o que se percebe é a necessidade de um letramento visual. 

 

DIDATIZA�DO UM TEXTO �ÃO VERBAL 

 Em um determinado momento da entrevista os decentes responderam sobre de que 

forma o professor poderia realizar atividades com textos não verbais de forma ideal, mas de 

suas palavras emergem experiências pessoais e o conhecimento que os docentes tem sobre o 

trabalho com esses textos. Vejamos os discurso dos professores: 

PROFESSOR 1: Eu tenho alunos que gostam de desenhar, então poderia apresentar textos não-verbais 

a eles e possibilitar que eles mesmos produzissem outros textos. É possível fazer isso porque têm alunos 

que desenham e outros que não, né? Mas eles têm habilidade para colagem, então eles pegam fotos, 

imagens, figuras e lêem, fazem também... então é trabalhar com textos não-verbais não é difícil e até 

fácil e a gente pode explorar o próprio talento do aluno, incentivá-lo a produzir textos, né? 

Compreender... e na medida que compreendem, eles também produzem. 

 

PROFESSOR 2: Com essa 8ª série, eu não tive essa experiência, mas com outras séries, eu gosto de 

trabalhar com artes, assim com os grandes quadros da história da humanidade... Por que eu acredito 
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que a imagem artística, num quadro, numa escultura, ela revela muita coisa, que o aluno por si só não 

consegue perceber, então, tem até um quadro é... o choro, se não me engano de... Picasso que fiz um 

trabalho muito bonito com uma turma antigamente, que era exatamente, a gente fez uma leitura, do que 

é o choro, é... das cores, então a gente fez essa leitura. 

 

PROFESSOR 3: Essa coisa assim de pensar sobre esses aspecto de como o texto não-verbal pode te 

ajudar pra fazer as coisas... é... não funciona muito comigo porque eu sou muito de partir do que eu 

tenho, aquele texto não-verbal pode me ajudar... então eu  não especifico de modo geral o texto não-

verbal, o que eu posso fazer especificamente com o texto não-verbal, é fazer com que os alunos 

percebam que o sentido não está só nas palavras, a imagem também produz sentido, o sentido que está 

em outras coisas também além da palavra, nesse, nesse ponto o texto pode me ajudar, especificamente o 

texto não-verbal ou multimodal, entender que existem outras formas de fazer sentido, só as palavras não 

são necessárias em algumas situações.  

 

 

 

5.5  O grupo focal: discursos e reflexões 

 

A análise dos resultados do grupo focal foi a etapa mais difícil da pesquisa, tendo em 

vista a escassez de literatura e de pesquisas em educação que utilizaram essa técnica. Tivemos 

a oportunidade de presenciar a realização de uma das sessões de grupo focal da pesquisa da 

Professora Doutora Márcia Melo9 cuja opção metodológica de organização dos dados e 

análise foi a partir da construção de um mapa conceitual, cruzando informações que surgiam 

no decorrer da sessão. Na ocasião a professora investigava a questão do perfil curricular do 

curso de pedagogia e seus dados permitiram esses procedimentos e posterior análise.   

Na nossa pesquisa, no entanto, utilizamos outros procedimentos, igualmente válidos e 

que nos ajudou na categorização e posterior análise, utilizando-nos também da criatividade 

científica na organização dos dados diante do montante de dados que foram gerados de uma 

única sessão. As ações que se seguiram para a organização dos dados foram as seguintes: a) 

                                                
9 A Professora Márcia Melo é docente adjunta na Universidade Federal de Pernambuco e atualmente desenvolve 
pesquisa no pósdoutoramento sobre o currículo e identidade dos cursos de Pedagogia.  
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Construção de um relatório contendo todo o material audiovisual gerado na discussão; b) 

Construção de um resumo dos comentários mais importantes a partir do sumário etnográfico; 

c) Construção de categorias de análise; d) Classificação dos indicadores formais (análise da 

expressão); e) Quantificação de ocorrências de determinados léxicos; d) Reflexões sobre os 

discursos; e) Reflexões sobre os comportamentos.    

Após a transcrição das falas compondo assim o relatório gerado na discussão, 

construiu-se um sumário etnográfico com as falas dos participantes que tinham maior 

relevância para a pesquisa, e a partir delas um resumo dos comentários mais importantes. As 

primeiras categorias de análise surgiram desse material, bem como das temáticas discutidas. 

Sejam elas:  

Sumário etnográfico 

TABELA 6 
 

Categorias Adesão total Adesão parcial imparcialidade 
Aspectos da criticidade 
em relação à leitura 

Destacam a existência de 
graus de criticidade. (P1) 
A criticidade como 
fenômeno ensinável. 
(C1) 
A criticidade cresce 
através da diversidade. 
(P3) 

Depende da condução 
didática do professor. 
(C1) 
Depende do texto, 
depende do que o texto 
traz. (P3) 

 
 
 
 
 
 

Conceito de leitura Idéia ampla do conceito 
de leitura (para além do 
verbal). (C1); Destaque 
para a necessidade de 
ampliar o conceito de 
leitura para a ideia de 
“compreensão”, “ ler é 
necessariamente 
compreender” (P 3). 

Limitações no aspecto de 
que a “leitura errada 
existe” (P 3) 

Não houve oposição à 
fala do professor. 

Comparação entre ler e 
estudar 

Destaque ao prazer de 
ler, considerando a 
leitura deleite. (P1 e C1) 

 Não houve oposição à 
fala dos professores. 

Gêneros do domínio 
literário como os mais 
trabalhados na escola 

A crônica (C 3);  
 

Não necessariamente (P 
2); Cita o fenômeno da 
intergeneracidade 
nomeando o fenômeno 
como “mistura de 
textos” (P 2); Destaque 
para o aspecto da 
diversidade textual (C1). 
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 Uma das frases afirmativas que fez parte da dinâmica do GF versava sobre a 

criticidade e foi lida pelo Professor Convidado 1. Ao aderir parcialmente, indicando que o 

trabalho com a criticidade “depende da condução didática”, o Professor Convidado 1 destaca 

a didática como mediadora de um conhecimento que segundo ele é ensinável – a criticidade. 

Dizer que “depende da didática”, parece-nos um indício de que, na verdade, o que o professor 

intenciona dizer é que a criticidade depende do professor; da maneira como ele trabalha. 

Essa ideia logo é rebatida pelo Professor 3, que condiciona a criticidade ao tipo de 

texto. Enquanto o Professor 1 destaca graus de criticidade, ele indica que esse grau cresce 

diante da variedade textual com que professor e aluno lidam. Percebemos que esses discursos 

parecem esconder a falta de um conceito construído sobre a própria criticidade.  O que seria 

criticidade para o professor? Ou seja, o que seria o trabalho de desenvolvê-la no aluno? O que 

seria trabalhar a leitura numa perspectiva crítica? E ainda, o que seria ler um texto 

criticamente?  

A nosso ver, diante do ato de ler é preciso ajustar as lentes para enxergar além do 

explicitado e fazer costuras com outros textos ou ousar discordar e ter argumentos pra isso. 

Essa prática de criticidade, pouco explorada, seria a nosso ver uma questão de atitude, de 

visão de mundo. Não seria um conteúdo ensinável, mas um princípio para nortear o ensino da 

leitura e da escrita.  

 Subjacente aos discursos dos professores sobre a leitura e o ato de ler está uma 

concepção de leitura, de texto e de sujeito. Há consenso entre os professores quanto à ideia de 

um conceito amplo de leitura, para além do verbal. O foco é na compreensão, e é preciso 

construir um sentido e evitar as famosas como dizem os professores... “viagens dos alunos” ao 

se debruçarem por exemplo sobre textos não verbais. 

 Os discursos dos professores são indícios de que estes são partidários a uma 

concepção de leitura como atividade interativa de produção de sentido (KOCH, 2005). O 
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termo “amplo” opõem-se a conceber uma leitura decifradora de caracteres e sem consideração 

do leitor como co-autor no momento que lê e reconstrói o sentido do texto. Ao mesmo tempo 

as adesões parciais à essa ideia lembras os limites para uma compreensão, sendo ela não 

autorizada, o que eles chamam de leitura errada. 

 A seguir seguem-se as categorias que dizem respeito diretamente ao objeto de 

discussão desta pesquisa que é a questão da problematização sobre o uso de textos não verbais 

na sala de aula. 

 

TABELA 7 
 

Categorias Adesão total Adesão parcial imparcialidade 
O LD e sua proposta 
para o trabalho com 
textos não verbais. 

Satisfatório, porém o 
professor é que não 
estaria preparado para 
trabalhar com aquele 
tipo de texto (P3) 
O LD traz essas 
propostas e são boas e 
interessantes (P1 e P2) 

Destaque para a idéia de 
que nenhum livro é 
totalmente satisfatório 
(P1). 
Ratifica que para um 
efetivo trabalho com o 
LD dependerá muito da 
turma (P2) 

 

O uso de textos não 
verbais na sala de aula 

 O professor não utiliza o 
texto não verbal por não 
saber como utilizar (C1, 
C2 e C3) 
Dificuldades na seleção 
de textos que não estão 
presentes no LD (P1) 
Dificuldade financeira 
para reproduzir os textos 
não-verbais para toda a 
turma (P3) 
Destaque para 
resistência dos alunos 
em aceitar o trabalho 
com textos com outros 
modos de apresentação 
que não seja o verbal 
(P2) 

Destaque sobre a 
presença da linguagem 
visual na vida das 
pessoas (P 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O texto escrito na sala de 
aula 

Justificativa do uso 
excessivo do texto 
escrito devido à 
formação continuada 
(P2). 
O texto escrito é sem 
dúvida o mais trabalhado 

Os alunos estão presos 
ao escrito e não aceitam 
outra coisa (P3) 
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em sala de aula (C2) 
O professor como leitor 
de textos não-verbais 

Destaque para a 
necessidade de apurar o 
olhar sob o texto não 
verbal percebendo seu 
potencial como objeto de 
leitura (P2) 

  

O tema “Texto não 
verbal na sala de aula” 
na formação continuada 

 Unânimes em admitir 
que nunca tiveram na 
formação, nem inicial, 
nem continuada, 
informações sobre o 
tratamento didático-
pedagógico para textos 
não verbais no ensino de 
LP 

 

 
Com relação às propostas para o trabalho com textos não verbais do livro didático 

serem satisfatórias, os professores 1 e 2, ao mesmo tempo que confirmam apresentam 

ressalvas com relação a não generalizações e à recepção da turma ao trabalho com esse 

material didático. O LD hoje na rede municipal do Recife, é escolhido pelo grupo de 

professores de cada escola. Não é nosso foco essa questão, mas foi importante indagar aos 

professores se nessa escolha eles atentaram para essas propostas. Na sessão do GF essa 

questão não estava previamente formulada na dinâmica, mas surgiu no final numa pergunta 

feita por nós que teve como resposta primeiro o silêncio, e logo em seguida a fala de um 

professor convidado. Este verbalizou: “Sinceramente eu nunca olhei isso não!” A adesão à 

fala do professor pelos seus pares vem logo em seguida pois gera-se a partir dela justificativas 

como: “É tanta coisa pra a gente a olhar... avaliar...”; “Até a espessura do livro a gente tem 

que avaliar”. O professor 2 explica que “se o livro didático for muito grosso e pesado os 

alunos não trazem”.   

Observamos que não houve adesão total no que se refere ao uso de textos não verbais 

na sala de aula. E apesar de aderirem ao uso, os discursos foram uma avalanche de 

justificativas para o fato evidente de que não didatizam esses textos. 

Um fala que merece destaque é a do Professor 3 ao se referir aos alunos como estando 

eles “presos ao texto escrito e não aceitam outra coisa”. Recordamos que no referencial 
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teórico deste estudo nos referimos às implicações pedagógicas do saber docente e buscamos a 

reflexão de que são diversas as decisões metodológicas dos professores. Uma delas é a 

resistência dos alunos. Muitas vezes o professor não está nem consciente disso. Ao mesmo 

tempo que ele precisa atuar conforme as políticas públicas educativas e normatizadoras de 

ordem socioeconômica, também seus alunos de forma direta e indireta são influenciados por 

esse movimento macro que por vezes impõe currículos e programas, mas não devemos 

esquecer que no que se refere ao ensino, toda postura e ações passam por uma concepção que 

se tem de sujeito, no caso do ensino de língua de leitor/escritor e usuário dessa língua.  

É ainda o professor quem tem melhores condições de avaliar os materiais de leitura 

para seus alunos e se nesses materiais há uma aplicação prática, um reconhecimento, uma 

importância para o aprendiz, não há porque os alunos não aceitarem. Só que alguém precisa 

mostrar isso pra eles. 

Entramos então numa outra questão: a necessidade de apurar o olhar sob o texto não 

verbal, percebendo seu potencial como objeto de leitura. Nossa hipótese, e para ela seria 

necessário um novo estudo, é a de que os professores não se debruçam como leitores desses 

textos. Um indício que confirma essa colocação é o que coloca o Professor 2 a esse respeito 

(vide tabela 7 sobre essa questão). 

De modo geral os professores apontam a formação inicial e a continuada como 

responsáveis por não lhes permitir o contato com a didatizacao de textos não verbais, de modo 

a compreender suas implicações pedagógicas. Isso seria, segundo eles imprescindível, uma 

vez que esses textos estão no mundo, à nossa volta. Considerando o avanço tecnológico e os 

modos semióticos de construção dos gêneros nas atividades sóciocomunicativas, pois estes 

tornam-se cada vez mais multimodais,os professores foram enfáticos em dizer  que carecem 

de formação continuada que tragam essa abordagem multimodal aos textos. 

 Outras temáticas também foram abordadas nessa sessão: 
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TABELA 8 
 

Categorias Adesão total Adesão parcial imparcialidade 
Transposição didática Concordam que os 

saberes teóricos 
precisam ser didatizados 
e apreendidos pelos 
alunos (P3 e C1) 

  

Desenvolvimento da 
argumentação 

Uma competência a ser 
ensinada (P2) 
Característica intrínseca 
ao ser humano, mas cabe 
ao professor desenvolver 
(C1 e C2)  

  

Novas tecnologias nas 
práticas de sala de aula 

 Tudo o que é novo pra 
ser aplicado depende das 
condições de trabalho e 
da realidade da turma 
(C2). 

 

 
 

A tabela 8 acopla as adesões sobre o tema da didática e resgatamos o que diz Gómez  

(1988) sobre o espaço da sala de aula: ele deve ser uma espaço de compartilhamento de 

conhecimento que é “social e socializável”. Acreditamos que a didática precisa ser pensada 

como um meio para se alcançar isso, mas acrescentamos que tem a ver também com a 

capacidade criativa do professor e seu esforço de busca do conhecimento. Didatizar textos nos 

diversos gêneros, inclusive os multimodais ou só visuais é entender e acreditar no seu 

potencial comunicativo, fazer os alunos perceberem os aspectos discursivos e capacitá-los a 

ler e produzi-los diante das necessidades de interação. 
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Classificação dos indicadores formais (análise da expressão) 
 
 
 TABELA 9                                     OCORRÊ�CIAS 
 

Léxico P1 P2 P3 C1 C2 C3 
DEPENDE  1 2 2   
DIFICULDADE 4         
PREPARADO   1   2 
TRABALHO 9 3 4 6 10 1 
TOTALMENTE  1  2 1 1 
MUITO 9 5 4 3 10  
TRABALHADO 2  1 2  1 
TRABALHAR 11 2 2 7 4 3 
EXISTE   2  2  
SEMPRE 2  1    
IDEAL  1 2    
REALIDADE  4  1 1  
ADAPTAR   2 2   
ARTICULAR  2     

 
Obs: Critério de seleção das palavras: uma relativa carga de sentido no discurso dos professores e a 
frequência em três ou mais ocorrências.  
 
 
 
 
Reflexões sobre discursos e comportamentos 

a) Palavras utilizadas repetidamente 

Foram classificadas palavras que durante a sessão do GF foram utilizadas repetidas 

vezes pelos professores, destacando-se entre elas as que expressam ação: trabalho (num 

total de 33 ocorrências entre as diversas falas dos professores) e trabalhar (29 

ocorrências); e uma que exprime intensidade: muito (31 ocorrências). Ambas ocorreram 

nas falas de todos os professores. 

Qualitativamente podemos inferir que há uma preocupação latente com o fazer 

pedagógico. Destacamos a fala do Professor Convidado 1: 

“Eu trabalho muito o não verbal e verbal. Diversidade de textos e de 
gêneros(...)”. 
 

 O advérbio de intensidade “muito” reforça a ênfase no trabalho, na ação de executar 

uma tarefa do professor. Trabalhar muito a diversidade textual aqui, significa a 
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justificativa e a prova de que consideraria os textos não verbais tanto quanto os verbais. 

Na verdade essa preocupação em afirmar e ratificar isso está presente na fala do Professor 

convidado 1, desde o início da discussão quando este afirma: 

“(...) porque a princípio se imagina que uma variação de gêneros tanto 
verbal ou não verbal que dá pra trabalhar a criticidade, mas eu acho que 
a criticidade depende muito do trabalho da condução didática do 
professor com cada gênero e aprofundar a crítica ou, inclusive dar meios 
não é? Caminhos para que os alunos observem na sua vida diária e 
pudessem realmente observar em outros textos, em outros gêneros, quilo 
que foi trabalhado na sala de aula, naquele gênero em relação a... ao não 
verbal e o verbal. Como o não verbal está contribuindo para o objetivo, a 
finalidade daquele gênero”. (C 1) 
 
 

 Na verdade essa preocupação do professor em trabalhar ou não a criticidade parte da 

ideia de que esta não é simplesmente uma categoria ou um conteúdo de ensino, mais que 

isso, ela é um princípio, ou uma postura. Por exemplo: em relação ao ensino da leitura 

crítica, ou se ensina a ler criticamente, desenvolvendo um olhar crítico sobre o texto ou 

não se faz isso. A criticidade, acreditamos, com base em Silva (1998a) não é um 

conteúdo, mas uma postura, uma maneira de ver/ler o mundo.  

 

b) Concordância entre as opiniões dos participantes 

Houve vários momentos de consenso. Entre eles destacam-se os que se referiam à: 

ideia ampla do conceito de leitura; da necessidade de um ambiente propício para a ação de 

ensinar e aprender ser concretizada; à condição de que a “leitura errada existe. Portanto, 

não se poderia considerar todas as “viagens dos alunos”, especialmente no que se refere a 

textos com imagem.  

Outro consenso foi que, estão todos muito mais habituados com o texto escrito. Até a 

oralidade é pouco trabalhada na escola e sobre o do texto não verbal, pouco ou nada se viu. 

Sobre essa questão, destacamos aqui a fala do Professor Convidado 2 sobre a formação: 

“Eu nunca tive uma formação continuada sobre isso”. (C 2)  
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 Ele se refere ao texto não verbal e às formas de utilizar a imagem estática ou dinâmica 

como objetos de leitura. 

De fato, era uma de nossas hipóteses, no início da pesquisa, que o professor não tinha 

o texto não verbal como objeto de discussão nas formações inicial ou continuada, e por 

isso, utilizavam pouco e subestimavam o potencial desses textos por não saber como 

fazer. Mas foi curioso observar que, em dois momentos na etapa exploratória dessa 

pesquisa, quando ainda coletávamos os questionários para a seleção dos sujeitos, os 

formadores, em reuniões sistemáticas de formação continuada pela rede municipal do 

Recife, utilizaram-se de imagens para a dinâmica que introduzia o conteúdo a ser 

trabalhado. Em uma das ocasiões, por exemplo, o texto não verbal, foi utilizado para uma 

situação de leitura deleite, em outra formação foram utilizadas imagens para um posterior 

trabalho de produção escrita de um poema concreto. Nas duas ocasiões a linguagem 

utilizada como texto, foi apenas, a visual, mas de fato ela em si não estava sendo vista 

como objeto de reflexão e sim utilizada como instrumento didático na introdução de 

outros conteúdos ou temáticas. Rapidamente, o formador toma aqueles textos como 

objetos de leitura e atribuição de sentido, mas logo em seguida foca-se a temática 

principal. 

 Ora, será que aí não estaria uma prova de que esses textos são interessantes como 

instrumentos didáticos para o professor seja ele o docente de sala de aula da escola 

pública, ou um formador especialista? Foram flagrantes como esses que nos 

impulsionaram na curiosidade de saber se no chão da sala de aula esses textos tinham 

entrada e o que os professores faziam com eles, como os utilizavam didaticamente, já que 

sabíamos, que isso já acontece na academia, nas universidades. São muitas as oficinas 

pedagógicas e as discussões sobre textos multimodais, hipertextos, linguagem não verbal, 

etc., que ocorrem no meio acadêmico, restava-nos saber se os professores do ensino 
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fundamental estavam inteirados dos recursos que esses textos podem proporcionar, tanto 

como instrumento didático ou como objeto de leitura. 

Percebemos naqueles momentos que presenciamos quão interessantes foram esses 

textos para introduzir o trabalho do formador, no entanto eles tornam-se apenas 

instrumentos meios e com um fim em si mesmo. Mas que, uma vez utilizados, sinalizam 

para uma opção textual interessante, pois todos os participantes se mostraram bastante 

envolvidos com a atividade de ler a imagem. 

Cabe-nos aqui a reflexão de que são momentos de formação inicial ou continuada, os 

mais propícios e interessantes para se ter o TNV e o texto multimodal com a presença da 

imagem como objeto mesmo de conhecimento e de reflexão sobre suas possibilidades 

didáticas tanto para a leitura como para a motivação para uma produção textual. 

 É sabido por nós que na academia, nas universidades de letras e pedagogia essas 

discussões já são atuais e até comuns, mas dados posteriores dessa pesquisa vão mostrar 

que isso ainda não chegou no chão da sala de aula, nem na reflexão do professor. Isso se 

confirma nas falas dos Professores Convidados 3, 1 e 2 quando esses se referem à 

utilização de TNV na sala de aula: 

“Ele não trabalha porque realmente não sabe!” (C3)  
“Eu acho que ele não utiliza por não saber...” (C1)  
“Pode ter professores que não trabalham porque acham desnecessário e 
pode ter porque não sabem.” (C2) referem-se ao professor de sala de 
aula. 

 

 Referir-se a eles mesmos usando pronomes da 3ª pessoa do plural parece ser uma 

forma de dar sua opinião sincera e resguardar a sua própria exposição como profissional 

diante do fato de não saber algo. Durante essas falas dos Convidados havia um consenso 

silencioso entre os outros participantes. Nota-se que essa relativa exposição só é feita 

pelos professores convidados e não pelos professores que foram entrevistados 

anteriormente e são sujeitos diretos da pesquisa. Isso pode indicar um mal estar em 
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admitir o não domínio de algo que já fora afirmado antes e isso, essa exposição, essa 

autodenúncia não é interessante pra eles. Mais na frente, no entanto, o debate toma fôlego 

e no final alguns depoimentos confirmam essas falas especialmente nas críticas à 

formação inicial e continuada que tiveram.  

   

c) Alteração de opiniões ocasionada pela pressão do grupo 

Foram poucas as alterações de opiniões. Um professor, geralmente é um profissional 

que tem opiniões formadas sobre determinadas coisas pautadas é claro na experiência 

direta em sala de aula, em valores e convicções pessoais formadas desde o momento que 

inicia sua formação. Então marcamos apenas dois momentos em que isso parece 

acontecer: Um deles, num momento de concordância geral sobre a afirmativa:  

“OS SABERES TEÓRICOS PRECISAM SER RESUMIDOS OU SIMPLIFICADOS PARA 
EDTRAR DA SALA DE AULA”.  
 

Apenas o Professor 3 se posiciona contrário à afirmativa dizendo que: 

“Isso aqui é sobre a transposição didática, né? O professor sempre sabe 
mais do que vai ensinar. Quando se fala em resumir e simplificar... É 
perigoso. Eu diria que discordo porque não acho que os saberes teóricos 
possam ser simplificados ou resumidos (...)”. (P 3) 
 

 Após debate e relativa pressão do grupo no sentido de concordar justificando-se 

através de uma das falas, 

“É que não se passa para o aluno o modelo teórico, por exemplo a palavra 
gênero. O que é gênero... não precisa falar gênero para o aluno, 
entendeu?”. (C 2) 
 

O Professor 3 acaba por concordar que, 

“... assim, no sentido de “adaptação”... eu concordo. É necessário adaptar 
os saberes teóricos para determinadas situações, né?(P 3) 
 

 O que o professor chama de “adaptar os saberes teóricos para determinadas situações” 

é na verdade, segundo Tardif (2002 ), transpor um saber que se apresenta diante de seus 
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condicionantes em meios para atingir determinados objetivos. Acreditamos, que nesse 

momento os saberes experienciais do professor os ajudarão à avaliar os conhecimentos 

adquiridos na formação, os que emergem das interações e das práticas sociais e 

profissionais e adequar os conhecimentos a serem didatizados sem subestimar seus 

aprendizes. 

 

d) Respostas dadas em função de experiências pessoais de maior relevância 

Na discussão do GF era comum entre os professores, o relato de experiências pessoais 

em sala de aula para ilustrar ou dar exemplos práticos justificando suas respostas. No 

quadro abaixo essas questões são explicitadas na fala do professor, ao mesmo tempo que 

podemos perceber quais deles dão mais frequentemente esse tipo de resposta. 

TABELA 10 

Professores Respostas Análise 

CONVIDADO 1 • “Falando da minha experiência, eu 
parto logo do princípio de que eu 
não uso livro(...) Porque o professor 
sempre observa um foco, o que deve 
ser mais aprofundado, ver o que 
poderia acrescentar, se não o 
professor fica muito limitado às 
amarras do livro, do texto”; 

• “Eu acho que deve ser dado mais 
atenção à leitura. Pra mim é leitura, 
escrita e tentando também articular 
com a análise lingüística, mas acho 
que como a gente vive lendo... esse 
trabalho de leitura precisa ser feito 
com mais ênfase e escrever também 
(...) eu tenho a visão que... é meio 
revolucionária... eu por mim deveria 
se quebrar os paredes da escola. A 
aula, principalmente, pra classe 
popular, não deveria ser dentro de 
escolas, em apenas um espaço mas 
em vários espaços. Esse modelo 
atual pra mim não funciona pra as 
classes populares. Quando eu digo 
popular, é assim sem nenhuma 
discriminação, pelo contrário, a 
realidade dele, a forma de eles 
conviverem, nem... nem espaço eles 
têm na casa deles, estão sempre na 

• O Professor Convidado 
1 não deixa claro se a 
opção de não utilizar o 
LD é dele ou se é por 
algum outro motivo, 
mas em sua fala fica 
claro a postura crítica 
em relação ao uso do 
livro. Usar o LD parece 
significar para ele estar 
preso às amarras. Essa 
concepção parece um 
tanto equivocada uma 
vez que o LD é mais um 
instrumento didático 
para uso de alunos e 
professores, mas que 
tanto pode ser 
potencializado como 
subutilizado. 

• O professor parece 
desabafar diante de uma 
triste realidade e de suas 
condições de trabalho. 
Fica evidente sua 
desilusão com a atual 
conjuntura da educação, 
e mais especificamente 
das políticas públicas 
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rua. E aí chegam na escola e ficam 
ali... sem expectativa.... eu acho que 
deveria mudar...” 

para as escolas que 
negam a necessidade de 
pensar alternativas para 
uma educação mais 
libertária. Seu discurso 
parece estar baseado 
numa concepção 
freireana de educação e 
suas palavras exprimem 
um desencanto, mas não 
uma desesperança. Suas 
palavras não negam a 
possibilidade de 
mudança, pelo 
contrário, afirma que 
isso “deveria mudar”. 

CONVIDADO 3 • “Eu me formei na católica, em 2002 
e nunca vi nada disso. Aí o que eu 
sei é ir pra sala de aula e ensinar 
Português, ensinar, concordância 
normal, concordância verbal, 
acentuação, separação de sílabas...” 

• Essas palavras 
exprimem um sincero 
desabafo e um pedido 
de ajuda. O professor 
não se nega a buscar 
novas alternativas, mas 
também não afirma 
vivenciá-las, uma vez 
que encontra segurança 
no que já faz, e no que 
de fato aprendeu a 
fazer. 

PROFESSOR 2 • “É... essa coisa dos gêneros textuais 
ela não é tão recente. Da verdade 
ela vem desde os anos 80 pra cá. E 
outra coisa pro professor aprender 
demanda esforço, e cansa, cansa 
muito, precisa de investimento. 
Agora essa questão do livro didático 
mesmo eu não trabalho. Quem 
define no final das contas sobre o 
livro didático é a turma. Tem turma 
que você trabalha com livro, 
outras...”; 

• “A gente acaba tendo que fazer três 
planejamentos diferentes pra 
trabalhar com o não-verbal. Porque 
se você pegar o livro didático 
aquelas perguntas as vezes não 
satisfaz a uma determinada turma e 
a outra turma satisfaz. Então você 
tem que jogar de tudo”. 

• Não usar o LD na aula 
foi na verdade uma 
opção do professor. Ele 
decide isso, tendo sido 
vencido pela turma que 
mostrava-se muito 
resistente. Ele avalia 
que não conseguirá 
muita coisa insistindo 
no uso e acaba 
utilizando-se de outras 
estratégias para o 
trabalho com TNV 
embora em sua fala 
esteja presente também 
uma crítica à proposta 
do livro.  

PROFESSOR 1 • “Hoje, por exemplo, eu fui trabalhar 
com a temática do negro. Aí eu levei 
os sambas né? Que a gente fala 
“pagode”, mas tem todo um 
preconceito com a palavra pagode, 
aí eu levei, tinha trabalhado um 
texto, e inclusive eu falei pra eles de 
textos não-verbais. Tinha uma 
fotografia de negros e aquelas 
expressões pra eles trabalhar, né?”. 

• Mesmo sem o domínio 
da didática com textos 
cujo referencial é a 
imagem, o Professor 1 
socializa uma 
experiência ditosa em 
sua prática.  
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CONVIDADO 2 • “Eu nunca tive uma formação 
continuada sobre isso”; 

• “Eu sou também, professora 
polivalente, eu utilizo Língua 
Portuguesa em todas as matérias, 
mas eu acho muito bom trabalhar 
matemática com o texto não verbal 
(...) em ciências sobre reprodução 
utilizei tanto fotografia como o 
DVD, mostrando (...) então eu 
trabalho o texto não verbal em todas 
as disciplinas”. 

• O professor convidado 
refere-se ao texto não 
verbal. Esse dado é 
revelador. A formação, 
em vários momentos do 
GF foi questionada e 
este professor diante da 
dificuldade, socializa 
sua forma inventiva e 
criativa de dar 
tratamento a esses 
textos. 

 

 

e) Ideias principais 

Para determinar quais foram as ideias principais, nas discussões do grupo, precisamos 

voltar várias vezes ao relatório com a transcrição das falas e perceber que apesar da 

temática principal ser o uso didático do texto não verbal na sala de aula, a discussão, por 

vários momentos girou em torno da prática docente em sala de aula, nos diversos 

aspectos desde as dificuldades até as inovações que os professores fazem no intuito de 

ensinar algo a seus alunos. 

As principais ideias podem assim ser pontuadas: 

a) O professor precisa trabalhar diversificadamente, atender às competências instituídas, 

mas adequar o ensino à realidade da turma e das condições de trabalho; 

b) Não há o livro ideal, ou o texto ideal para trabalhar com uma turma do 9° ano do 

ensino fundamental, é preciso variar textos e modos de ensino; 

c) O texto não verbal é um objeto de leitura presente no meio social, mas não 

necessariamente na sala de aula; 

d) É importante trabalhar o texto não verbal, a linguagem visual e considerar a 

multimodalidade, mas é preciso saber como fazer isso competentemente; 

e) A formação continuada precisa ter um formato que atenda as necessidades e 

expectativas dos professores; 



170 
 

 
 

d) Existe uma dificuldade no próprio professor em apurar o olhar para a leitura do texto 

não verbal e utilizá-lo potencialmente. 

 Essas ideias circularam durante toda a sessão do GF e marcaram os discursos dos 

professores ao aderirem ou refutarem afirmativas uns dos outros. 

  

f) Comportamentos 

A sessão de GF foi gravada em vídeo (imagem e som) e também atuamos como 

moderador do grupo registrando reações não verbalizadas, mas que faziam parte da 

interação grupal, uma vez que comportamentos são na nossa compreensão também 

atitudes e posicionamentos. Há uma obra na literatura pedagógica que trata sobre a 

linguagem corporal. Segundo essa obra, nosso corpo fabrica posturas que “falam” por nós 

diante de situações, sem necessariamente verbalizarmos. Não fizemos um estudo 

analítico de todos os comportamentos durante a sessão do GF, mas alguns foram bastante 

representativos diante do contexto que se apresentava e da importância dessas 

informações para a pesquisa. 

Registramos à princípio que mesmo sem se conhecerem pessoalmente, os professores 

convidados e os professores sujeitos diretos da pesquisa, conheciam-se de momentos de 

formação continuada ou de atuações em assembléia do sindicato dos professores. 

Cumprimentaram-se, mas só de fato conversaram quando a sessão do grupo focal 

efetivamente começou. Esse comportamento pode ser interpretado por nós como uma 

tensão típica de uma expectativa de vivência de algo inusitado, de algo que não se tem a 

experiência anterior de ter vivenciado e por isso cria-se uma modo de estar no ambiente 

um pouco reservado, até que se tenha a certeza de que a situação é cômoda e que pode 

comportar-se mais à vontade. 
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Durante a sessão observamos de modo geral que os professores que à princípio 

pareciam tensos e preocupados, aos poucos foram “relaxando” e ficando mais tranquilos. 

O clima não era de tensão, ao contrário, foram vários os momentos de descontração que 

evidenciaram um comportamento menos comedido e mais natural. 

 

g) Gestos 

Revendo por diversas vezes as imagens do vídeo do GF, marcamos os principais 

gestos que surgiram durante a sessão, sejam eles para pedir a palavra, seja para reagir a 

uma colocação feita pelo outro.  

Utilizamos uma tabela para visualizar melhor os principais gestos feitos por cada 

participante do grupo e analisamos de maneira geral, uma vez que a literatura que trata da 

análise de GF no que diz respeito à gestos e comportamentos e reações não anuncia 

critérios de análise e nem proposições de categorias. A análise feita aqui é exploratória e 

intuitiva no que pudemos perceber, estando de fora da situação observada. Ao mesmo 

tempo, participando com comentários na busca de melhor esclarecimentos sobre o que 

está sendo colocado, também fizemos gestos e eles serviram, é claro, para estabelecer 

uma melhor comunicação com os participantes. 

 

TABELA 11 

PRI�CIPAIS GESTOS OBSSERVADOS 

Participantes Balançar a 
cabeça 
negativamente 

Balançar a 
cabeça 
positivamente 

Manipular 
lápis ou 
papéis sob 
a mesa 

Pedir a 
palavra 
com um 
levantar 
de mãos  

Apontar 
para o 
colega 
enquanto 
fala 

Bocejar 

Professor 1 - Em vários 
momentos 

durante a fala 
dos colegas 

- Apenas 

uma vez 

- - 

Professor 2 Durante umas 
das falas do 
Convidado 2 

Durante vários 
momentos 

especialmente 

Em alguns 
momentos 
durante a 

Duas vezes - - 
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nas falas do 
Convidados 1 

e 3 

sessão 

Professor 3 Durante a fala 
do Convidado 

2 

- Em alguns 
momentos 
durante a 
sessão 

Apenas 
uma vez 

- - 

Convidado 1 Durante sua 
própria fala em 

um dos 
momentos da 

sessão  

- - Duas vezes - - 

Convidado 2 Durante vários 
momentos nas 

falas dos 
colegas 

Poucas vezes 
durante a fala 
de colegas 

- Apenas 
uma vez 

- No final da 
sessão 

Convidado 3 - - Fazia isso o 
tempo todo 

- Apena uma 
vez 

No meio e 
no final da 
sessão 

 

 Gestos de indiferença como “bocejar” ou “manipular objetos distraidamente” teve 

uma incidência mínima, demonstrando esse dado que a interação se estabeleceu, houve 

dinâmica no grupo e este prendeu a atenção dos participantes que atuaram ativamente. 

“Balançar a cabeça negativamente ou afirmativamente” foram gestos marcados em 

momentos em que outro participante falava. O gesto foi feito em silêncio o que 

demonstra mais uma vez a participação e interação, mesmo durante a fala do outro. 

“Pedir a palavra com um gesto de mãos” aconteceu com a maioria dos participantes, mas 

mesmo sem pedir a palavra haviam colocações feitas dentro da fala do outro. “Apontar 

para o colega” teve a menor incidência, afinal de contas, não é elegante o uso desse gesto 

num debate amistoso como se mostrou aquela sessão do grupo focal. 

 

h) Reações 

Os participantes reagiam às falas ou colocações dos colegas também com 

verbalizações sobre o assunto comentado. De acordo com a frase lida na dinâmica da 

discussão, os participantes reagiam de maneira variada. Destacamos aqui os momentos em 
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que as reações foram semelhantes exteriorizando um consenso e concordância total à 

questão colocada. 

Quando o Professor Convidado lê a frase:  

“O PROFESSSOR DÃO UTILIZA TEXTO DÃO VERBAL PORQUE JULGA 
QUE DÃO É IMPORTADTE, É DESDECESSÁRIO, QUE OUTRAS 
PRIORIDADES PRECISAM SER DESTACADAS”. 
 

Há manifestações de discordância e alguns professores justificam explicando porque 

discordam. Reagem espontaneamente fazendo breves comentários que não entraram no 

relatório da transcrição, mas houve esse registro no momento da sessão. 

Quanto à frase: “OS TEXTOS DÃO VERBAIS TRABALHADOS SÃO ESPECIFICAMEDTE 

OS QUE CODSTAM DO LIVRO DIDÁTICO”, registra-se a reação de silêncio no momento 

posterior em que a frase é lida. O silêncio é quebrado pelo Professor 1 que comenta: “As 

vezes o professor escolhe um texto que tá no jornal (...) não tem no livro didático (...)”. O 

silêncio dos participantes torna-se constrangedor, era como se consentissem o que fora 

lido, porém após um tempo o Professor 3 manifesta-se com a seguinte fala: 

“Mas em se tratando do texto não verbal eu acho mesmo que é uma mão de 
obra, não só da questão do trabalho que dá procurar e selecionar um bom 
texto, né? Mas da mão de obra financeira. Pra levar um material pra 60 
alunos é complicado mesmo. Esse ano mesmo.... eu fiz transparência... mas 
nem sempre dá”. (P3) 
 

Um momento de reação espontânea, mas de forma adversa, sem consenso, foi quando 

foi lida a frase: “DA FORMAÇÃO CODTIDUADA, POUCO OU DADA VI SOBRE TEXTO DÃO 

VERBAL”. Houveram críticas ao formato das formações continuada da rede municipal e 

também às temáticas tratadas nesses momentos de formação.  

 

i) Sentimentos 

Marcamos nesse item dois momentos que nos pareceram significativos. Um deles 

estava presente na fala do Professor 2 ao referir-se a seus alunos e à sua realização pessoal 

como profissional ao perceber que seus alunos estavam aprendendo e ele, professor estava 
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contribuindo para mudar uma realidade. Palavras como “prazeroso”, “estímulo”, “vida”, 

“espetacular”, e “desesperado”, estão presentes na fala do Professor que dizia: 

 “O mais prazeroso é ter a capacidade de ver o aluno aprender e avançar 
na leitura. É muito prazeroso ver que o aluno está progredindo, é a 
capacidade de percepção da realidade da turma, quando você pega um 
texto, ou diversos textos e a gente percebe que o aluno progrediu, numa fase 
inicial, no início do ano e quando chega no final do ano ele ta totalmente 
diferente, e observar o mundo e os textos, e você perceber nuances, isso é 
espetacular, eu acho isso maravilhoso. Esse ano eu tive a experiência de o 
aluno chegar pra mim e dizer: ‘professor, eu vou desistir’ E hoje em dia eles 
chegarem pra mim e chegar a compreender o comando de um enunciado, 
implícito de um texto. Aí hoje em dia eles fazem: ‘professor, o senhor não 
sabe o que fez na minha vida’, então assim, são depoimentos de alunos 
chorar e dizer: ‘professor, eu não desisti por causa do seu estímulo, porque 
naquela época a gente queria desistir porque  a gente achava o senhor 
muito complicado, as suas perguntas, o seu modo de fazer a compreensão 
do texto, os por quês (...)’. Agora o que é mais chato... querendo ou não tem 
uma partezinha burocrática que... você não tem só um aluno, você tem uma 
sala imensa. Então numa sala de imensa pra você fazer um trabalho de 
correção de qualidade é realmente muito difícil. Quando você pega uma 
sala de 8ª série com 45 alunos pra trabalhar produção de texto, eu perco 
muito tempo corrigindo, porque eu gosto de fazer anotações: ‘olha, aqui 
você poderia ter enfocado mais dessa forma, aqui você pode fazer isso’, 
então eu perco muito tempo nisso aí. Se fosse uma realidade menor de 20, 
30 alunos, eu acho que eu poderia sentar com o aluno do lado e ‘olha, o 
texto não ta legal nisso, nisso e nisso’, aí escreve, reescreve e reescreve. 
Mas numa realidade que a gente vive agora, fico desesperado quando o 
aluno quase não progride na produção textual exatamente por não ter esse 
tempo pra ele”. (P 2) 
 

  Percebe-se no discurso do Professor 2 a carga de emoção que essa fala exprime e no 

momento em que ela foi dita, percebemos nos semblantes de cada professor participante 

o sentimento compartilhado com o colega como se fossem partidários também daquele 

comentário que surgiu a partir de uma dinâmica de perguntas feitas umas aos outros. 

  

j) Valores de ordem pedagógica 

Destaque para as falas: 

“(...) eu perco muito tempo corrigindo.”(P 2) ;  
“(...) nosso tempo é escasso. Essas questões de trabalho(...) se agente não se 
dedicar...”(P 1);  
“Acredito que é preciso, numa 8° série, trabalhar e compreender as 
especificidades do texto literário, como uma prioridade”(C 3);  
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“É a internet, o computador, a TV... ta havendo um monte de imagens que 
precisamos considerar no nosso ensino... se não...” (C 2). 
 

 Valores de ordem pedagógica como: responsabilidade com o tempo pedagógico, 

dedicação, prioridades na seleção dos conteúdos para o ensino, consideração ao avanço 

tecnológico, estiveram presentes em vários momentos e nas diversas falas. Cada professor 

quando fazia esse tipo de colocação tinha a adesão da maioria dos professores que participava 

do GF, pois são valores comuns a ambos os participantes compartilhavam dessas reflexões, 

pois, nos parece que vivem realidades profissionais semelhantes e a precariedade das 

condições de trabalho é um implicador para uma prática pedagógica coerente com o que se 

entende por uma prática ideal.  

 

k) Valores de ordem ideológica e ética 

Destacamos aqui especialmente uma fala do Professor Convidado 1 ao referir-se às 

prioridades de ensino de língua materna: 

“E também eu tenho a visão que... assim tão revolucionária assim... 
diferente que eu... por mim deveria se ‘quebrar as paredes da escola’. A 
aula principalmente pra classe popular, não deveria ser dentro de escolas, 
em apenas um espaço, mas em vários espaços. Eu penso totalmente 
diferente. Esse modelo pra mim não funciona pra as classes populares. 
Quando eu digo popular é assim, sem nenhuma discriminação, pelo 
contrário, a realidade deles, a forma de eles conviverem, nem, nem espaço 
eles têm na casa deles, estão sempre na rua, fora, né. E aí eles chegam na 
escola ficam ali... Eu acho que deveria mudar...” (C 1) 
 

 Esse discurso está totalmente imbuído de ideologia e questões de ética, apesar de ser 

sobre uma questão pedagógica. Esboça, nessa fala uma visão de mundo e de sociedade 

que sem a qual fica muito difícil desenvolver um trabalho de qualidade. Parece um pouco 

de devaneio porque são ações que não se viabilizam concretamente se não houver 

vontade política. Metaforicamente “quebrar as paredes da escola” significa, a nosso ver, 

uma visão ampla do processo educacional, com mais liberdade e consciência. Isso é um 
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sonho, um ideal, talvez uma utopia, mas que naquele momento o Professor Convidado 1 

achou por bem colocar e a impressão é que era também um momento de angústia e 

desabafo, então na fala está presente também a categoria acima do “Sentimento”.  

 

l) Preconceito 

 Sem a pretensão de estar julgando, pois nos propomos aqui apenas a analisar algumas 

falas dentro das categorias listadas por serem mais representativas das discussões dos 

participantes no GF, destacamos nesta mesma fala do Professor Convidado 1 resquícios de 

um pré-conceito sobre os alunos e suas condições de vida social.  

“(...) a aula principalmente pra classe popular, não deveria ser dentro de 
escolas, em apenas um espaço”; 
“Esse modelo pra mim não funciona pra as classes populares. Quando eu 
digo popular é assim, sem nenhuma discriminação, pelo contrário, a 
realidade deles, a forma de eles conviverem” (C 1). 
 

 

 

m) Dificuldade de compreensão das perguntas feitas 

 Apenas dois professores demonstraram dificuldade em compreender questões 

colocadas. Uma delas foi o Professor Convidado 2 que ao ouvir a leitura da frase: “A LEITURA 

ERRADA EXISTE. DÃO SE PODE CODSIDERA TODAS AS VIAGEDS DOS ALUDOS”, afirma que 

não entendeu o que significa “a leitura errada”, o que é explicado pelo Professor 3 e ratificado 

por outros colegas presentes no debate.  Em outro momento o mesmo Professor Convidado 2 

pergunta: “Textos multimodais? Como assim multimodais?”. Como mediadora da discussão 

respondemos ao Professor: “Textos com mais de um modo de apresentação, por exemplo, o 

modo verbal escrito e com imagem, ou com som ou dinâmica, no caso dos hipertextos”. 

Trata-se de um desconhecimento conceitual e que não sendo objeto de estudo, reflexão e 

conteúdo de formações continuadas, fica evidente que não é do conhecimento desse professor 
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e que os outros também sentem-se pouco a vontade em comentar ou refutar o conceito dado 

naquele momento por ser uma temática relativamente nova nas discussões acadêmicas e nas 

práticas de sala de aula na utilização desses textos.  

A seguir procedemos o registro de algumas considerações sobre as propostas de 

atividades com textos não verbais presentes nos livros didáticos que os professores, sujeitos 

dessa pesquisa, utilizam. 

 

 

5.6 Analisando as atividades com T�V do LD que os professores utilizam 

 

Como “produto cultural complexo” (Chris Stray, 1993 apud CHOPPIN, 2004), o livro 

didático apresenta-se hoje como multifacetado. Como um produto/mercadoria cumpre seu 

papel na sociedade, como em elemento do sistema de ensino. Em algumas salas de aula 

parece imprescindível, em outras não consegue a mesma adesão nem por parte dos alunos, 

nem por parte do professor que o utiliza. Mais do que como mercadoria ou um recurso dentre 

tantos outros recursos pedagógicos, o livro didático tem hoje uma função especial, um 

propósito e a ele as instancias públicas governamentais têm dado bastante destaque propondo 

critérios para a avaliação destes e sendo minuciosos nesses critérios pensados por 

especialistas da área. 

 Uma tentativa de definição aqui, do que seja livro didático, é desnecessária, uma vez 

que esse intuito foge aos objetivos deste estudo. No entanto, nos apoiamos no que diz o senso 

comum e no qual se baseiam alguns teóricos: o livro didático “é o livro escolar, utilizado para 

ensinar e aprender” (SOARES, 1996). Sabemos, no entanto que, como todo artefato cultural, 

o LD carrega em si aspectos de ordem técnica, pedagógica, institucionais, comerciais e 

também ideológicas determinados pelo contexto e momento histórico em que se inscreve. 
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 A adoção ou escolha por determinado livro, vai afirmar uma determinada abordagem 

teórica e pedagógica que se assume ao utilizar o livro. Não vamos entrar aqui em questões 

complexas de escolha e uso desse material pedagógico, mas é bom que se diga que nossos 

professores investigados com exceção de um (Professor 2), utilizavam-se regularmente do 

livro didático e as didatizações que fazem, de conteúdos e textos, bem como de gêneros 

específicos são de certa forma influenciadas pela proposta do livro que hora os professores 

seguem à risca, hora utilizam-se de suas próprias “táticas” de ensino. 

 Considerando que o livro didático se configura como um recurso de uso pedagógico 

pelo professor, sendo este utilizado ou subutilizado, tivemos a curiosidade de identificar quais 

livros foram adotados pelos professores colaboradores, e observar as propostas didáticas para 

o uso do texto não verbal, identificando nas observações e entrevistas como esses aparecem 

na utilização que o professor faz desse recurso didático.   

 Apenas um dos professores afirma usar freqüentemente o livro didático e isso pode ser 

comprovado nas observações de sala de aula. Um dos professores afirma não utilizar o livro 

com aquela turma porque teve dificuldade com relação à resistência dos alunos, fazendo-o 

desistir completamente do livro.Mesmo assim procedemos a análise do livro adotado apenas 

com o objetivo de verificar se nele existiria recursos necessários para o trabalho com o texto 

não-verbal e que mesmo não sendo adotado na sala estão à disposição do professor. 

 Procedemos a uma análise bem geral do livro, na verdade apenas um registro, cujo 

objetivo é o de identificar e marcar a freqüência com que aparecem textos não-verbais e 

multimodais com a presença da imagem, bem como suas propostas didáticas que viabilizem 

atividades de leitura, produção, análise lingüística ou oralidade. Apenas as atividades dos 

textos exclusivamente não-verbais ou multimodais com a presença da imagem foram 

descritas. 
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 Não foram considerados neste levantamento: imagens em fragmentos de textos que 

compõe uma atividade; ilustrações de atividades; pensamentos de personalidades seguidas de 

fotografia deste; fotos de cenas de filmes; fotos de artistas ou monumentos nacionais; fotos 

selecionadas apenas para a abertura dos capítulos; versos ilustrados; gêneros orais como 

debate com foto ilustrativa; redações de alunos com fotos ou ilustrações; letras de músicas 

ilustradas. 

 O Professor 1 utiliza o livro PORTUGUÊS LINGUAGENS, da editora Atual, cujo 

autores são William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. Tal professor afirma usar 

regularmente o livro didático e isso foi realmente verificado nas observações de sala de aula. 

 Na página 36, o livro didático apresenta um “painel de imagens” e em seguida propõe 

algumas questões que o aluno deve responder de acordo com a observação. São questões de 

localização de informações, questões essas que o aluno precisará ativar conhecimentos 

prévios, questões de levantamento de hipóteses e de opinião pessoal. O painel dialoga com o 

boxe que traz informações e curiosidades sobre o tema abordado.  

Na seção Cruzando Linguagens da página 55 o livro apresenta um cartum de Quino, 

que propõe a leitura seguida da observação atenta a alguns quadros do cartum para 

identificação das respostas às questões do livro. Trata-se de uma narrativa apenas com 

desenhos e observando as ações dos dois personagens que aparecem no cartum é possível 

chegar às respostas para as questões colocadas. É solicitado no enunciado das questões que o 

aluno observe a reação dos personagens, o comportamento e o que isso significa. 

 Em um dado momento da atividade (especificamente na questão 5) o livro se refere ao 

Cartum como sendo Tira, por este ser composto por sequências de cenas que chegam a um 

determinado desfecho. Talvez seja um caso de intergeneracidade (aspecto da hibridização ou 

mescla de gêneros em que um gênero assume a função de outro) (MARCUSCHI, 2005a), pois 

acreditamos que referir-se a esse texto como um cartum justifica-se pelo fato de terem os dois 
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gêneros características similares. Há na atividade ainda a proposição de comparação entre 

dois textos: o catum e um texto verbal, a narrativa de um conto de Ivan Ângelo e sobre eles há 

duas questões com intenção comparativa. 

Mais uma vez na seção Cruzando Linguagens da página 79, o livro apresenta um texto 

não-verbal, a fotografia de uma pintura produzida em 1932 e nas questões propostas apresenta 

outras informações tais como o título da obra e a autoria. Propõe levantamento de hipótese a 

partir da observação atenta da fisionomia e do gesto do personagem retratado. Chama atenção 

também para elementos secundários na pintura.  Nesta atividade aparecem também 

formulações de questões inferenciais, onde de acordo com o contexto e com o texto verbal 

que antecede este no mesmo capítulo, o aluno vai construindo sentido. Sugere questões em 

que o aluno precisa dar sua compreensão pessoal e na seção seguinte “Trocando Idéias”, 

propõe questões mais opinativas e pessoais, em que o aluno precisa recorrer a ambos os 

textos, o verbal que introduz o capítulo e o não verbal resgatando questões já respondidas 

sobre ele. 

 Na página 96 o livro didático apresenta um painel com fotografia de duas esculturas e 

duas pinturas. Traz logo abaixo delas legendas identificando o título, ano que foi produzida e 

autoria. Nas proposições das questões na atividade, o livro apresenta: questões de 

comparação; observação e identificação de informações contidas nas imagens; levantamento 

de hipóteses; intertextualidade com um dos boxes e questões de exposição de opinião pessoal 

fazendo analogia com o tempo presente já que são obras do século passado. 

 Na seção Cruzando Linguagens da unidade 3, capítulo 1, o LD apresenta como 

proposição para a observação e exploração de uma fotografia. A observação deveria ser 

seguida de respostas às questões de dedução, constatação e levantamento de hipótese. Propõe 

também um diálogo entre um texto verbal que precede a foto com situações de comparação e 

similaridade entre os textos e uma questão opinativa para fins de conclusão. 
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 No capítulo 3 da 3ª unidade o livro didático apresenta duas pinturas. Propõe a 

observação da fotografia dos quadros e na atividade formula questões de localização de 

informações, levantamento de hipóteses, levantamento de suposições, seguidas de suas 

justificativas e levantamento de opiniões que também deveriam ser justificadas pelo “por 

quê”. Nessa atividade não há questões de diálogo com outros textos, mas logo em seguida há 

uma proposta de produção de texto com base em um texto verbal que aparece logo em 

seguida. 

 Um cartum aparece numa das seções, no capítulo 1 da unidade 4 do LD que propõe a 

Produção de Texto. Trata-se de um cartum de Rodrigo Rosa e após o enunciado que sugere a 

leitura do cartum, segue-se uma questão que para respondê-la o aluno precisa ler no boxe cujo 

conteúdo contém também uma fotografia de uma pintura renascentista. A segunda questão 

trata de problematizar a própria idéia de leitura e também da noção do que seja ser um texto. 

A questão solicita justificativa a resposta primeira e isso nos parece que evidencia uma 

preocupação do livro em proporcionar ao aluno uma compreensão mais aprofundada. A 

seguir, a partir desta atividade com um texto não-verbal ou multimodal como o cartum, o 

livro vai tratar da questão da informatividade. 

 Na seção deste mesmo capítulo, o livro apresenta uma charge que caracteriza-se como 

multimodal por conter nela além da imagem, uma informação verbal. As questões que se 

seguem à esta charge são de identificação de informação por meio da observação e leitura da 

charge; percepção do humor que a mesma provoca e questão de análise lingüística da parte 

verbal que o texto contém. 

 Na seção Divita-se, outra charge multimodal é apresentada, mas o objetivo é só esse 

mesmo, divertir. Não apresenta questões de compreensão leitora. 

 No capítulo 2 desta mesma unidade, mais um cartum é apresentado com questões de 

localização de informação, de identificação dos aspectos físicos e culturais do tema tratado e 
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também questões inferenciais. As questões apresentadas dialogam também com outros textos 

inclusive não-verbais e da linguagem artística, como o quadro “Os retirantes” de Cândido 

Portinari que aparece na seção em fotografia. As questões sugerem a observação do aluno da 

sua própria realidade e explora a criticidade problematizando algumas colocações com relação 

à temática do cartum. 

 Mais uma vez na seção Divirta-se da página 232 aparece uma charge multimodal, mas 

cujo modo não-verbal (desenho) toma 90% do texto. As inscrições verbais são apenas duas 

palavras que contribuem para a construção do sentido do texto. Por último mais uma charge, 

totalmente não-verbal aparece na página 252 cujo objetivo é apenas divertir, mas a concepção 

que o livro traz é exatamente a de que ler é diversão e apresentando esses textos, que 

provocam humor de certa forma contribui para ratificar a idéia de esses textos mesmo sem 

palavras, frases ou orações são passíveis de leitura. 

 Resta saber se o professor que utiliza esse livro percebe e explora isso, pois o livro 

está na sala de aula em quantidade equivalente para cada aluno é um dos recursos em que o 

texto não-verbal e multimodal com grande presença da imagem aparece e poderá ser 

explorado. 

 É importante frisar que nessa análise foram considerados todos os textos não-verbais 

que aparecem no LD e também os multimodais cuja presença da imagem é bem maior que a 

informação verbal. O livro, no entanto, apresenta uma grande quantidade de tiras, 53 ao todo, 

distribuídas nas diversas seções e capítulos. Esses textos também são recursos interessantes de 

serem explorados mas, uma outra pesquisa específica sobre HQ ou tiras trataria das 

especificidades destes textos. Por hora, destacamos que são esses textos muito interessantes 

para se trabalhar em sala de aula e que podem suscitar a leitura de outros textos, inclusive 

literários. 
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 O Professor 2 utiliza o livro TRABALHANDO COM A LINGUAGEM da editora 

Quinteto Editorial, cujo autores são Givan Ferreira; Isabel Cordeiro; Mª Aparecida Koster e 

Mary Marques. 

 O livro é dividido em 8 unidades e uma seção no final intitulada “O que pode esta 

língua”, e apresenta-se como uma reflexão final sobre alguns conteúdos. Nas unidades 1, 2, 3, 

4 e 5 não há nenhuma proposição de atividade com texto não-verbal. Aparecem textos 

multimodais com a presença da imagem, sejam eles: Tira; Reportagem; Capa de gibi; 

Fotografia com legenda; Infográficos; Encarte. 

 No que diz respeito as proposições para o texto não verbal, na unidade 6 o livro 

didático traz uma fotografia, na página 110. A proposta é de que o aluno tenha uma conversa 

com os colegas sobre o tema abordado. Outros dialogam com a foto, mas só há uma questão 

especificamente sobre a foto. 

 Ao trazer imagens como Pinturas em quadros, o livro didático estabelece uma relação 

com a linguagem artística. Coloca questões de fruição em detrimento da compreensão ou 

leitura da obra. Questiona por exemplo sobre elementos de composição da obra, sentimentos 

que ela desperta. 

 Ao dar tratamento sobre uma determinada obra, explora questões de compreensão, 

mas o que é mais presente é a idéia de fruição e de contextualização da obra com a vida do 

artista ou do momento em que ela foi produzida. 

 Numa determinada seção o livro didático sugere uma proposta de atividade de 

Produção Escrita, trazendo como título da seção: Da imagem para a escrita. O livro traz 

como introdução dessa seção:  

 

As vezes transformamos  a escrita em imagem (desenho, pintura, montagem 
com figura...) para revelar a nossa compreensão do conteúdo do texto lido. 
Ou podemos realizar um procedimento oposto: transformar uma imagem 
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em texto escrito, procurando manter, entre essas duas formas textuais, 
correspondências de conteúdo. (página 127). 
 

 No passo a passo, então, da atividade orienta o aluno à proceder por meio de uma 

observação atenta, construir uma compreensão global da imagem e fazer anotações breves das 

idéias gerais. Propõe também que num segundo momento analise-se detalhes e os diferentes 

aspectos que a compõe: seres, cores, sombras, formas, tamanhos, etc. Propõe a escrita de um 

resumo das idéias descobertas nesta segunda observação. Em seguida vai dando dicas de 

como organizar o texto informado que deve ser do tipo descritivo, empregar 1ª ou 3ª pessoa 

gramatical, dependendo do grau de subjetividade ou objetividade que se pretende, adequar o 

texto a um estilo: formal ou informal, utilização de verbos de ligação. Na atividade o livro 

sugere também explorar recursos expressivos como a adjetivação, a comparação e a metáfora. 

Faz observações sobre a estruturação dos parágrafos, sobre a extensão do texto que pode ser 

curto ou longo dependendo do estilo do autor. 

 Apresenta em seguida uma imagem: Um quadro do pintor Salvador Dali. A atividade é 

proposta para ser realizada em grupo, professor e aluno, seguindo as orientações dadas. 

 Na seção Leitura da linhas e entrelinhas, traz uma discussão sobre a linguagem da 

arte, concebendo-a também como meio de comunicação com o leitor e que esta comunicação 

se dá por meio de metáforas, observando que, no entanto, em se tratando de arte, pode ter 

significados múltiplos em cada indivíduo conduzindo os leitores a “diferentes formas de 

sentimento” diante da obra. 

 Apresenta ainda nesta seção: uma escultura (em fotografia, claro), uma imagem em 

grafitagem e mais duas obras de arte (pinturas) dos séculos XV e XVI e a partir delas formula 

questões globais tais como: “O que representa esta estátua pra você?”; “O que você 

compreende do desenho grafitado”e “Quais impressões essas imagens provocam em você?”. 

Paralelamente , traz um texto escrito abordando a história da arte. No mesmo capítulo o Livro 
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propõe na seção Você tece o texto, resgata a produção do texto descritivo de a partir de 

imagem, traz propostas de revisão textual, de auto-avaliação, apresentando critérios e 

sugestões de espaços e situações em que os textos sejam expostos ou circulem pelo ambiente 

escolar. 

 Na página 146 apresenta três fotos similares (sobre o mesmo tema) e sobre elas há 

apenas uma questão, que aborda sobre as impressões que as mesmas causam ao observá-las. 

O livro apresenta ainda, uma sessão intitulada O que pode esta língua, que através de uma 

foto-legenda discute o conteúdo “pontuação”. No entanto em nenhum momento a imagem que 

aparece na foto é considerada na atividade, mas sim e apenas a legenda. 

O Professor 3 utiliza o livro didático NOVO DIÁLOGO, da editora FTD, cujo autores 

são Eliana Santos Beltrão e Tereza Gordilho. Da mesma forma que fizemos com os outros 

dois Professores, vamos apresentar para fins de registro e não de análise as atividades que o 

LD propõe a partir de textos não verbais e quais são esses textos. 

O livro em questão é dividido em 7 módulos e neles estão contidos seções como 

“Dialogando com a imagem”; “Trabalhando a gramática”; “Ampliando o texto”; 

“Trabalhando com a ortografia”; “Abrindo caminhos”; “Trabalhando a linguagem”; 

“Dramatizando situações”; “Comparando os textos”; “Descobrindo origens”; “Projetando o 

futuro”; “Jogando com a emoção” e “Dialogando com o cinema”.  

É claro que a princípio chamou-se a atenção a seção Dialogando com a imagem e 

observando-a percebemos que se trata da exploração de fotografias. Na página 14, uma foto é 

apresentada cuja temática relaciona-se com o texto anterior que é verbal. Há, no entanto, 

questões específica sobre a fotografia, tais como: “Que imagem se destaca na fotografia e o 

que ela simboliza?”; Mas também há questões de comparação entre textos seguida de 

solicitação de justificativa, bem como proposição de produção textual, como: “Dê um título a 

essa fotografia”. 
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No mesmo módulo, na página 19, há mais duas fotografias, porém o objetivo não é 

precisamente a leitura, mas a observação para responder a uma questão de análise lingüística. 

Na página 38 o texto trabalhado é a crônica, porém os autores se utilizam de duas fotografias 

para propor a produção de uma crônica pelo aluno. As fotografias retratam a condição 

miserável a que muitas pessoas de baixa renda estão sujeitas. 

Há na página 54 uma fotografia com legenda, porém, nenhuma das questões, é sobre o 

significado que aquelas imagens suscitam, mas sim para fins de exploração gramatical. No 

entanto, na página seguinte duas fotografias aparecem e a atividade sugere a produção de uma 

legenda para cada foto. 

Na seção Dialogando com o texto da página 96 há a proposição da feitura de um 

desenho que completa a sequência de imagem que por sua vez dialoga com um poema que 

consta na página anterior. Sobre a sequência de imagem, no entanto, não é feita nenhuma 

questão com referencia à leitura desta. 

Mais uma vez o LD traz a seção Dialogando com a imagem. São duas charges com 

texto verbal de personalidades conhecidas, do lado. As frases de cada uma têm relação com a 

imagem, mas as questões que se seguem são todas mais relacionadas às frases que a imagem. 

Na página 103 há a proposição de legenda para duas fotografias a partir da observação 

desta, no entanto a legenda a ser produzida deve conter o emprego correto do verbo ser 

seguindo as regras de concordância estudadas na seção anterior. Na página 190 uma charge é 

colocada, porém as questões que se seguem sobre ela não são estritamente de compreensão 

leitora, nem inferencial, são questões que fazem referencia ao conteúdo gramatical trabalhado 

anteriormente. 

Três fotografias na página 196 compõem a questão que o LD coloca cuja intenção é 

relacionar duas das imagens às informações presentes no texto anterior que é verbal (uma 

reportagem) da revista Veja. 
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Tivemos a curiosidade de observar o manual do professor deste LD para entender qual 

a orientação dada ao professor para o trabalho com a seção “Dialogando com a imagem”. 

Segundo o manual do professor os textos não verbais, multimodais com a presença da 

imagem e os verbais apresentados nessa seção, estimulam o desenvolvimento das habilidades 

necessárias à organização da expressão oral. Propõe-se ali o “confronto de opiniões, a 

negociação de sentido e a troca de informações entre alunos e professor”, permitindo assim 

“rica construção de sentido para esses textos” (LD Novo Diálogo, p. 14). 

 Sobre o processo de construção de sentido, o manual baseia-se em Perini (1995), 

esboçando uma concepção enunciativa. Anuncia duas etapas para a compreensão do processo 

de interpretação: aquela que vê os aspectos formais da linguagem, a morfossintática e uma 

segunda etapa que lida com a representação semântica, onde esta se associa a uma série de 

outros fatores ligados ao contexto do evento comunicativo. 

Verificamos que o LD adotado nesta turma não traz atividades específicas de 

compreensão leitora com o texto não verbal. São poucos os gêneros que aparecem, geralmente 

charges ou fotografias e tendo como proposta o diálogo com outros textos, está sempre 

vinculando a imagem com outro texto notadamente verbal. Consideramos que nesse material 

didático são poucos os subsídios que o professor tem à sua disposição para o trabalho com o 

texto não-verbal, apesar de o livro ser fortemente ilustrado, com muitas imagens que 

compõem as várias seções, mas não há um trabalho específico de leitura das imagens. O que 

pudemos perceber foi uma forte tendência à proposições de produção textual, seja com 

legendas ou outros textos até mesmo os literários. 
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CO�SIDERAÇÕES FI�AIS 

 

 Há no meio acadêmico a crítica que se faz às pesquisas com relação aos estudos que 

investigam práticas docentes e apontam nelas questões problemáticas sobre a didática e a 

formação do professor. Acusam-se pesquisadores de deterem-se em mostrar nas evidencias 

dos dados de como “não se deve fazer”, ou o que é criticado e apontado como deslizes por 

parte dos professores.  

Buscamos essa reflexão para dizer que: o que seriam das pesquisas se essas não se 

aproximassem do que acontece realmente na sala de aula? Se é preciso mostrar e refletir sobre 

casos de sucesso, dizemos que da mesma forma, precisamos identificar problemas, pensá-los, 

entendê-los cientificamente a fim de colaborar com a discussão sobre determinados elementos 

da didática e que nos levam a repensar e planejar a formação tanto inicial como em serviço 

dos nossos professores. Houve mudanças em relação ao processo de ensinagem, bem como na 

elaboração de manuais didáticos. Por causa do processo de avaliação do MEC no Programa 

Nacional de Avaliação do Livro Didático (PNLD) tem-se mais cuidado com a composição 

destes materiais por parte dos autores e editores. É notório a presença de uma maior 

diversidade de gêneros, de um tratamento mais adequado no trabalho com os diversos eixos, 

inclusive o da leitura, mas como diz o professor Marcuschi (2008), “nem tudo ainda é como 

gostaríamos que fosse”. 

Reconhecemos a relevância deste estudo no sentido em que ele aponta para uma baixa 

demanda de pesquisas que abordem o texto com imagem como objeto de leitura e, sobretudo, 

a reflexão sobre as atividades didáticas que esses textos podem encaminhar no eixo da leitura 

e da produção textual. Sabemos da importância de investigar práticas docentes e didatizações 

que reinventam o ensino e promovem aprendizagens. Anunciamos assim, considerações 

finais, porém transitórias e provisórias que se apresentam como um olhar e uma interpretação 

diante de outras que por ventura, novos olhares. podem ter.  
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Essa pesquisa se propôs a investigar como se dá o uso de um determinado tipo de texto 

na sala de aula, que didatizações são criadas a partir dele e como o professor os trabalha ao 

tomá-los como objetos de leitura.  Tratamos de analisar o uso do texto não verbal como 

instrumento didático na sala de aula e especificamente reconhecer a concepção de leitura e de 

texto de 3 (três) professores de Língua Portuguesa ao tomar como referência o texto não 

verbal e suas possibilidades de leitura e assim compreender como esses textos são explorados 

no ensino de leitura refletindo finalmente sobre as possibilidades didáticas que os TNVs e os 

textos multimodais podem proporcionar nas aulas de leitura. 

Como hipótese confirmada, tivemos o fato de que os textos não verbais e até mesmo 

os textos multimodais com a presença da imagem são subutilizados, ou seja, no trabalho 

desenvolvido pelos professores, muitas vezes esses textos são pouco explorados nas suas 

potencialidades e didatizá-los é algo que foge à competência dos docentes, que quando o 

fazem, é com base na proposta do livro didático e dos manuais que ditam passos e seqüência 

para o trabalho com esses textos, mas que nem sempre estão de acordo com a realidade e o 

interesse do grupo/classe ou com a abordagem teórica que os subsidiam enquanto conteúdo e 

objeto de conhecimento. Caberia ao professor fazer essa aproximação. Há indícios nos dados 

analisados de tentativas de um trabalho mais diretivo com o texto multimodal, mas não há 

uma sequencia didática planejada e sim o objetivo de trabalhar uma data comemorativa.  

Os dados anunciam a escassez de um trabalho mais diretivo com esses textos. A 

ocorrência de textos com imagem foi mínima e direcionamos nosso olhar principalmente 

através da técnica do grupo focal para entender qual a dificuldade do professor uma vez que 

num primeiro instrumento (questionário) estes afirmaram ser importantes e que trabalhavam 

com esses textos.  

É possível observar que há um deslocamento da função da escola no que se refere à 

língua, para a ênfase no ensino da escrita. Os textos verbais são os mais frequentes, mas a 
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modalidade é sempre a escrita, ficando o eixo da oralidade à margem desse processo. Os 

resultados dessa pesquisa nos fizeram refletir sobre a formação continuada, sobre as 

concepções dos professores sobre textos não verbais e a viabilidade de se pensar sequências 

didáticas com textos e gêneros multimodais com a presença da imagem, pois foge ao domínio 

do professor que se vê, embora adepto a essa trabalho, impossibilitado de fazê-lo, uma vez 

que desconhece os meios. 

A análise dos resultados demonstrou que apesar de a leitura, como eixo de ensino de 

LP assumir posição de destaque no discurso do professor, ela não se concretiza nas práticas 

docentes no ambiente escolar. Observamos também que não é do conhecimento dos 

professores o que diz a proposta pedagógica da rede no que e refere aos textos não verbais. 

No grupo focal, essa questão foi propositalmente suprimida a fim de saber e marcar se ela 

surge na discussão dos professores. E o que percebemos e inferimos é que os professores 

desconhecem o que diz a proposta acerca desses textos e que competências o trabalho com 

eles visam atingir. A proposta curricular não dá nenhuma ênfase ao trabalho com textos não 

verbais, mas em outras palavras especifica que charges, esculturas, pinturas, placas de 

trânsito, histórias em quadrinhos, mapas, tabelas, gráficos são textos importantes que, embora 

não sejam constituídos por sequências lingüísticas, demandam o uso de estratégias de leitura 

que podem ser foco de atenção em sala de aula.  

É notório o sentimento de responsabilidade por parte dos professores com o ensino de 

língua e reconhecem a contribuição dada pelas suas experiências de sala de aula, mas 

reconhecem terem ainda o que aprender e melhorar na sua prática. 

Nesse espaço reservamos também algumas considerações sobre as limitações da 

pesquisa. Os objetivos que nos motivaram a ir em busca de respostas à fenômenos 

identificados nas práticas de salas de aula de ensino de Língua Portuguesa foram no sentido 

de conhecer, entender e apresentar na comunidade científica achados até então não discutidos 
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no meio acadêmico. No entanto, dados que ao mesmo tempo confirmava nossa hipótese 

inicial, também revelava a impossibilidade de, no nosso caso, ver como se dava o uso de 

textos não verbais na sala de aula, ou seja, ver quais didatizações são promovidas e quais 

concepções estão subjacentes à maneira como o professor didatiza esses textos.  

Era grande nossa vontade de analisar sequências didáticas com esses textos e dialogar 

diante dos dados com as respectivas teorias a esse respeito, mas a não ocorrência dos TNVs 

nos impossibilitou de refletir sobre essa questão. Novas questões, no entanto, surgiram e 

apesar da pouca experiência na metodologia adotada, acreditamos que atingimos nossos 

objetivos no diz respeito às proposições da pesquisa, uma vez que analisamos o trabalho de 

ensino da leitura em alguns eventos de sala de aula, além da identificação de concepções de 

leitura, refletindo sobre as didatizações sugeridas pelos professores com textos e suas 

possibilidades em atividades de leitura e produção. 

Enfatizamos que a proposta de analisar discursos é bastante peculiar nos estudos no 

campo da educação que analisam práticas e discursos docentes. Fizemos nos moldes da 

análise de conteúdo, pois entendemos que como abordagem teórica e metodológica, esta 

proposta daria sua contribuição. Assim discursos foram vistos como falas, expressões verbais 

que no entender da AC revelam posturas e atitudes.  

Apesar de termos apontado resultados interessantes, enfatizamos e esclarecemos que 

novos estudos não apenas sobre a didática do professor, tornam-se necessários, sobretudo  

sobre o próprio texto não verbal considerando que são textos bastante presentes nas práticas 

sociais de interação. Novos estudos apontarão novas interrogações, inquietações e reflexões e 

como nos diz o poeta João  Guimaraes Rosa, sobre a vida e as coisas da vida, “ O que ela 

quer da gente é coragem.”                          
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A�EXO 1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL D PERNAMBUCO 
CENTRO DE EDUCACO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUACAO EM EDUCAO 
 

Pesquisadora: Roselma da Silva Monteiro 
Orientação: Maria Lúcia Ferrreira de F. Barbosa 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA DA  

REDE MUNICIPAL DO RECIFE 
 

I – Sobre os dados de identificação 
1) Nome: ______________________________________________________________ 
2) Idade: _______________ 3) Tempo de docência: _____________________ 
4) Séries que ensina atualmente: ____________________ 
5) Nome da Escola Municipal em Recife: ______________________________________ 
6) Contatos: Fone: __________________ email: _______________________________ 
7) Formação: ___________________________________________________________ 
8) Instituição: ___________________________ Ano de conclusão: _________________ 
9) Pós-graducao: Sim (       )   Não (       )   _______________________________________ 
10) Nível: Especializacao (       )     Mestrado (       )    Doutorado (        ) 
 
II – Sobre leitura e o trabalho docente no ensino da leitura na disciplina de Língua Portuguesa 
 
1) Você costuma fazer leitura deleite em sua sala de aula? 
(       ) Sim. Todos os dias                         (         ) Não. Nunca faz  
(       ) Sim. Mas não sempre                    (         ) Não frequentemente 
(       ) Sim. Ocasionalmente                     (         ) Não. Mas gostaria de fazer 
 
2) Que textos, na vida diária você costuma ler com mais freqüência ? (Assinalar no máximo duas 
alternativas). 
(        ) Notícias                               (          ) Crônica ou Conto                      (           ) Romance 
(        ) Periódicos                          (          ) Artigos de opinião                     (           ) Reportagem 
 
 
(Responder no verso) 
3) Dos eixos de ensino em Língua Portuguesa, qual ou quais você prioriza no 9º ano do Ensino 
Fundamental?   
4) Qual a importância do trabalho com o eixo leitura? Qual é o seu enfoque no ensino? 
5) Quais gêneros textuais você costuma selecionar para o trabalho da disciplina de Língua Portuguesa 
numa turma de 9º ano do Ensino Fundamental? 
6) No seu plano d ensino, está previsto o trabalho com textos não-verbais? Se sim, quais?o texto não-
verbal 
7) Com que freqüência, caso utilize, você trabalha com textos não-verbais na sala de aula? 
8) De onde retira esses textos? 
9) Com qual objetivo você utiliza o texto não-verbal? 
 
 
 
 

Obrigada pela colaboração. 
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A�EXO 2 
UNIVERSIDADE FEDERAL D PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCACO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUACAO EM EDUCAO 

 
 
Pesquisadora: Roselma da Silva Monteiro 
Orientação: Maria Lúcia Ferreira de F. Barbosa 
 
 
ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO  (�ÃO ESTRUTURADA E PARTICIPA�TE) 
 
PROCEDIME�TOS PRÉVIOS 
 
1) APRESENTAR-SE OFICIALMENTE À ESCOLA CAMPO DE COLETA COMO 
ALUNA PESQUISADORA DO MESTRADO EM EDUCACAO; 
 
2) APRESENTAR-SE PESSOALMENTE AO PROFESSOR TITULAR DA TURMA DE 9º  
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL; 
 
3) VER COM OS PROFESSORES OS HORÁRIOS DE SUAS RESPECTIVAS AULAS 
DURANTE A SEMANA NAQUELA TURMA; 
 
4) COMPARECER ÀS ESCOLAS NOS HORÁRIOS COMBINADOS PREVIAMENTE 
COM OS PROFESSORES, MAS RESGUADAR OS DIAS EXATOS DAS VISITAS; 
 
 
A�OTACOES EM DIÁRIOS DE CAMPO 
 
1) HORÁRIO DE INÍCIO E TÉRMINO DE ATIVIDADE DIRECIONADA; 
2) INTERVENCOES DO PROFESSOR DURANTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES 
PELOS ALUNOS; 
3) FALAS DE ALUNOS À RESPEITO DO CONTEÚDO TRABALHADO; 
4) POSTURAS DO PROFESSOR (INTERACAO COM A TURMA) 
5) TIPOS DE ATIVIDADES ENCAMINHADAS E PROCEDMENTOS DE EXECUCAO; 
6) MARCACAO DO EIXO TRABALHADO; 
7) GÊNEROS; 
8) SAÍDAS DO PROFESSOR DA SALA DE AULA; 
9) INTERRRUPCOE NA ATIVIDADE POR MOTIVO EXTERNO À TURMA; 
10) CONVERSA INFORMAL ENTRE PROFESSOR E ALUNOS; 
11) EXPOSICAO ORAL DO PROFESSOR E DOS ALUNOS. 
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A�EXO 3 
UNIVERSIDADE FEDERAL D PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCACO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUACAO EM EDUCAO 

 
Pesquisadora: Roselma da Silva Monteiro 
Orientação: Maria Lúcia Ferreira de F. Barbosa 
 
ROTEIRO DE E�TREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
 
1) Qual a importância da leitura na vida de seus alunos? 
 
2) O que é leitura pra você? 
 
3) Quais seus objetivos fundamentais no ensino da leitura numa turma de 9º ano? 
 
4) Descreva, como você desenvolve seu trabalho com o eixo leitura. Um exemplo. Um relato. 
 
5) Quais competências você visa desenvolver no seu aluno ao ensinar leitura? 
 
6) Como você seleciona os matérias de leitura de seus alunos? Como você tem acesso a esses 
materiais? 
 
7) E para o trabalho com a criticidade? Quais gêneros você costuma trabalhar para 
desenvolver a criticidade do aluno? 
 
8) Você poderia descrever um momento, uma situação em que ao trabalhar um gênero ou um 
determinado tipo de texto você percebeu que os alunos se manifestaram criticamente? 
 
9) Em algum momento, nessa turma você utilizou texto não-verbal ou multimodal com a 
presença da imagem? Caso resposta positiva, como foi essa atividade? 
 
10)  De forma geral, como o professor poderia utilizar a leitura de textos não-verbais na sala 
de aula? Há dificuldades? Quais? 
 
11) Na proposta curricular da rede, te ocorre ter lido ou visto alguma proposição de trabalho 
com textos não-verbais nas aulas de leitura? 
 
12) O livro didático adotado contempla o trabalho com textos não-verbais? 
 
13) Sobre o livro didático: Nele tem fotografias, pinturas, tiras, cartuns... O que acha da 
proposta do livro didático para o trabalho com esses textos? Como você os didatiza? 
 
14) Como você avalia a compreensão leitora dos alunos a partir do texto não-verbal? 
 
15) O que você destaca para um trabalho significativo com textos não-verbais? Qual a 
didática utilizada, que eixos são contemplados? 
 
16) Você recorda de em algum momento na formação continuada da rede, ter recebido 
subsídios teórico ou prático para o trabalho com textos não-verbais? 
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A�EXO 4 
 UNIVERSIDADE FEDERAL D PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCACO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUACAO EM EDUCAO 

 
Pesquisadora: Roselma da Silva Monteiro 
Orientação: Maria Lúcia Ferreira de F. Barbosa 
 
 
QUESTÕES DISCUTIDAS NO GRUPO FOCAL (Essas questões foram organizadas em 
frases afirmativas e foram originadas da entrevista com o professor e em depoimentos 
na sala de aula durante as observações) 
 
 
 

1) PARA TRABALHAR A CRITICIDADE É BOM TRAZER VÁRIOS GÊ�EROS 
SOBRE O MESMO TEMA; 

 
2) O LIVRO ADOTADO �A ESOLA �ÃO CO�TEMPLA 

SATISFATORIAME�TE O TRABALHO COM O TEXTO �ÃOVERBAL; 
 

3) �A LEITURA TEMOS VÁRIOS OLHARES PRA ISSO. O QUE É QUE VOCÊ 
PODER LER? VOCÊ PODE LER DESDE UM TEXTO ATÉ UMA PI�TURA; 

 
4) LER É MELHOR DO QUE ESTUDAR; 

 
5) PARA UM TRABALHO SER REALME�TE CO�CRETIZADO PRECISA DA 

COLABORAÇÃO DA TURMA, SE�ÃO...; 
 

6) GÊ�EROS DO DOMÍ�IO LITERÁRIO SÃO AI�DA OS MAIS 
TRABALHADOS �A ESCOLA; 

 
7) ACREDITO QUE É PRECISO, �UMA 8ª SÉRIE, TRABALHAR E 

COMPREE�DER AS EPECIFICIDADES DO TEXTO LITERÁRIO, COMO 
PRIORIDADE; 

 
8) O PROFESSOR �ÃO UTILIZA TEXTO �ÃO-VERBAL PORQUE JULGA 

QUE �ÃO É IMPORTA�TE, É DES�ECESSÁRIO QUE OUTRAS 
PRIORIDADES PRECISAM SER DESTACADAS; 

 
9) OS TEXTOS �ÃO-VERBAIS TRABALHADOS SÃO ESPECIFICAME�TE OS 

QUE CO�STAM �O LIVRO DIDÁTICO; 
 

10) LEITURA É A CAPACIDADE DE I�TERAGIR SOCIALME�TE É 
CAPACIDADE DE I�TERAGIR SOCIALME�TE ATRAVÉS DA 
PERCEPÇÃO DO MU�DO; 

 
11) A LEITURA ERRADA EXISTE. �ÃO SE PODE CO�SIDERAR TODAS AS 

VIAGE�S DOS ALU�OS; 
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12) OS SABERES TEÓRICOS PRECISAM SER RESUMIDOS OU 
SIMPLIFICADOS PARA E�TRAR �A SLA DE AULA; 

 
13) ESTAMOS MUITO MAIS HABITUADOS COM O TEXTO ESCRITO; 

 
14) A ARGUME�TAÇÃO �ÃO SE DESE�VOLVE DE UMA HORA PRA 

OUTRA; 
 

15) �A FORMAÇÃO CO�TI�UADA, POUCO OU �ADA VI SOBRE TEXTO 
�ÃO-VERBAL; 

 
16) �ÓS PROFESSORES, TAMBÉM POUCO �OS DEBRUÇAMOS SOBRE 

LEITURAS �ÃO-VERBAIS, �ÃO TEMOS UM OLHAR APURADO PARA 
ESSE ASPECTO VISUAL; 

 
17) SÃO BOAS AS ATIVIDADES PROPOSTAS PELO LIVRO DIDÁTICO PARA 

O TRABALHO DE COMPREE�SÃO DO TEXTO �ÃO-VERBAL; 
 

18) ALGU�S PESQUISADORES APO�TAM �ÃO HAVER QUASE 
I�FLUÊ�CIA �E�HUMA DAS TEORIAS �AS REAIS PRÁTICAS DE SALA 
DE AULA, BASICAME�TE PELA FALTA DE FORMAÇÃO DOS 
PROFESSORES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


