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RESUMO 
 
SILVA, F. S. A reportagem em livros didáticos de língua portuguesa. Dissertação de 
Mestrado – Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2008.   
 
O objetivo dessa pesquisa foi analisar questões de compreensão de reportagem em livros 
didáticos destinados a crianças do quinto ano do Ensino Fundamental (4a série) e os modos 
como os alunos lidam com tais questões. Inicialmente, foram analisadas as reportagens 
presentes em dois livros didáticos, buscando-se refletir sobre a adequação ao público 
pretendido e sobre as formas composicionais dos textos, sobretudo, os modos como os 
argumentos eram neles inseridos. Depois, foi analisado o tratamento didático dado a tais 
textos. Assim, foram analisadas as questões de compreensão referentes à leitura dessas 
reportagens nos livros didáticos, buscando-se investigar quais conhecimentos e habilidades 
podiam ser mobilizados / aprendidos em situações didáticas em que tais questões estivessem 
presentes. Por fim, foi observada / analisada uma aula em que uma seqüência didática foi 
utilizada por uma docente de escola pública (quinto ano do Ensino Fundamental). Os 
resultados apontaram que foi identificada grande incidência desse gênero nas duas obras 
analisadas. Tais textos, na maioria das vezes, apresentavam forte poder argumentativo. Na 
primeira obra analisada foi percebido um trabalho sistemático com o gênero, permitindo a 
apropriação de algumas de suas características. Na segunda obra, foi vista a presença do 
gênero na mesma proporção da outra obra, no entanto, não foi percebido um trabalho 
sistemático envolvendo as características do gênero discursivo em questão, embora algumas 
atividades tivessem tal característica. A observação da aula evidenciou que a seqüência 
aplicada pela docente era adequada ao público e estimulava os alunos a refletir sobre o texto, 
mobilizando conhecimentos temáticos e conhecimentos sobre o gênero. Na análise das 
respostas (em dupla) das crianças às questões propostas em uma das seqüências, percebemos 
que os alunos se mostraram interessados e participativos durante a execução da atividade. A 
maioria das duplas acertou a maior parte das perguntas realizadas, de modo que pôde ser 
constatada a viabilidade de trabalho com o referido gênero nesse nível de escolaridade e o 
potencial que ele apresenta para o estímulo ao desenvolvimento de diferentes estratégias de 
leitura e exploração da dimensão argumentativa desses textos jornalísticos. 
 
 
Palavras-chave: reportagem; livro didático; argumentação 

  
 
 



 6 

ABSTRACT 
 
 

SILVA, F. S. The reportage in the portuguese linguagem text books. Master´S 
Dissertation - Postgraduate In Education, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2004.   
 

 
The objective of this research was to analyse the understanding questions of reportage in the 
didactic Portuguese books for children in the fifth year of Fundamental Teaching  (4th grade) 
and the ways how the students deal  with them. In the beginning , the present reportages were 
analysed in two educational books, trying to reflect about the adequation to the intended 
public and about compositional forms of  the texts,  especially the ways as the arguments were 
put in  them. After, it was analysed the didactic treatment given to them. This way,it the 
understanding questions were analysed referring to the reading of these reportages in the 
didactic books, trying to investigate which knowledge and abilities could be mobilized 
/learned in educational situations that these questions were present. Finally, it was observed 
/analysed a class that a didactic sequence was used by a teacher of a public school ( fifth year 
of Fundamental Teaching ).It was identified  a big incidence of this genre in the two 
collections. These texts, most of  times, presented a strong power. In the first analysed one a 
systematic work with the genre was realized, allowing the apprehension of some of its 
characteristics. In the second one, it was noticed the presence  of genre in the same proportion 
of the last one, therefore wasn´t noticed a work system involving the genre textual 
characteristics in evidence, altough some activities  had  such characteristic. The classes 
observations showed that the applied sequence by the teacher was appropriate for the students 
stimulated them to reflect about the text, mobilizing the subject matter and knowledge and 
about the genre. In the children answers analysis (in pairs) to the proposed question in one of 
the sequences, we noticed that students  demonstrated interest and participating during the 
execution of the activity. The most of the pairs got most of the questions right, this way it 
could be  noticed the work viability with referred genre in this level of  schooling and the 
potenial that it represents to the stimulus for development of different kinds of reading 
strategies and exploration of argumentative dimension of these journalistic texts. 
 
 
Keywords: reportage; text books; argumentation 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A compreensão leitora é um tema que vem sendo abordado por vários pesquisadores, 

que têm investigado a diversidade de textos a serem lidos e suas peculiaridades, os processos 

cognitivos da leitura, as estratégias utilizadas durante o processo de compreensão textual, o 

tratamento do tema nos livros didáticos e nas salas de aula. A leitura tem sido, ainda, alvo de 

diferentes programas de avaliação em larga escala, dentre eles o SAEB (Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica), o Prova Brasil (ANRESC), dentre outros.  

De acordo com as informações encontradas no site do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), esses são exames complementares que 

compõem o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Ambos avaliam as habilidades nas 

áreas de Língua Portuguesa e Matemática. O primeiro avalia os estudantes de 4ª e 8ª séries do 

Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio da rede pública e privada das áreas urbana e 

rural de ensino, enquanto que, o segundo avalia apenas os alunos de 4ª e 8ª séries do Ensino 

Fundamental da rede pública e da área urbana. Um procede a uma avaliação por amostragem 

e o outro busca uma avaliação universalizante. 

Os testes do SAEB avaliam a proficiência dos alunos nos exames de Língua 

Portuguesa e Matemática. Em Língua Portuguesa, são investigadas as habilidades de leitura e, 

em Matemática, é averiguada a capacidade de resolver problemas utilizando os conceitos e 

operações da linguagem matemática. 

Os resultados na área de Língua Portuguesa dos exames do SAEB realizados com os 

alunos de 4ª série do Ensino Fundamental foram apresentados em quatro níveis de 

competência relacionados às habilidades de leitura: muito crítico; crítico; intermediário e 

adequado.  

Segundo os resultados do SAEB (2004), os alunos classificados no nível muito crítico 

“não desenvolveram habilidades de leitura mínimas condizentes com quatro anos de 

escolarização” (p.34). Nessa categoria, estavam 18,7% dos alunos avaliados, que não 

conseguiam responder os itens da prova. Os estudantes que estavam no nível crítico eram 

aqueles que liam “de forma ainda pouco condizente com a série, construíam o entendimento 

de frases simples” (p.34), conseguiam decodificar, ler frases curtas e encontrar informações 

explícitas em narrativas, os quais correspondiam a 36,7% dos avaliados. Os discentes do nível 

intermediário já eram capazes de identificar os elementos que compõem uma narrativa, bem 

como a finalidade de um texto informativo e elaboravam inferências. Os estudantes que 

estavam no nível adequado eram leitores com as habilidades de leitura consolidadas.  
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Verifica-se, portanto, na divulgação do resultado dos exames aplicados em 2003, que 

55% dos estudantes que fizeram a prova apresentavam nível crítico ou muito crítico na 

construção de competências de leitura em língua portuguesa.    

Outro programa de avaliação em larga escala é o Prova Brasil, que também avalia as 

competências e habilidades dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática. Em Língua 

Portuguesa, é avaliado o desempenho dos alunos nos seguintes tópicos: procedimentos de 

leitura; implicações do suporte, do gênero ou do enunciador na compreensão do texto; relação 

entre textos; coerência e coesão no processamento do texto; relações entre recursos 

expressivos e efeitos de sentido; e variação lingüística.   

A escala de avaliação do Prova Brasil vai do nível 125 ao nível 300. A média geral do 

país foi 174,14, o que representa um nível crítico de leitura, ou seja, aquém do esperado para 

alunos de 4a série do Ensino Fundamental. Em Pernambuco, a situação é ainda mais grave, 

apresentando uma média de 158. O que nos é apontado a partir desses resultados é que grande 

parte das crianças avaliadas teve um desempenho abaixo do desejado, ou seja, várias 

competências consideradas necessárias aos alunos de 4a série não são demonstradas por eles 

nessa avaliação. 

Que evidências sobre o ensino da leitura podem ser inferidas a partir desses dados? 

Que habilidades de leitura estão sendo trabalhadas em sala de aula? E nos livros didáticos? 

Será que essas habilidades são condizentes com as esperadas pelo SAEB e pelo Prova Brasil?  

Diante de tais questionamentos, acreditamos que é emergencial uma investigação mais 

aprofundada dos processos envolvidos na aprendizagem da leitura e das estratégias didáticas 

que os abarcam.  

Para abordar tal tema, adotamos a concepção sociointeracionista de língua e de leitura. 

A esse respeito, Brandão (2006) e Solé (1998) afirmam que a leitura envolve a construção de 

sentidos e isso ocorre num processo de interação entre leitor e autor. Nessa linha de 

raciocínio, Koch (1997) diz que o sentido do texto é: 

 

construído na interlocução, no interior da qual os interlocutores se 
constituem e são constituídos. Assim sendo, a mera decodificação dos sinais 
emitidos pelo locutor não é de modo algum suficiente: cabe ao ouvinte/ 
leitor estabelecer, entre os elementos do texto e todo o contexto, relações dos 
mais diversos tipos, para ser capaz de compreendê-los em seu conjunto e 
interpretá-los de forma adequada à situação (KOCH, 1997, p.25).   

 

Concordamos com Koch quando ela afirma que a leitura é uma atividade interativa e 

que a compreensão de diferentes gêneros se dá por meio da mobilização de habilidades e 
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conhecimentos específicos relativos a esses diferentes gêneros. Assim, optamos por enfocar, 

na pesquisa, o tratamento dado ao ensino de leitura de um gênero específico: a reportagem. 

Dentre outros motivos, esse gênero foi escolhido por ser uma espécie de texto prioritária no 

suporte jornal, que está cada vez mais popularizado na nossa sociedade, por estar presente nos 

livros didáticos usados em sala de aula e por demandar diferentes estratégias de leitura e 

conhecimentos que podem ser transferidos para outros gêneros com os quais ele tem pontos 

de convergência. 

Na avaliação do Prova Brasil, o desenvolvimento dos alunos referente à compreensão 

de matérias jornalísticas estaria entre o nível 175 a 200 da escala de desempenho dos alunos 

apresentada acima. Como dito anteriormente, tanto a média nacional quanto a média do 

Nordeste ficaram abaixo desse intervalo.  Desse modo, é fundamental estudar as estratégias 

que os alunos utilizam para compreender textos desse gênero e as dificuldades que enfrentam 

ao se depararem com eles. 

Por isso, o objetivo geral desse estudo é analisar questões de compreensão de 

reportagens em livros didáticos destinados a crianças do 5º ano do Ensino Fundamental (4a 

série) e os modos como os alunos lidam com tais questões. Tal preocupação justifica-se 

porque, como bem afirmam Albuquerque e Coutinho (2006), o livro didático é um importante 

recurso didático de apoio à prática docente, pois é distribuído para toda a rede pública do país. 

Assim, analisar as atividades propostas neste material poderá ajudar-nos a entender como esse 

gênero pode ser tratado no contexto escolar.  

Por outro lado, ao analisarmos a abordagem metodológica do livro e as estratégias que 

as crianças adotam para resolver as questões propostas estamos, ao mesmo tempo, 

aprofundando as reflexões sobre os processos cognitivos relativos à compreensão de textos e a 

adequação das atividades propostas aos objetivos didáticos relativos ao ensino da leitura nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

A partir do exposto, nos propomos a:  

 

● analisar as reportagens presentes em dois livros didáticos destinados a alunos do 

5º ano do Ensino Fundamental (4ª série), para analisar se as mesmas são adequadas 

ao público-leitor do livro didático e identificar algumas estratégias de leitura e 

conhecimentos que esses textos demandam para a construção de sentidos; 

● analisar as questões de compreensão referentes à leitura de reportagens nesses 

livros didáticos; 

e 
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● analisar as respostas que a crianças dão às questões de compreensão leitora 

propostas em uma seqüência envolvendo o gênero reportagem no livro didático, 

investigando que capacidades de leitura demonstram estar mobilizando para dar 

conta da tarefa.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para uma discussão mais efetiva que aborde a temática da compreensão leitora em 

reportagem, estruturamos este trabalho da seguinte forma: inicialmente, faremos uma 

discussão sobre os gêneros discursivos e o ensino da Língua Portuguesa, contemplando de 

maneira mais aprofundada o gênero reportagem impressa; em seguida, buscaremos centrar 

nossa atenção nos estudos sobre leitura; logo após, abordaremos a temática do livro didático; 

seguida por uma discussão sobre gêneros no livro didático; por fim, faremos uma breve 

discussão abordando a leitura no livro didático. 

 

2.1 Gêneros discursivos e ensino da Língua Portuguesa 

  

Discute-se muito hoje sobre a importância de conciliar o ensino da leitura e da 

produção de textos, considerando as diferentes finalidades dos textos na sociedade. Os 

defensores desse pressuposto afirmam que o ensino da língua nas escolas deve ser 

desenvolvido por meio de atividades que tomem por base o contato direto dos discentes com 

os diferentes gêneros discursivos.  

A garantia de tal diversidade permite ao docente planejar aulas que coloquem o aluno 

em contato com os diferentes suportes e textos que circulam na sociedade, tornando as 

práticas da leitura e da produção de textos na escola semelhantes às práticas que acontecem 

fora da escola. Concebe-se, portanto, que o contexto de leitura e de produção de textos será 

significativo se ocorrer a partir do uso efetivo dos diferentes gêneros. 

Mas acreditamos que não é suficiente proporcionar o acesso à diversidade textual nem 

trabalhar apenas o conteúdo dos textos, é preciso fazer também uma reflexão a respeito das 

características que compõem os gêneros do discurso, para que haja uma apropriação efetiva 

dos mesmos. Isto é, para que os alunos reconheçam um determinado gênero e saibam produzi-

lo de forma mais consciente e reflexiva, é preciso que conheçam as características pertinentes 

ao mesmo, tais como, as finalidades que geram sua produção; os tipos de destinatários que 

mais têm acesso a tais textos; os suportes textuais nos quais geralmente aparecem; os 
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conteúdos que, via de regra, veiculam; as formas composicionais mais freqüentes; dentre 

outras. Tais conhecimentos são construídos no contato intenso com os textos e na reflexão 

sistemática sobre esses aspectos.  

Para conduzirmos tais reflexões, faz-se necessário definir o que estamos chamando de 

texto, e o que estamos chamando de gênero. A respeito da definição de texto, encontramos 

estudos como o de Val (1991), que define texto como “unidade lingüística comunicativa 

básica” (p.3). A autora afirma ainda que “pode-se definir texto ou discurso como ocorrência 

lingüística falada ou escrita, de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, 

semântica e formal” (p.3).  

Ainda a respeito da definição de texto, Beaugrande (1997, p.10, citado por Santos, 

Mendonça e Cavalcante, 2006, p.28) afirma que esse pode ser entendido como “um evento 

comunicativo em que convergem ações lingüísticas, sociais e cognitivas”. Santos, Mendonça 

e Cavalcante (2006, p. 28) afirmam que “para a compreensão de qualquer texto, e também 

para a sua produção, convergem, dinamicamente, fatores lingüísticos, sociais e culturais”. 

Para que as crianças, jovens e adultos dominem as diferentes capacidades de produção 

e compreensão de textos, faz-se necessário trabalhar com a diversidade de gêneros que 

circulam em nosso meio: carta, conto, fábula, receita culinária, dentre outros. Trabalhando 

com essa diversidade, os alunos estarão em contato também com a diversidade de tipos 

textuais.  

A expressão tipo textual é usada “para designar uma espécie de construção teórica 

definida pela natureza lingüística de sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos 

verbais, relações lógicas)” (Marcuschi, 2002, p.23). O tipo textual, como bem esclareceu 

Marcuschi, refere-se apenas às dimensões lingüísticas dos textos, diferentemente do gênero, 

que se define com base nos aspectos sócio-comunicativos e composicionais.  

Nesse sentido, consideramos fundamental promover um trabalho de leitura, produção 

e reflexão sobre os diferentes textos que circulam na escola. Para que isso aconteça, adotamos 

uma concepção de texto como uma unidade lingüística que possui sentido, enquanto que os 

gêneros discursivos seriam instrumentos culturais que adotamos para construir os textos, ou 

seja, eles orientam a forma como os textos se apresentam nas diferentes situações discursivas.  

Tal pressuposto é oriundo da perspectiva difundida por Bakhtin (1997), que afirma 

que a atividade comunicativa humana ocorre por meio de enunciados orais e escritos e esses 

são o reflexo das condições específicas de produção. Apesar de serem singulares, emergem 

nas diferentes esferas de atividade humana, em decorrência do surgimento de finalidades 

interativas. Desse modo, tais enunciados assumem, via de regra, modelos discursivos que se 
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assemelham quanto ao conteúdo temático, estilo verbal e construção composicional. Esses 

três elementos fundem-se na construção dos diferentes gêneros discursivos. Bakhtin ainda faz 

a seguinte afirmação: 

 

Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada 
esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 
enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN, 
1997, p.279). 

 

Bakhtin (1997) categoriza os gêneros do discurso em dois grupos: os gêneros 

primários e os gêneros secundários. Os gêneros primários são os que têm uma relação mais 

imediata com as situações cotidianas informais. São apropriados em situações espontâneas do 

dia-a-dia, em instâncias mais privadas. Já os secundários aparecem em circunstâncias mais 

complexas de comunicação cultural, em instâncias mais públicas. São aprendidos, via de 

regra, em situações mais sistemáticas, tal como as que acontecem em esferas educacionais e 

profissionais.  

Ainda a respeito da teoria dos gêneros discursivos, Dolz e Schneuwly (2004) afirmam 

que os gêneros são imprescindíveis para a comunicação. Esses são “(mega-) instrumentos 

para agir em situações de linguagem (...). Sem os gêneros, não há comunicação e, logo, não há 

trabalho sobre a comunicação (pp. 52/57)” e propõem o ensino por progressão, afirmando que 

o currículo de língua portuguesa deve ter por base agrupamentos de gêneros. Para tanto, 

precisa-se que os agrupamentos:  

 

Correspondam às grandes finalidades sociais legadas ao ensino, respondendo 
às necessidades de linguagem em expressão escrita e oral, em domínios 
essenciais da comunicação em nossa sociedade (inclusive a escola); 
retomem, de modo flexível, certas distinções tipológicas que já figuram em 
numerosos manuais e guias curriculares; sejam relativamente homogêneos 
quanto às capacidades de linguagem dominantes implicadas na mestria dos 
gêneros agrupados (DOLZ e SCHNEUWLY, 1996, pp.58-59). 

 

Dolz e Schneuwly (1996) dizem ainda que esses agrupamentos não são estanques uns 

com relação aos outros. Um gênero não pode ser classificado de maneira absoluta em 

determinado agrupamento, mas, “certos gêneros seriam os protótipos para cada agrupamento 

(p.59)”. Esses autores apresentam cinco agrupamentos de gêneros, para fins didáticos de 

organização curricular: os gêneros da ordem do narrar, os gêneros da ordem do relatar, os 

gêneros da ordem do argumentar, os gêneros da ordem do expor, e os gêneros da ordem do 

descrever ações. 
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Os gêneros do narrar relacionam-se com a cultura ficcional; os gêneros do expor 

compreendem o domínio da transmissão e construção de saberes; os textos do descrever ações 

possuem estruturas em que predominam instruções e prescrições; os textos do relatar referem-

se à documentação e memorização das ações humanas, prevalecendo a “representação pelo 

discurso de experiências vividas, situadas no tempo” (Dolz e Schneuwly, 1996, p.60); os da 

ordem do argumentar tratam de discussão de problemas sociais controversos, com predomínio 

da seqüência tipológica própria da argumentação: “sustentação, refutação e negociação de 

tomadas de posição” (Dolz e Schneuwly, 1996, p.61).   

A respeito da argumentação, Leal e Morais (2006) dizem que todo texto possui uma 

base argumentativa, mas que alguns textos trazem a defesa de um ponto de vista de maneira 

mais explícita. Considerando a argumentação como uma atividade discursiva, esses 

pesquisadores afirmam que existem “gêneros textuais que se caracterizam pela presença mais 

marcante de estratégias para argumentar” (p.21) e que “torna-se fundamental refletir sobre os 

contextos em que tais gêneros emergem” (p.21). Assim, sobre a argumentação e os efeitos 

pretendidos com a mesma, eles afirmam que,  

 

A argumentação emerge em situações em que existem controvérsias (idéias 
passivas de refutação), então, o confronto entre pontos de vista elucidados 
por diferentes vozes no discurso é inevitável.  São as estratégias para lidar 
com esses diferentes interlocutores que surgem como tema de estudo quando 
se pretende assumir a argumentação como atividade discursiva (...) são as 
representações sobre os interlocutores e sobre a situação de interação que 
ajudam a encontrar estratégias eficazes para os efeitos pretendidos com a 
atividade de argumentação (LEAL e MORAIS, 2006, pp. 21-22). 

 

Considerando o acima exposto sobre argumentação, e considerando que a habilidade 

de argumentar é muito importante para a formação de leitores críticos, optamos por 

desenvolver o nosso trabalho com textos do gênero reportagem impressa, partindo da hipótese 

de que esses textos muitas vezes pertencem a tal agrupamento. 

A escolha do gênero deu-se a partir da grande veiculação do mesmo no meio social e 

por acreditarmos que, a partir do trabalho em sala de aula com o mesmo, poder-se-á 

desenvolver diferentes habilidades nos alunos, tais como as relativas às atividades de 

argumentar e relatar.  

Assim, para desenvolvermos nosso estudo, faremos um levantamento sobre o conceito 

de reportagem e suas principais características e, a partir dessas, buscaremos analisar se os 

textos desse gênero realmente poderiam ser considerados também como sendo da ordem do 

argumentar, e não apenas como sendo da ordem do relatar, como aparece no quadro de 
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exemplos de gêneros organizado por Dolz e Schneuwly (1996). Para adotarmos tal 

procedimento, buscamos respaldo nesses mesmos pesquisadores, que deixam claro que os 

gêneros não podem ser classificados de maneira absoluta em um determinado agrupamento. 

 

2.2 O gênero reportagem  

 

Fazendo um estudo sobre o gênero reportagem, nos deparamos com Kaufman e 

Rodríguez (1995), que afirmam que esse seria um texto pertencente à esfera jornalística, de 

trama conversacional, constituindo-se sempre como um diálogo que corrobora a enunciação 

de determinado tema. Desse modo, a reportagem seria:  

 

uma variedade do texto jornalístico de trama conversacional que, para 
informar sobre determinado tema, recorre ao testemunho de uma figura – 
chave para o conhecimento desse tópico. A conversação desenvolve-se entre 
um jornalista que representa a publicação e um personagem cuja atividade 
suscita ou merece despertar a atenção dos leitores. A reportagem inclui uma 
sumária apresentação do entrevistado, realizada com recursos descritivos, e, 
imediatamente, desenvolve o diálogo. As perguntas são breves e concisas, à 
medida que estão orientadas para divulgar as opiniões e idéias do 
entrevistado e não as do entrevistador (KAUFMAN e RODRÍGUEZ, 1995, 
p.28). 

 

Como podemos verificar, o conceito formulado pelas autoras parece indicar uma 

coincidência entre o que seria uma reportagem e uma entrevista impressa. Percebemos na 

definição de Kaufman que a reportagem deveria recorrer ao testemunho de uma figura, ou 

seja, seria típico desse gênero a presença de entrevista. Tal característica não é vista como 

central para outros estudiosos do gênero, como veremos a seguir.  

Na verdade, observa-se que há alguns pontos de convergência entre o gênero 

reportagem e o gênero entrevista, no entanto, tendemos a reconhecer diferenças claras entre 

eles. Nas reportagens, via de regra, os depoimentos dados por pessoas entrevistadas são 

inseridos no texto como exemplos, testemunhos, argumentos relativos a um fato ou um tema 

sobre o qual os jornalistas estão escrevendo. A articulação entre diferentes depoimentos 

coletados por meio de entrevistas (como método de coleta de dados) é feita em um texto cujo 

narrador ou expositor é o jornalista. Ele é responsável pela unidade textual, pela progressão e 

continuidade. No gênero entrevista, por outro lado, a forma composicional consiste em 

transcrição de perguntas e respostas que se intercalam. O jornalista introduz o diálogo 

transcrito (no caso das entrevistas impressas), com informações sobre o entrevistado e, 

algumas vezes, sobre o contexto em que tal entrevista aconteceu, e transcreve as perguntas e 



 16 

respostas dadas, representando um diálogo. Desse modo, os dois gêneros podem ser 

diferenciados até pelo modo como são organizados no suporte textual. Não tão claras, no 

entanto, são as diferenças entre as características das reportagens e das notícias.  

Segundo Lage (1987, p.16), “do ponto de vista da estrutura, a notícia se define, no 

jornalismo moderno, como o relato de uma série de fatos a partir do aspecto mais importante 

ou interessante, e de cada fato, a partir do aspecto mais importante ou interessante”. Kaufman 

e Rodríguez (1995) utilizam o termo “pirâmide invertida”, que seria a técnica que parte dos 

fatos mais importantes para os detalhes. Assim como a reportagem, a notícia apresenta o 

“lead” que é o primeiro parágrafo, o qual procura apresentar de forma sucinta o que 

aconteceu, onde, como, quem, por que e para que.     

 Medina (1978, citada por Coimbra, 1993, p. 9) diz que o que diferencia a reportagem 

da notícia é que a primeira “amplia uma simples notícia de poucas linhas, aprofundando o fato 

no espaço e no tempo, e esse aprofundamento do conteúdo informativo se faz numa 

abordagem estilística”. Não fica claro, no conceito usado, se a reportagem estaria mais 

claramente classificada como um gênero da ordem do argumentar ou do relatar. Tal tensão se 

instala porque não podemos definir a priori se tal aprofundamento implicaria necessariamente 

em uma discussão sobre as causas desse fato ou simplesmente em um maior detalhamento 

sobre como ele ocorreu. 

Se considerarmos que tal aprofundamento significa maior detalhamento dos fatos e 

acompanhamento mais sistemático dos episódios seguintes relativos ao primeiro fato narrado, 

a reportagem configurar-se-ia como um texto da ordem do relatar. No entanto, se 

considerarmos que tal aprofundamento significa um tratamento temático sobre as possíveis 

causas e conseqüências do fato, de modo que temas polêmicos sejam discutidos a partir do 

fato relatado, e a possibilidade de estabelecer discussão sobre os envolvidos, ressaltando 

valores sociais mobilizados nas ocorrências relatadas, poderíamos estar diante de um texto 

temático, cujo tipo textual predominante seria argumentativo, tratando sobre temas sociais 

controversos, ou seja, poderíamos classificar a reportagem como um texto da ordem do 

argumentar. 

Lage (1987, p.46) diz que a reportagem “faz um levantamento de um assunto, 

conforme ângulo preestabelecido”. Em outro texto, Lage (2006), falando sobre a pauta da 

reportagem, diz que a mesma deve ser programada a partir de: 

 

fatos geradores de interesse, encarados em certa perspectiva editorial. Não se 
trata apenas de acompanhar o desdobramento (ou fazer a suíte) de um 
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evento, mas de explorar suas implicações, levantar antecedentes - em suma 
investigar e interpretar (...). Pautas de reportagem incluem o assunto; o fato 
gerador de interesse, se houver; a natureza da matéria (se narração, 
exposição de tema etc.) e o contexto; a linha editorial; uma definição mais 
precisa do que se espera em termos de aproveitamento; recursos e suporte 
técnico disponível (p.39 e 40).   

 

Podemos perceber, a partir dessa definição de Lage (2006), que a produção do texto de 

uma reportagem não está relacionada apenas à apresentação ou narração de um evento ou fato 

ocorrido. É preciso que o locutor se faça presente com suas interpretações e comentários, 

discuta as implicações e antecedentes do fato, tornando o texto recheado de elementos que 

dão uma dimensão fortemente argumentativa ao gênero produzido. É preciso ir além, 

interpretar, investigar o fato, como também evidencia Guirado (2004). 

Essa autora (Guirado, 2004), ao abordar o referido gênero, afirma que o mesmo é um 

dos textos mais complexos do jornalismo e possui uma pauta mais exigente que a da notícia e 

apresenta-se em diferentes tipos: perfil, drama social, cobertura de grandes eventos. A 

pesquisadora afirma que: 

 

Reportagem é o nome que se dá a matérias jornalísticas mais longas, em 
geral ocupando espaço de página inteira, ou, eventualmente, meia página ou 
um terço de página. Seu conteúdo (um fato do dia que tenha causado grande 
impacto ou um evento ligado a problemas políticos, econômicos, ou ainda 
relacionado à editora de Cultura, Política, Saúde, Educação, etc.) há que ser 
investigado, pesquisado até o desenlace da questão ou até o seu esgotamento. 
É da natureza da reportagem revelar a origem e o desenrolar da questão que 
ela retrata. Assim, de alguma forma, a reportagem responde, ou busca 
responder – em tese- aos interesses sociais (p.22).   

 

Assim como Lage, Guirado (2004) chama a atenção para a necessidade da 

investigação na apresentação de uma reportagem, mostrando que o repórter não é apenas um 

simples relator: ele, ao trazer à tona um determinado tema de interesse social, busca os fatos, 

seu desenlace, seu esgotamento, seus antecedentes, suas implicações. Mais uma vez, podemos 

observar elementos relacionados à estrutura argumentativa que defendemos baseada na 

concepção de Dolz e Schneuwly. 

Coimbra (1993), ao tratar do texto da reportagem impressa, concorda com Medina e 

Lage (citados acima) e classifica o gênero reportagem em cinco tipos: dissertativa, narrativa, 

dissertativa – narrativa, narrativa - dissertativa e descritiva. 

Para Coimbra (ibidem), a reportagem dissertativa está atrelada ao discurso 

argumentativo. Ele considera argumentação e dissertação como sinônimos. “Como na 
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reportagem dissertativa, a função de informar é inseparável do esforço para convencer o leitor 

a aceitar a informação no contexto de um raciocínio que se pretende correto, é óbvia a 

presença nela de argumentação” (p.13). Quanto à estrutura dessa, afirma que se “apóia num 

raciocínio explicitado, seguido de fundamentação, o que lhe dá a natureza de uma relação 

lógica” (p.86). 

Com relação à reportagem narrativa, o autor acima citado afirma que a “sua 

característica fundamental é a de conter os fatos organizados dentro de uma relação de 

anterioridade ou de posterioridade, mostrando mudanças progressivas de estado nas pessoas 

ou nas coisas” (p.44).  

Quanto à reportagem dissertativo-narrativa e a narrativo-dissertativa, Coimbra diz que 

a “diferença entre o texto dissertativo e o narrativo consiste apenas em que o primeiro traz um 

pronunciamento explícito do seu autor, enquanto o segundo o traz implícito” (p.84). Numa 

reportagem narrativo-dissertativa existe uma predominância de narração com inclusão de 

trechos dissertativos; numa reportagem dissertativo-narrativa poderá ocorrer a narração no 

intuito de retardar a opinião do autor, ou numa alusão histórica antes do tópico frasal 

(generalização; idéia-núcleo do parágrafo). 

Com relação à estrutura da reportagem descritiva, Coimbra (1993) afirma que 

“conquanto abrigue pessoas e coisas como a da reportagem narrativa, ao contrário dela, 

mostra-as fixadas num único momento, sem as mudanças progressivas que lhe traz o tempo. 

O que de qualquer modo não significa ausência de movimento” (p.86).  

Assim, na perspectiva desse autor, podemos encontrar reportagens que poderiam ser 

classificadas no agrupamento de textos da ordem do relatar e outras que poderiam ser 

classificadas no agrupamento de textos da ordem do argumentar. 

Assim como Coimbra (1993), Kindermann (2003) também faz uma categorização do 

gênero reportagem, no entanto, a sua classificação é diferente da apresentada por ele.  

Coimbra toma por base, como já evidenciamos, as estruturas textuais narrativa, descritiva e 

dissertativa (estruturas lingüísticas) para classificar as reportagens. Kindermann, no entanto, 

concebe que existem subgêneros. Esses estão, segundo Kindermann, mais relacionados às 

variantes do gênero como mostraremos a seguir. 

Para Kindermann (2003), a reportagem é um gênero jornalístico que pode ser 

categorizado como uma notícia ampliada ou como um gênero independente. Em seu estudo 

sobre a estrutura desse gênero, na dissertação de mestrado, ela analisou trinta e duas 

reportagens do “Jornal do Brasil” e classificou esse texto jornalístico em quatro tipos 
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diferentes, denominadas pela pesquisadora de subgêneros: reportagem de aprofundamento, 

reportagem a partir de entrevista, reportagem de pesquisa e reportagem retrospectiva. 

Na reportagem de aprofundamento, são apresentados cinco movimentos de escrita:  

 

1 - Fornecimento de pistas para que o leitor identifique o assunto da reportagem: são 

apresentados “na superfície textual, elementos que localizam o conteúdo da reportagem em 

determinado campo de interesse, quanto ao leitor” (p.57). Há, assim, apresentação de 

fotografias, nome do jornalista, citação do aspecto mais saliente, complementação ou 

explicitação de informações do título; 

2 - Introdução do desdobramento: o jornalista “apresenta, de modo breve, o conteúdo focal da 

reportagem: um aspecto novo de fato já noticiado anteriormente (aqui denominado de 

desdobramento do fato)” (p.58). Há, assim, informações sobre o fato gerador da reportagem, 

apresentação breve dos desdobramentos do fato, opiniões sobre o fato – de pessoas 

entrevistadas ou do jornalista, fornecimento do histórico do fato, descrição da conjuntura do 

fato gerador, dentre outras informações que situam o leitor quanto ao que está sendo foco da 

reportagem; 

3 - Apresentação do desdobramento do fato: o jornalista “apresenta, em maiores detalhes, a 

novidade em relação ao fato noticiado anteriormente” (p.58). Há, então, a descrição do 

desdobramento e da reação do mesmo, descrição do contexto do desdobramento ou do fato 

gerador, descrição do contexto do fato gerador, generalização a partir de fatos, apresentação 

de outros desdobramentos do fato gerador, descrição de perfil de envolvido no fato;  

4 – Apresentação dos eventos relacionados ao fato gerador: o jornalista “apresenta, quando o 

fato oportuniza, os eventos suscitados pelo fato noticiado, mas não necessariamente dele 

decorrentes. Assim, os eventos que foram alvos de matérias anteriores são relatados, para dar 

sustentação ao que será discutido em relação aos desdobramentos; 

5 - Apresentação dos eventos relacionados ao desdobramento do fato: o jornalista “apresenta, 

quando o fato oportuniza, eventos suscitados pelo desdobramento do fato, mas não 

necessariamente dele decorrentes” (p.58). Nesse caso, parece predominar a explicação ou 

argumentação acerca dos temas.  

 

A reportagem a partir da entrevista, segundo Kindermann, apresenta-se também em 

quatro movimentos: 
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1 - Fornecimento de pistas para que o leitor identifique o assunto da reportagem: são 

apresentados “na superfície textual, elementos que localizam o conteúdo da reportagem em 

determinado campo de interesse, quanto ao leitor” (p.57). Há, assim, apresentação de 

fotografias, nome do jornalista, citação do aspecto mais saliente, complementação ou 

explicitação de informações do título; 

2- Introdução do relato da entrevista: é apresentado o fato motivador da entrevista, a 

justificativa para que a mesma tenha sido realizada; são feitas generalizações a partir da 

entrevista, com apresentação do posicionamento do entrevistado ou sumarização do conjunto 

de posicionamentos sobre o fato motivador e apresentação de contradições da fala em relação 

à opinião. Há, desse modo, comentários do jornalista relativos ao conteúdo da entrevista, com 

julgamento de sua pertinência ou consistência; 

3 - Retomada do fato gerador: É feita uma descrição do fato motivador. Consiste em um relato 

histórico do fato motivador;  

4 – Relato dos pormenores da entrevista: o jornalista faz uma descrição do posicionamento de 

diversos entrevistados sobre o fato motivador ou descreve a opinião de um entrevistado. Há 

informações sobre o posicionamento do entrevistado em relação a outros fatos, com descrição 

de dados que sustentam a opinião do entrevistado;  

5 - Descrição dos entrevistados: o jornalista faz descrição de dados da relação do entrevistado 

com o fato motivador.  

 

Tal tipo de reportagem tem semelhanças com a definição de reportagem apresentada 

por Kaufman e Rodríguez (1995), que dizem que, na reportagem, para abordar um 

determinado tema, recorre-se ao testemunho de uma figura – chave. No entanto, ela não se 

configura como uma simples transcrição em uma estrutura conversacional de perguntas e 

respostas. O jornalista tem o papel de articular e organizar os depoimentos, as respostas dadas 

pelos entrevistados. 

Quanto à reportagem de pesquisa, são encontrados os seguintes movimentos:  

 

1 - Fornecimento de pistas para que o leitor identifique o assunto da reportagem: são 

apresentados “na superfície textual, elementos que localizam o conteúdo da reportagem em 

determinado campo de interesse, quanto ao leitor” (p.57). Há, assim, apresentação de 

fotografias, nome do jornalista, citação do aspecto mais saliente, complementação ou 

explicitação de informações do título; 
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2 - Introdução do relato: o jornalista diz qual foi o fato motivador da pesquisa e faz 

generalizações com base em dados. Há, nesse caso, uma certa preocupação em evidenciar a 

relevância do tema pesquisado;  

3 - Relato da pesquisa: é feita a descrição dos dados que sustentam as generalizações feitas, 

com informações sobre os modos como os dados foram coletados ou as fontes de onde foram 

extraídos. Há, desse modo, um movimento de oferecer informações mais densas sobre o tema 

pesquisado, ressaltando a consistência dessas informações disponibilizadas;   

4- Fechamento do relato da pesquisa: é feita a apresentação de dados conjunturais gerais, com 

emissão de opinião sobre a conjuntura abordada, tanto por parte do jornalista quanto de 

pessoas entrevistadas que tenham reconhecido valor social no trato com o tema. Há, assim, 

oferta de conclusões a serem aceitas pelos leitores do texto. 

  

 Nesse caso, há semelhanças entre tal tipo de reportagem e o conceito apresentado 

anteriormente por Lage (2006), ou seja, o que se destaca é a discussão sobre as causas e 

impactos dos assuntos abordados. Ou seja, teríamos forte dimensão argumentativa.  

 

Quanto à reportagem retrospectiva, são encontrados os seguintes movimentos: 

 

1 - Fornecimento de pistas para que o leitor identifique o assunto da reportagem: são 

apresentados “na superfície textual, elementos que localizam o conteúdo da reportagem em 

determinado campo de interesse, quanto ao leitor” (p.57). Há, assim, apresentação de 

fotografias, nome do jornalista, citação do aspecto mais saliente, complementação ou 

explicitação de informações do título; 

2 - Introdução da retrospectiva histórica do fato motivador: são fornecidas informações sobre 

o fato motivador, com generalizações feitas com base em fatos anteriores ou informações 

sobre o marco inicial do fato motivador; 

3 - Apresentação do histórico do fato motivador: há um detalhamento dos eventos que 

aconteceram e que geraram a reportagem. São relatados fatos similares para dar sustentação 

às generalizações e os eventos que desencadearam os fatos anteriores. Há assim, a descrição 

do fato motivador;   

4 - comentários dos fatos relatados: são dadas opiniões sobre a conjuntura inicial, sobre os 

eventos, com apresentação de evidências para a opinião.  
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Haveria, então, produção de um misto de relato e argumentação, tal como também foi 

descrito por Coimbra (1993). 

Analisando manuais de redação e estilo de dois grandes jornais do país – O Globo e A 

Folha de S. Paulo-, encontramos definições que apontam a reportagem como um texto mais 

extenso que a notícia. Como essas, apresentam o lead1. No entanto, procuram desenvolvê-lo 

em alguns capítulos (retrancas2, na linguagem jornalística), de forma narrativa e com 

comentários críticos que podem ser construídos por meio de explicações ou por apresentação 

de causas e conseqüências, como podemos ver nas definições abaixo. 

Garcia (1998), no manual de redação e estilo do jornal “O Globo”, faz a seguinte 

afirmação a respeito do gênero reportagem: 

 

Por conveniência dá-se este nome a matérias alentadas: podem ser tanto a 
cobertura de um fato do dia que tenha grande impacto (chuvas que atingiram 
toda a cidade, o anúncio de um vasto plano econômico) como a abordagem 
exaustiva de um tema sem ligação direta com o dia da edição (a situação do 
ensino público, o problema da Aids). Em qualquer caso, a maior dificuldade 
é dividir o texto em capítulos (no jargão das redações, retrancas ou sub-
retrancas) sem perda de unidade. Cada parte precisa ter vida própria, mas é 
defeito grave repetir dados que já aparecem em outras; em cada retranca, 
bastam referências abreviadas a tudo que já foi abordado em detalhe nas 
outras. Uma fórmula que funciona é fazer um lead abrangente (ou “lidão”) 
apresentando todo o assunto. Muitos leitores, sem tempo ou paciência para 
ler tudo, ficarão satisfeitos com essa abertura e mais uma ou outra retranca 
que lhes atrair a atenção (...) A reportagem é muitas vezes uma história: fatos 
que se sucederam até um desenlace. Nesse caso, uma retranca, 
possivelmente a mais importante em seguida ao lead, será dedicada à 
reconstituição cronológica. Outras retrancas serão reservadas para 
explicações, análises, conseqüências e, principalmente, para histórias 
individuais dos personagens do episódio (pp. 37e 38).   

 

 Podemos perceber, no último trecho desse parágrafo, que o autor afirma que 

explicações, análises e conseqüências são partes integrantes do gênero jornalístico 

reportagem, deixando claro que apenas a narração do fato não é suficiente para definir o 

gênero. Ressalta-se, portanto, como característica básica do gênero a heterogeneidade de 

seqüências, variando entre narrativas e argumentativas. Ou seja, são relatados os fatos, no 

sentido de documentar e registrar as ações humanas, prevalecendo a representação das 

experiências vividas, situadas no tempo, tal como Dolz e Schneuwly (1996) conceituam os 

                                                
1 Lead – “Abertura da notícia. Primeiro parágrafo da noticia em jornalismo impresso. Relato do fato mais 
importante de uma notícia. Na forma clássica, esse relato começa pelo aspecto mais importante” (Lage, 1990, 
p.72). 
2 Retranca: "Seqüência de informações em blocos." (Coimbra, 1993, p.10). Podem ser precedidos por 
entretítulos. Representam cada parte de uma reportagem. Muitas vezes, essas partes podem ter relativa 
autonomia em relação a outras partes. 
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textos da ordem do relatar; ao mesmo tempo, podem ser discutidos problemas sociais 

controversos, que originaram tais fatos, com apresentação de diferentes pontos de vista sobre 

o fato relatado e defesa de uma das posições, o que caracterizaria, segundo os mesmos 

autores, os textos da ordem do argumentar. 

Martins (1990), no manual de redação e estilo do jornal “Folha de S. Paulo”, apresenta 

uma definição de reportagem que tem alguns pontos em comum com a exposta anteriormente.  

 

A reportagem pode ser considerada a própria essência de um jornal e difere 
da notícia pelo conteúdo, extensão e profundidade. A notícia, de modo geral, 
descreve o fato e, no máximo, seus efeitos e conseqüências. A reportagem 
busca mais: partindo da própria notícia, desenvolve uma seqüência 
investigativa que não cabe na notícia. Assim, apura não somente as origens 
do fato, mas suas razões e efeitos. Abre o debate sobre o acontecimento, 
desdobra-o em seus aspectos mais importantes e divide-o, quando se 
justifica, em retrancas diferentes que poderão ser agrupadas em uma ou mais 
páginas. (MARTINS, 1990, p.67).    

 

Martins (1990), no trecho acima, diz que a reportagem abre o debate sobre o 

acontecimento, desdobra–o, divide-o.  

Percebemos, pela maior parte das definições acima expostas, que a reportagem 

caracteriza-se geralmente como um texto mais extenso que a notícia e, muitas vezes, é o 

aprofundamento dela, podendo conter comentários e discussão sobre causas e impactos dos 

fatos relatados.  

Assim, a distinção entre reportagem e notícia é feita com base no grau de 

aprofundamento e de discussão acerca das causas, conseqüências, responsabilidades relativas 

aos fatos narrados. As dificuldades de distinção são, portanto, geradas porque esse limiar não 

é tão claro. Se um texto tem tipo predominante narrativo, e é, portanto, centrado no relato de 

fatos, pode ser difícil dizer se o grau de aprofundamento dado nesse texto já o tornaria uma 

reportagem ou se seria ainda superficial e, portanto, ele se configuraria como uma notícia.  

Ao lidarmos com tal discussão, adotamos a posição de que realmente há textos que são 

protótipos de um gênero e que há outros que podem estar em espaços de interseção. Nesta 

pesquisa, tais casos eram resolvidos por meio do julgamento de outros juízes, que faziam 

parte de um grupo de pesquisa sobre argumentação e ensino. Por outro lado, não 

considerávamos que a classificação de um texto que estivesse nesse limiar geraria problemas 

nas análises dos dados ou na consistência do trabalho, por adotarmos uma perspectiva teórica 

bastante flexível quanto a essa questão. Como já apontamos anteriormente, concordamos com 

Dolz e Schneuwly (1996), quando eles defendem que um mesmo gênero poderia ser 
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classificado em ordens diferentes. Concordamos também com Bakhtin (1997), quando ele 

propõe que todo enunciado é singular, resultante do contexto específico de produção. Desse 

modo, os gêneros discursivos seriam, tal como proposto por Dolz e Schneuwly (1996) 

instrumentos a serem adotados e não camisas de força. 

Outra dificuldade no processo de conceituação das reportagens se instala ao nos 

depararmos com as reportagens que são mais temáticas, mais dissertativas. Como já 

discutimos, Lage (2006); Guirado (2004); Kindermann (2003) consideram que alguns textos 

temáticos, que não se apóiam sobre fatos ou ocorrências, também podem ser classificados 

como reportagens, em função da linguagem jornalística, suporte textual / caderno do jornal 

onde o texto se encontra e autoria (jornalistas).  

Como também já foi dito anteriormente, Garcia (1998) afirma que a reportagem tanto 

pode apresentar a abordagem de fatos ocorridos de grande impacto, “como a abordagem 

exaustiva de um tema sem ligação direta com o dia da edição (a situação do ensino público, o 

problema da Aids)” (p.37). É importante ressaltar que, segundo essa definição de Garcia, é 

grande a possibilidade de ocorrência de componentes da cadeia argumentativa nesse gênero. É 

a existência desses tipos de reportagens – as temáticas, com força argumentativa – que 

provoca um outro problema na conceituação do gênero reportagem. Nesses casos, as 

semelhanças apontadas são em relação aos artigos de opinião. 

Assim como a reportagem, o artigo de opinião é um gênero pertencente à esfera 

jornalística. Retomando a pesquisa de Lima (2006) a respeito do artigo de opinião, 

percebemos, pela explanação dessa pesquisadora, que esse gênero, por tratar de temas sociais 

controversos, possibilita a discordância de opinião e necessidade de defesa de um ponto de 

vista. Assim, a autora afirma que 

 

O artigo de opinião é um gênero de discurso em que se busca convencer o 
outro de uma determinada idéia, influenciá-lo, transformar os seus valores por 
meio de um processo de argumentação a favor de uma determinada posição 
assumida pelo autor e de refutação de possíveis opiniões divergentes. Daí ser 
indispensável, para a produção de um artigo de opinião, que haja uma questão 
controversa a ser debatida, um tema específico que provoque uma polêmica 
em determinados contextos sociais (LIMA, 2006, pp.44-45).  

 
Diferentemente do gênero reportagem, a pessoa que escreve um artigo de opinião para 

um jornal, segundo Lima (2006), é alguém que não pertencente necessariamente àquela 

instituição, mas um cidadão de destaque na sociedade, que disserta sobre algum assunto da 

atualidade expondo e defendendo seu ponto de vista. Há, nesse caso, um posicionamento 

pessoal explicitamente exposto, com argumentação referente a ele. 
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Quanto à estruturação do artigo de opinião a citada pesquisadora defende que,  

 

O artigo de opinião por caracterizar-se como um discurso argumentativo, pode 
apresentar, em sua estrutura, uma tomada de posição, uma justificação ou 
argumentos e uma conclusão. Expõe o ponto de vista do autor em relação a 
tema da atualidade o qual expressa sua tomada de posição. Após defender sua 
tese com diferentes argumentos, muitas vezes reafirma a posição adotada no 
início do texto (LIMA, 2006, p.45).  
 

 
 Percebemos, com base na afirmação acima, que o artigo de opinião é um discurso no 

qual, via de regra, há predominância ao longo do texto de seqüências argumentativas e 

precisamente da exposição de um ponto de vista e demais elementos da cadeia argumentativa. 

O gênero reportagem mesmo que geralmente apresente alguns desses componentes, poderá 

não os apresentar, não implicando isso na descaracterização do gênero.  

Nos artigos de opinião, o autor defende seu ponto de vista e é responsabilizado por ele. 

Já nas reportagens, mesmo nas dissertativas (temáticas), via de regra, os jornalistas 

apresentam exemplos, depoimentos de pessoas entrevistadas para conduzir os leitores aos 

seus próprios pontos de vista, sem assumirem claramente a voz de quem está argumentando 

acerca daquele posicionamento. Os fatos relatados, os depoimentos das pessoas entrevistadas 

são articulados no texto de modo a deixarem nas entrelinhas que aquela visão sobre o tema ou 

sobre o fato seria a correta. Muitas vezes, pontos de vista conflitantes são apresentados, mas a 

defesa de um deles é feita mais com base na força dos argumentos pendentes para um dos 

lados do que pela assunção explícita do autor do texto. 

Segundo Lima (2006, p.46), a função do artigo de opinião é argumentar, “expressar 

um ponto de vista a respeito de determinado assunto”, e a intenção comunicativa é “convencer 

ou tentar convencer mediante a apresentação de razões, em face da evidência das provas e à 

luz de um raciocínio coerente e consciente”.   Busca-se, nesse gênero, apresentar a opinião de 

um articulista sobre um determinado assunto, tema ou acontecimento. Em alguns jornais, 

aparece uma tarjeta com a indicação de que os textos daquela página ou daquele caderno são 

artigos de opinião. Esse é um modo de informar aos leitores que o defendido nos artigos 

expressa a opinião de quem os escreveu e não a opinião do jornal, diferentemente da 

reportagem, que é escrita por um profissional diretamente ligado ao jornal, assumindo a linha 

editorial da empresa.  

 A reportagem, como foi mencionado, apresenta como principal função a abordagem 

exaustiva de um tema ou a exploração aprofundada de fatos ocorridos. Por ser produzida por 

um profissional da empresa, caracteriza-se por uma linguagem própria do discurso 
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jornalístico, com inserção, via de regra, de depoimentos. O ponto de vista do jornalista, como 

dito acima, aparece subjacente ao texto, por meio dos depoimentos e exemplos dados. As 

reportagens geralmente são de duas naturezas distintas: a factual e a não-factual. A primeira é 

produzida a partir de um fato gerador, um acontecimento de interesse social, enquanto que a 

segunda é organizada com base em uma determinada temática.  

Como vemos, as distinções entre tais gêneros também não são tão claras. Tanto os 

artigos de opinião quanto as reportagens – sobretudo as dissertativas – são textos jornalísticos, 

apresentam pontos de vista sobre determinado tema, buscam aprofundar tal tema, inserindo 

argumentos que conduzem o leitor a aceitar a tese defendida. As principais diferenças 

apontadas são em relação à autoria dos textos. As reportagens seriam produzidas por 

jornalistas, e, por isso, a linguagem desses profissionais seria mais peculiar aos textos 

jornalísticos, e a responsabilidade sobre o dito seria do próprio jornal; os artigos de opinião 

seriam produzidos, na maior parte das vezes – mas não obrigatoriamente –, por pessoas 

externas à empresa e, portanto, teriam estilos mais individualizados, não tão característicos da 

linguagem usada pelos jornalistas. Os modos de inserção dos depoimentos e exemplos 

próprios dos textos jornalísticos estariam mais claramente postos nas reportagens. Por outro 

lado, os artigos de opinião são inseridos, geralmente, em cadernos próprios para tal gênero. 

Mais uma vez, podemos relativizar tudo isso e dizer que é possível encontrarmos 

artigos de opinião escritos por jornalistas e que, portanto, têm marcas próprias desse grupo 

social. Há textos que podem estar em um limiar entre esses dois gêneros e, portanto, gerar 

dificuldades de classificação. Nesses casos, informações sobre autoria, caderno onde o texto 

estava inserido, e configuração geral foram usadas para classificação dos textos. É possível, 

no entanto, levantarmos argumentos para classificá-los de outra forma. Desse modo, 

reafirmamos a necessidade de considerar a flexibilidade das classificações e apontar que não 

objetivamos esgotar tal discussão ou negar os processos de hibridização. 

Tendo feito uma explanação a respeito do gênero reportagem e diferenciado a mesma, 

em linhas gerais, da notícia e do artigo de opinião, é preciso também explicitar a concepção 

de leitura que adotamos para essa pesquisa. Abordaremos brevemente temáticas relativas aos 

processos de compreensão de reportagens, para, assim, apresentar nossas hipóteses e termos 

subsídios para analisar os dados de nossa pesquisa.   

  

2.3. Leitura 
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 Neste tópico, faremos uma breve explanação sobre as concepções de leitura e a 

perspectiva que defendemos nessa pesquisa, a interacionista; em seguida, abordaremos um 

pouco a importância do papel da interação para a compreensão leitora; na seqüência, faremos 

um levantamento a respeito das estratégias de leitura e; por fim, falaremos um pouco da 

leitura dos textos da ordem do argumentar.  

 

2.3.1. Concepções de leitura: rumo a uma perspectiva interacionista 

 

Percebe-se que a prática da leitura é algo muito presente na vida do ser humano, seja 

ele alfabetizado ou não. Vivemos em uma sociedade letrada e a todo o momento estamos em 

contato com diversos gêneros, envolvendo-nos sempre em diferentes práticas de letramento. 

Segundo Terzi (1995), o letramento é muito importante para o sucesso escolar. Ela 

afirma que a exposição constante da criança à freqüente leitura de livros a leva a desenvolver-

se como leitora já no período pré-escolar. Esse desenvolvimento contribui, sem dúvida, para 

uma maior facilidade em acompanhar o ensino proposto pela escola, o que redunda em maior 

sucesso. 

Antes de explicar a concepção de leitura que adotamos para o desenvolvimento desse 

trabalho, consideramos importante retomar as concepções que orientaram e orientam o ensino. 

Essas concepções estão relacionadas às concepções de língua, como veremos a seguir. 

Soares (1998) explicita três concepções distintas de língua e de leitura. A primeira, 

que vigorou até a década de 60, vê a língua como sistema. Nessa concepção, “ensinar 

português era ensinar a conhecer/reconhecer o sistema lingüístico” (p. 55). A segunda tomou 

força na década de 60 até a década de 90. A língua passa a ser percebida como instrumento de 

comunicação: “trata-se de desenvolver e aperfeiçoar os comportamentos do aluno como 

emissor-codificador e como recebedor-decodificador de mensagens, pela utilização e 

compreensão de códigos diversos” (p.57). A terceira aborda a língua como enunciação. Nesse 

momento, a leitura e a escrita passaram a ser vistas como “processos de interação autor-texto-

leitor, em determinadas circunstâncias de enunciação e no quadro de práticas sócio-culturais 

contemporâneas de uso da escrita” (p.59). 

Assim como Soares (1998), Koch (2005) também faz referência às três diferentes 

concepções de leitura ao longo da história. Na primeira - língua como representação do 

pensamento -, o texto é visto como um produto do pensamento do autor; o sentido do texto já 

estaria dado no mesmo, cabendo ao leitor apenas captar esse sentido. O trabalho com o texto 
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reduzir-se-ia à análise gramatical, sem uma preocupação com o sentido do texto. Os textos 

eram usados para os alunos encontrarem estruturas lingüísticas.  

No momento posterior, no qual a língua era vista como instrumento de comunicação, o 

sentido do texto mais uma vez seria atribuído ao emissor, e o texto seria um produto da 

codificação. Qualquer sujeito que dominasse o código seria capaz de interpretá-lo, visto que, 

estando codificado, o texto teria um significado explícito, A ênfase, assim, deixaria de ser 

dada no ensino da gramática. O foco principal do ensino, desse modo, estaria no 

desenvolvimento das habilidades de expressão e compreensão de mensagens.  

Na terceira e atual fase, a língua é concebida como interação, na qual o sentido do 

texto é construído na interação. Nas palavras de Koch (2005), o sentido do texto é:  

 

Construído na interlocução, no interior da qual os interlocutores se 
constituem e são constituídos. Assim sendo, a mera decodificação dos sinais 
emitidos pelo locutor não é de modo algum suficiente: cabe ao ouvinte/ 
leitor estabelecer, entre os elementos do texto e todo o contexto, relações dos 
mais diversos tipos, para ser capaz de compreendê-los em seu conjunto e 
interpretá-los de forma adequada à situação (KOCH, 1997, p.25).  

 

Soares (1998) e Koch (1997), então, apresentam três diferentes abordagens de língua e 

defendem a perspectiva interacionista. Essa concepção também é defendida por outras 

pesquisadoras, como Solé (1998), Kleiman (1996), Brandão (2006).  

Tais concepções sobre língua, como exposto acima, têm impactos sobre o ensino da 

leitura. Ao conceber a língua como interação, concebemos também a leitura como atividade 

social. Ao enfocarmos o trabalho com o texto na sala de aula, adotamos, nessa abordagem, a 

postura de interlocutores que partilham conhecimentos e valores com os autores e leitores dos 

materiais escritos que circulam na escola. Por outro lado, assumimos a idéia de que não há 

neutralidade no trato com a linguagem, que diferentes papéis sociais são assumidos pelos que 

escrevem e pelos que lêem e que cabe ao professor tornar tais fenômenos objetos de reflexão 

pelos alunos. 

Além dos efeitos das concepções sobre língua, o ensino da leitura também sofre 

efeitos das concepções sobre a natureza dos processos cognitivos envolvidos na leitura. As 

maneiras como os professores vêem as ações mentais dos leitores influenciam o planejamento 

da intervenção didática. 

Solé (1998) discute sobre dois modelos de leitura formulados pelos estudiosos sobre o 

tema ao longo da história: o ascendente (bottom up) e o descendente (top down). O primeiro 

considera que o leitor processa os elementos componentes do texto iniciando pelas letras, 
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passando às palavras, dessas às frases, e assim sucessivamente. O segundo prega o inverso, o 

leitor partiria das hipóteses e antecipações prévias para se chegar à verificação: “O leitor não 

processa letra por letra, mas usa seu conhecimento prévio e seus recursos cognitivos para 

estabelecer antecipações sobre o conteúdo do texto, fixando-se neste para verificá-las” (Solé, 

1998, pp.23-24). 

A autora, por fim, apresenta o modelo interacionista de leitura, cujos autores 

consideram que a compreensão do texto se daria em um processo de interação entre o texto e 

o leitor, que seria ativo e usaria estratégias para atribuir sentidos ao texto.  

Também a respeito dos modelos ascendente, descendente e interacionista, Kleiman faz 

a seguinte afirmação: 

 

O processamento interativo corresponde ao uso de dois tipos de estratégias, 
segundo as exigências da tarefa e as necessidades do leitor: aquelas que vão 
do conhecimento do mundo para o nível de decodificação da palavra, 
envolvendo um tipo de processamento denominado TOP-DOWN, ou 
descendente, conjuntamente com estratégias de processamento BOTTOM-
UP, ou ascendente, que começam pela verificação de um elemento escrito 
qualquer para, a partir daí, mobilizar outros conhecimentos. (KLEIMAN, 
1996, pp. 35 e 36).  

 

Para Kleiman (1996), o processamento textual se dá na interação entre texto e leitor e 

entre leitor e autor, por meio de diferentes estratégias de leitura. Assim como Kleiman, Solé 

(1998) também afirma que a leitura é um processo de interação em que se busca atender aos 

objetivos pretendidos para aquela leitura. Ela ainda diz: 

 

Para ler, é necessário dominar as habilidades de decodificação e aprender as 
distintas estratégias que levam à compreensão. Também se supõe que o 
leitor seja um processador ativo do texto, e que a leitura seja um processo 
constante de emissão e verificação de hipóteses que levam à construção da 
compreensão do texto e do controle desta compreensão - de comprovação de 
que a compreensão realmente ocorra (SOLÉ, 1998, p.24). 

 

Esta autora ainda afirma que a interpretação de um texto depende, em grande parte, 

dos objetivos para aquela leitura: sempre lemos para uma finalidade específica. Com relação à 

compreensão, Solé (1998, p.23) faz a seguinte afirmação: 

 

Nesta compreensão intervêm tanto o texto, sua forma e conteúdo, como o 
leitor, suas expectativas e conhecimentos prévios. Para ler necessitamos, 
simultaneamente, manejar com destreza as habilidades de decodificação e 
aportar ao texto nossos objetivos, idéias e experiências prévias; precisamos 
nos envolver em processo de previsão e inferência contínua, que se apóia na 
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informação proporcionada pelo texto e na nossa própria bagagem, em 
processo que permita encontrar evidência ou rejeitar as previsões e 
inferências antes mencionadas. 

 

Também discutindo a compreensão leitora numa perspectiva interacionista, Koch 

(2005) diz que o sentido do texto não pode preexistir à interação com o leitor, pois na 

concepção interacional ou dialógica advinda da perspectiva bakhtniana de dialogicidade, 

considera-se o texto como “o próprio lugar da interação e os interlocutores, como sujeitos 

ativos que – dialogicamente – nele se constroem e são construídos” (Koch, 2005, p.17). A 

autora continua afirmando que, assim, “há lugar, no texto, para toda uma gama de implícitos, 

dos mais variados tipos, somente detectáveis quando se tem, como pano de fundo, o contexto 

sociocognitivo dos participantes da interação” (Koch, 2005, p.17). Ainda a esse respeito, ela 

afirma que nessa concepção, 

 

a compreensão deixa de ser entendida como simples “captação” de uma 
representação mental ou como a decodificação de mensagem resultante de 
uma codificação de um emissor. Ela é, isto sim, uma atividade interativa 
altamente complexa de produção de sentidos, que se realiza, evidentemente, 
com base nos elementos lingüísticos presentes na superfície textual e na sua 
forma de organização, mas que requer a mobilização  de um vasto conjunto 
de saberes (enciclopédia) e sua reconstrução no interior do evento 
comunicativo (KOCH, 2005, p.17). 

  

Para corroborar a afirmação de Koch (2005), encontramos Terzi (1995) que, baseada 

nos estudos desenvolvidos por Van Dijk e Kinstsch, apresenta a seguinte afirmação a respeito 

da compreensão leitora: 

 

O processo de compreensão envolve construção de representações dos atos 
de fala, das interações comunicativas e da situação como um todo, e essas 
representações interagem estrategicamente com a compreensão do discurso 
em si. Daí que a compreensão não seja uma mera construção passiva de uma 
representação do objeto lingüístico, mas parte de um processo interativo no 
qual um leitor interpreta, ativamente, as ações de um autor (p.19).  

 

 A partir do acima exposto, percebemos que as novas pesquisas a respeito da 

compreensão leitora admitem que o entendimento do texto ocorre através de um processo de 

interação entre texto e leitor. O sentido do texto não está dado no mesmo, mas é construído a 

partir do processamento cognitivo que se dá na mobilização de diferentes estratégias de 

leitura.  Acrescente-se a tais reflexões a idéia de que, na verdade, a interação ocorre entre o 
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leitor e o autor do texto, pois, ao interagir com o texto, o leitor está construindo 

representações sobre o autor: suas intenções, seus conhecimentos, suas concepções. 

 Assim, adota-se, nesse estudo, a concepção de que ler é atribuir sentidos aos textos, 

mobilizando conhecimentos sobre o tema, o autor, o gênero e a situação de interação, para 

interagir com seu autor e com outros interlocutores participantes das situações em que a 

leitura ocorre. Para realizar tais ações, o leitor utiliza estratégias de leitura, conforme 

discutiremos a seguir.  

 

2.3.2. As estratégias de leitura  

 

Diferentes autores, como Koch (2005), Solé (1998), Kleiman (1996), dentre outros, 

têm afirmado que, para compreender um texto, usamos diferentes estratégias de leitura. 

Segundo Koch (2005): 

 

O processamento textual é estratégico, ou seja, realiza-se através do uso de 
estratégias de ordem sociocognitiva. Trata-se, segundo Van Dijk e Kintsch 
(1983), de estratégias de tipo procedural, isto é, estratégias de uso de vários 
tipos de conhecimento que temos armazenados na memória (p.45). 

 

Com base nas acepções de Van Dijk e Kintsch (1983), o processamento cognitivo de 

um texto “consiste de diferentes estratégias processuais, entendendo estratégia como uma 

instrução global para cada escolha a ser feita no curso da ação” (Koch, 2005, p.50). 

 

Tais estratégias consistem em hipóteses operacionais eficazes sobre a 
estrutura e o significado de um fragmento de texto ou de um texto inteiro. 
Falar em processamento estratégico significa dizer que os usuários da língua 
realizam simultaneamente em vários níveis passos interpretativos 
finalisticamente orientados, efetivos, eficientes, flexíveis, tentativos e 
extremamente rápidos; fazem pequenos cortes no material “entrante” 
(incoming), podendo utilizar somente informação ainda incompleta para 
chegar a uma (hipótese de) interpretação. Em outras palavras, a informação é 
processada on-line (KOCH, 2005, p.50).    

                  

Também ao abordar tal tema, Solé (1998, p.69 e 70) afirma que as estratégias “são 

procedimentos de caráter elevado, que envolvem a presença de objetivos a serem realizados, o 

planejamento das ações que se desencadeiam para atingi-los, assim como, sua avaliação e 

possível mudança”. 

Kleiman (1996) também aborda essa temática e defende um trabalho com leitura que 

tenha por base o ensino das estratégias de leitura e das habilidades lingüísticas. Com relação 
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às estratégias de leitura, ela afirma que essas são operações regulares para o tratamento com o 

texto e que, 

 

essas estratégias podem ser inferidas a partir da compreensão do texto, que 
por sua vez é inferida a partir do comportamento verbal e não verbal do 
leitor, isto é, do tipo de respostas que dá a perguntas sobre o texto, dos 
resumos que ele faz, de suas paráfrases, como também da maneira com que 
ele manipula o objeto: se sublinha, se apenas folheia sem se deter em parte 
alguma, se passa os olhos rapidamente e espera a próxima atividade 
começar, se relê (KLEIMAN, 1996, p.49).  

 

 Segundo Kleiman (1996), as estratégias de leitura podem ser classificadas em dois 

tipos: cognitivas e metacognitivas. A primeira refere-se às ações de nível inconsciente do 

leitor.  

 

As estratégias cognitivas da leitura seriam aquelas operações inconscientes 
do leitor, no sentido de não ter chegado ainda ao nível consciente, que ele 
realiza para atingir algum objetivo de leitura (...) o conhecimento utilizado 
para realizar a operação é também um conhecimento implícito, não 
verbalizado e que seria quase que impossível de verbalizar para a grande 
maioria dos falantes (KLEIMAN, 1996, p.50). 

 

 A segunda está relacionada às ações realizadas a nível consciente, quando temos 

algum objetivo em mente e somos capazes de explicar a ação praticada.  

 

As estratégias metacognitivas seriam aquelas operações (não regras) 
realizadas com algum objetivo em mente, sobre as quais temos controle 
consciente, no sentido de sermos capazes de dizer e explicar a nossa ação 
(...) o leitor que tem controle consciente sobre essas duas operações saberá 
dizer para que ele está lendo um texto (KLEIMAN, 1996, p.50).    

 

Solé (1998) também afirma que as diferentes estratégias de leitura que usamos para 

compreender um texto devem ser ensinadas. O ensino das estratégias de leitura deve articular-

se com os diferentes gêneros e envolver vários tipos de questões de compreensão leitora, 

permitindo ao aluno desenvolver capacidades diversas, tais como: antecipar sentidos em um 

texto, elaborar inferências, interpretar proposições explícitas do texto, estabelecer relações 

entre textos, dentre outras.  

  Essa pesquisadora (Solé, 1998), baseada em Palincsar e Brown (1984), diz que, após 

ter adquirido uma razoável habilidade de decodificar, a compreensão leitora decorre de três 

condições: 
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da clareza e coerência do conteúdo dos textos, da familiaridade ou 
conhecimento da sua estrutura e do nível aceitável do seu léxico, sintaxe, 
coesão interna (...); do grau em que o conhecimento prévio do leitor seja 
relevante para o conteúdo do texto (...); das estratégias que o leitor utiliza 
para intensificar a compreensão e a lembrança do que lê, assim como para 
detectar  e compensar os possíveis erros ou falhas de compreensão. Essas 
estratégias são as responsáveis pela construção de uma interpretação para o 
texto e, pelo fato de o leitor ser consciente do que entende e do que não 
entende, para poder resolver o problema com o qual se depara (SOLÉ, 1998, 
pp.70 e 71). 

 

Solé (1998) e Palincsar e Brown (1984) citam algumas atividades cognitivas que são 

ativadas ou fomentadas mediante a utilização das estratégias de leitura. Essas atividades 

mencionadas por elas estão descritas logo a seguir: 

 

Compreender os propósitos implícitos e explícitos da leitura; ativar e aportar 
à leitura os conhecimentos prévios relevantes para o conteúdo em questão; 
dirigir a atenção ao fundamental, em detrimento do que pode parecer mais 
trivial; avaliar a consistência interna do conteúdo expressado pelo texto e sua 
compatibilidade com o conhecimento prévio e com o “sentido comum”; 
comprovar continuamente se a compreensão ocorre mediante a revisão e a 
recapitulação periódica e a auto-interrogação; elaborar e provar inferências 
de diversos tipos, como interpretações, hipóteses e previsões e conclusões 
(SOLÉ, 1998, pp.73 e 74).  

 

 Brandão (2006) também apresenta algumas estratégias que considera como prioritárias 

no ensino de leitura: traçar objetivos para a leitura, selecionar informações do texto, ativar 

conhecimentos prévios, antecipar sentidos no texto, elaborar inferências, avaliar e controlar a 

compreensão do texto. 

 A respeito das estratégias ativadas a partir dos objetivos para leitura, Brandão (2006) 

chama a atenção para o fato de que os objetivos são importantes para definir como o texto 

será lido e o que será priorizado nesse momento. Assim, é importante ter-se clareza da 

finalidade da leitura de um determinado texto. 

Kleiman (1995), por sua vez, também afirma que traçar objetivos para a leitura é 

muito importante, pois, segundo a autora, nossa capacidade de processamento e memória 

melhora quando lemos com determinado propósito. A autora diz que essa é uma estratégia 

metacognitiva, ou seja, “de controle e regulamento do próprio conhecimento (p.34). O 

estabelecimento de objetivos, segundo Kleiman (1995), também contribui para a formulação 

de hipóteses no processo de compreensão. 

A esse respeito, Solé (1998) afirma que lemos para atingir diferentes objetivos: obter 

uma informação precisa; seguir instruções; obter uma informação de caráter geral; aprender; 
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revisar um escrito próprio; por prazer; comunicar um texto a um auditório; praticar a leitura 

em voz alta; verificar o que se compreendeu. Para uma criança encontrar sentido no que será 

lido, ela precisa conhecer os objetivos para a leitura; sentir-se capaz de cumpri-lo e achar 

interessante o que se deseja que ela faça.  

 As estratégias acionadas para selecionar informações do texto devem estar orientadas 

no sentido de buscar no texto lido as informações mais adequadas para dar conta do objetivo 

pretendido para aquela leitura. Como comenta Brandão (2006), o leitor deve fazer uma 

triagem entre o que pode ser esquecido e o que deve ser armazenado na memória para poder 

reconstituir o sentido global do que foi lido. 

 Já a ativação de conhecimentos prévios permite ao leitor fazer relação entre o que está 

sendo lido e a bagagem de conhecimentos já armazenados em sua memória. Brandão afirma 

que, quanto maior a familiaridade do interlocutor com o gênero discursivo ou tema, melhores 

condições terá de entendê-lo. Kleiman (1995), discorrendo sobre a importância da ativação de 

conhecimento prévio na leitura, chega a fazer a seguinte afirmação: 

 

A compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela utilização 
de conhecimento prévio: o leitor utiliza na leitura o que ele já sabe, o 
conhecimento adquirido ao longo de sua vida. É mediante a interação de 
diversos níveis de conhecimento, como o conhecimento lingüístico, o 
textual, o conhecimento de mundo, que o leitor consegue construir o sentido 
do texto. E porque o leitor utiliza justamente diversos níveis de 
conhecimento que interagem entre si, a leitura é considerada um processo 
interativo. Pode-se dizer com segurança que sem o engajamento do 
conhecimento prévio do leitor não haverá compreensão (p. 13). 

 

 É com base nos conhecimentos prévios ativados que o leitor antecipa sentidos do 

texto, seja a partir do título, a partir do suporte textual, das imagens ou simplesmente da 

disposição gráfica do texto na página, ou seja, para o levantamento de hipóteses, o leitor fará 

uso de seus conhecimentos prévios. Para Brandão (2006, p.67), “a estratégia de antecipar 

sentidos, assim como a ativação de conhecimentos prévios, deve estar presente não apenas 

antes de iniciar a leitura, mas sim durante todo o processo, de modo que o leitor esteja 

continuamente refletindo sobre o que está lendo e contrastando com as previsões feitas antes e 

durante a sua leitura”.   

Outra estratégia de leitura citada pelas autoras (Solé, 1998; Palincsar e Brown, 1984; 

Brandão, 2006) é a elaboração de inferências. Essa é a estratégia acionada para compreender 

o que está implícito no texto, o que está dito nas entrelinhas. Para Abarca e Rico (2003), a 
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inferência é o processo no qual se conjugam texto e leitor. Eles dizem que existem dois tipos 

de inferências: as inferências de conexão textual e as inferências extratextuais. 

 

Nas inferências de ligação textual, o leitor infere a relação entre as idéias do 
texto que são sucessivas ou muito próximas. Assim, infere que duas idéias 
têm um referente comum, ou que uma é causa das outras, ou que são 
exemplos de uma mesma categoria, entre outras possíveis relações (...) As 
inferências extratextuais são aquelas que são além da informação explícita 
do texto. Estas implicam um processamento mais profundo da informação e 
requerem uma considerável ativação de conhecimentos prévios. Essas 
inferências nos permitem relacionar idéias distantes e entender, por exemplo, 
que dois acontecimentos textuais estão relacionados porque um é um 
antecedente necessário do outro, ou porque esse acontecimento é a meta ou 
propósito central de tal ação de um personagem. Assim, mediante essas 
inferências, estabelecem-se relações de caráter mais global entre idéias do 
texto, sendo isso possível porque o leitor compreende com maior 
profundidade a situação descrita na passagem (ABARCA e RICO, 2003, 
pp.144, 145 e 146). 

 

Leal (2003, p.268), também ao refletir sobre essa estratégia de leitura, afirma que os 

processos inferenciais são “operações mentais que implicam construção de novas proposições 

a partir das relações entre proposições já dadas no texto, ou a partir de relações entre essas 

proposições e as informações que o indivíduo dispõe”. 

Marcuschi (1985), assim como Leal (2003), define inferência como “uma operação 

cognitiva que permite ao leitor construir novas proposições a partir de outras já dadas, e 

acrescenta que, no entanto, as proposições dadas e as inferidas devem manter relações 

passíveis de identificação (p.6)”. Assim, ele afirma: 

 

Reservo, portanto, o termo inferência apenas para os casos em que as 
relações estabelecidas vão além do condicionamento lingüístico puro e 
simples. Os elementos inseríveis ou recuperáveis por simples operação 
automática formam o que poderíamos dizer a coerência interna do texto. No 
caso da inferência, o produto pode variar grandemente de indivíduo para 
indivíduo, uma vez que elas não ativam apenas as relações entre os 
conhecimentos lexicais. O universo em que tais inferências se situam é o 
contexto cognitivo formado pelos pré-conhecimentos do indivíduo, pelas 
suas crenças, as circunstâncias em que o texto é lido e os conhecimentos das 
leis do discurso (p.6). 

 

 As inferências, portanto, são estratégias sofisticadas de articulação entre partes do 

texto e/ou entre o que está no texto e os conhecimentos prévios armazenados na memória. 

Estão intrinsecamente ligadas às estratégias de avaliação e controle da compreensão, que são 

responsáveis pela regulação entre o que está sendo lido e compreendido no texto. Assim, o 
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leitor deve “refletir sobre o que lê. Isso significa que, ao antecipar como o texto irá prosseguir, 

deve buscar comprovar ou refutar suas suposições iniciais, modificando-as, descartando-as, 

ou construindo novas, à medida que vai lendo” (Brandão, 2006, pp. 67 e 68).   

Como vimos, as estratégias de leitura são responsáveis pela compreensão de um 

determinado texto. À medida que lemos, colocamos em ação diferentes estratégias que estão 

de acordo com a necessidade do texto e com nossas capacidades cognitivas. Quanto mais 

experiente e conhecedor de um gênero específico ou de um tipo de texto ou estrutura textual 

determinada, mais fácil se dará a compreensão do texto. Se existe uma familiarização com o 

gênero reportagem, por exemplo, mais facilmente os leitores entenderão outras reportagens. 

Se existe, numa sala de aula, dificuldades de compreender um determinado gênero ou tipo 

textual, é necessário que haja uma prática que envolva situações didáticas que ponham os 

alunos em contato com textos dessa natureza. Nessa pesquisa, o foco foi dado à leitura de 

reportagens, com atenção à dimensão argumentativa desse gênero. 

 

2.3.3. A leitura dos textos da ordem do argumentar 

 

Como dissemos anteriormente, partimos do pressuposto que diferentes textos podem 

exigir o uso de diferentes estratégias de leitura. Assim, para lermos textos da ordem do 

argumentar, precisamos desenvolver habilidades e conhecimentos específicos para lidar com 

os gêneros dessa ordem, e para cada gênero em particular, embora habilidades e 

conhecimentos aprendidos ao lidarmos com um gênero possam ser usados ao lidarmos com 

outros gêneros que tenham semelhanças com os que nos são familiares.  

 Consideramos que, para compreender um texto da ordem do argumentar, faz-se 

necessário considerar as características do gênero e as habilidades que são exigidas no 

momento do processamento textual. Lima (2006), numa pesquisa abordando a leitura e 

elaboração de resumos de artigo de opinião, faz a seguinte afirmação a respeito da 

compreensão de texto da ordem do argumentar, e especificamente do artigo de opinião: 

 

Para compreender um texto argumentativo como artigo de opinião, faz-se 
necessário identificar o tema (controverso) que está sendo tratado, os pontos 
de vista do autor, os argumentos que utiliza para defendê-los, as possíveis 
contra-argumentações e os recursos que utiliza para refutar essas contra-
argumentações (LIMA, 2006, p.71). 

 

 Segundo Leal e Brandão (2006), nas situações de leitura de textos da ordem do 

argumentar, o papel do leitor é identificar o ponto de vista do autor do texto, estando ele 
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explícito ou não, bem como vislumbrar e analisar a cadeia argumentativa presente no texto. 

Essas autoras dizem ainda que, 

 

A capacidade de identificar o ponto de vista do autor de um texto, seja ele 
oral ou escrito, analisar as justificativas que ele usa para dar sustentação a 
esse ponto de vista e as estratégias que ele adota para nos convencer é o que 
nos torna ativos frente a textos da ordem do argumentar (BRANDÃO, LEAL 
e RIBEIRO, 2006, p.3). 

    

 Lima (2006), analisando a compreensão de artigos de opinião por crianças de 4ª série, 

buscou investigar se os alunos eram capazes de identificar pontos de vista e justificativas dos 

autores em artigos de opinião e se as crianças eram capazes de identificar informações 

secundárias em artigos de opinião. Foram aplicadas atividades de leitura de dois artigos de 

opinião, solicitando-se que os alunos respondessem questões sobre o texto lido e elaborassem 

um resumo dos textos. 

 Com relação à identificação do ponto de vista, Lima (2006) afirma que há diferentes 

estratégias de leitura presentes na identificação do ponto de vista dos autores. “Quanto maior 

a familiaridade com os textos da ordem do argumentar, mais acesso a essas diferentes 

modalidades de apresentação de pontos de vista o leitor deve possuir” (Lima, 2006, p.120).   

As estratégias apresentadas por essa autora são as seguintes: 

 

Para reconhecer um ponto de vista explícito, o leitor precisa saber localizar 
no texto onde se encontra a informação, porém para identificar um ponto de 
vista implícito, é necessário que ele saiba fazer uso de estratégias 
inferenciais. Tais pontos de vista, quando não estão explícitos, podem ser 
inseridos no texto pelo autor por meio de diferentes estratégias discursivas, 
tais como: apresentação de justificativas que orientam o discurso para uma 
determinada tese; explicitação de dados de realidade que não deixam espaço 
para a aceitação de um outro ponto de vista; citação de outras vozes que 
partilham desse mesmo posicionamento (LIMA, 2006, pp.119-120).   

 

 Segundo Lima (2006), para a identificação dos pontos de vista apresentados no texto, 

faz-se necessário saber utilizar diferentes operações mentais. Dentre elas, podemos citar a 

“generalização, localização, articulação de informações e elaboração de inferências” (Lima, 

2006, p.130).  

 Lima (2006), ao relatar os resultados de sua pesquisa, mostra que a maioria dos 

sujeitos respondeu as questões de identificação de ponto de vista dos autores dos artigos de 

opinião quando essas questões se referiam ao ponto de vista central do artigo. Isso aconteceu 

mesmo nos casos em que era preciso elaborar inferências. No entanto, identificar os demais 
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pontos de vista foi mais difícil porque, entre outras habilidades, era necessário reconhecer os 

pontos de vista do autor, distinguindo-o do seu próprio posicionamento. 

 O outro ponto investigado pela pesquisadora era a identificação de justificativas dos 

autores em artigos de opinião. Para Lima (2006, p.130), “reconhecer essas justificativas 

possibilita ao leitor compreender o que está sendo defendido no texto”. Ela percebeu que, em 

relação a essa demanda, houve grande diversidade de respostas. Algumas justificativas dos 

textos eram facilmente reconhecidas, mas outras eram difíceis e poucos alunos conseguiram 

identificar. Dentre outras dificuldades, a autora discutiu algumas que foram mais recorrentes 

entre os estudantes: reconhecer o posicionamento e argumentos do autor, diferenciando-o de 

seus próprios posicionamentos; reconhecer a posição do autor, a partir da inserção de outras 

vozes no texto; reconhecer uma justificativa apresentada por meio de exemplificação; 

reconhecer um ponto de vista inserido nos subtítulos do texto; integrar informações inseridas 

em parágrafos diferentes. Percebe-se, pois, que é necessário investigar bastante os processos 

de compreensão de textos em diferentes gêneros para decidir sobre as melhores estratégias 

didáticas para ajudar os alunos a ler, compreendendo, os textos que circulam na sociedade. 

 Quanto à localização de informações secundárias no texto, foi percebido que grande 

parte dos alunos foi capaz de identificá-las.   

 Podemos perceber, com base nos dados apresentados por Lima (2006), que crianças de 

4ª série são capazes de identificar pontos de vista e justificativas dos autores em artigos de 

opinião, e também identificar informações secundárias nesses textos. No entanto, ainda 

apresentam dificuldades resultantes, sobretudo, da falta de familiaridade com as 

características do gênero abordado pela autora. Restam-nos dúvidas quanto à percepção de 

crianças dessa série em outros gêneros da ordem do argumentar, e se o livro didático propõe 

questões que possibilitem aos alunos o desenvolvimento de tais habilidades. Por esse motivo, 

nos propomos a analisar as questões de compreensão do gênero reportagem no livro didático, 

considerando que esse é um importante recurso utilizado pelo professor na rotina da sala de 

aula, seja para seguir a seqüência de atividades do mesmo, seja para coletar sugestões para 

criar sua própria seqüência didática para o trabalho com um determinado gênero ou conteúdo. 

Foram analisadas, também, situações em que alunos de 4ª série responderam às questões de 

compreensão do livro, para entendermos melhor quais estratégias eles utilizam e se as 

questões favorecem a participação ativa dos estudantes. Como a coleta desses dados foi feita 

em situações em que as crianças estavam resolvendo as questões em dupla, abordaremos, a 

seguir, o papel da interação em situações de aprendizagem. 
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2.3.4. O papel da interação em pares durante a leitura na compreensão 

 

 A interação é importante para dinamizar e estimular a participação ativa dos alunos no 

processo de ensino e aprendizagem na escola, beneficiando, com isso, a relação entre 

aprendizado e desenvolvimento. Essa interação pode ser vivenciada em grandes grupos, 

pequenos grupos ou mesmo em pares de alunos. Ao pesquisarem a interação em pares em 

situações de produção de textos, Leal e Luz (2001) afirmam que o trabalho em pares pode, 

 

favorecer a tomada de consciência acerca das decisões a tomar, pois 
idéias conflitantes desautomatizam a tarefa da escrita (...) que a 
interação pode levar as crianças a trocarem informações e testá-las 
durante a geração do texto, assim como partilhar estratégias para 
coordenar as ações durante a atividade (p.29).  
 

 
 Os autores sócio-interacionistas, sobretudo Vygotsky, mostraram a importância da 

interação das crianças com outras crianças, e dessas com adultos. Vygotsky (1998) defendia 

que há uma relação direta entre desenvolvimento e aprendizagem; e que existem dois tipos de 

desenvolvimento: o real e o proximal. O real está relacionado às funções mentais 

amadurecidas, enquanto que o proximal refere-se ao que a criança é capaz de fazer com ajuda 

de um adulto ou de crianças mais experientes. 

 

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que 
ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, 
funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado 
embrionário. Essas funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou 
“flores” do desenvolvimento, ao invés de “frutos” do 
desenvolvimento. O nível de desenvolvimento real caracteriza o 
desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de 
desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento mental 
prospectivamente (VYGOTSKY, 1998, p. 113).  

  
 A zona de desenvolvimento proximal propicia o acesso ao que “já foi atingindo 

através do desenvolvimento, como também àquilo que está em processo de maturação (...). 

Aquilo que é a zona de desenvolvimento proximal hoje será o nível de desenvolvimento real 

amanhã” (Vygotsky, 1998, p.113).  

 
A distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 
problemas sob orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 1998, p. 112).   
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Quanto ao aprendizado e sua relação com o social, Vygotsky (1998, p. 115) afirma 

que “o aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e um processo através 

do qual as crianças penetram na vida intelectual daquelas que as cercam”. Por fim, Vygotsky 

(1998, pp. 117-118) diz:  

 
Propomos que um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele 
criar a zona de desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado 
desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são 
capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas em 
seu ambiente e quando em cooperação com seus companheiros. Uma 
vez internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do 
desenvolvimento independente da criança.   

 

 A importância da interação para o aprendizado, assim como para o desenvolvimento 

cognitivo de crianças, pode ser vista também em uma pesquisa desenvolvida por Moro 

(1991), que observou a realização de tarefas por crianças em pequenos grupos. Quanto aos 

resultados dessa pesquisa, a autora chama a atenção para os avanços cognitivos dos sujeitos a 

partir do confronto de idéias. Moro (1991) diz que, para haver aprendizagem e 

desenvolvimento, faz-se necessário o conflito e para que esse ocorra, precisa-se de 

confrontação de idéias opostas, que são facilmente encontradas nas discussões nos pequenos 

grupos em especial nas duplas de trabalho.  

 
Essa idéia ganha força ao recordamos, da epistemologia genética, a 
hipótese de que, para os avanços cognitivos individuais, antes há que 
haver os conflitos cognitivos.  E estes vêm tão-somente do confronto 
de esquemas ou opiniões ou ações ao menos diferentes e, mais do que 
tudo, opostas. Estes confrontos apareceriam de modo especial nas 
trocas interinviduais no pequeno grupo, quando o outro traria a cada 
indivíduo a possibilidade significativa de expressar, de tomar 
consciência daquelas diferenças ou oposições (MORO, 1991, p. 40) 

 
 Para Davis, Silva e Espósito (1998, p. 50), “o papel e o valor das interações sociais 

para o conhecimento e para a sala de aula (...) é a de levar seus alunos a se apropriarem do 

saber escolar”. Esses dizem que “o desenvolvimento cognitivo depende tanto do conteúdo a 

ser apropriado como das relações que se estabelecem ao longo do processo de educação e 

ensino”. 

 
Quando se fala em interação social, desloca-se a ênfase das ações – 
físicas ou mentais – do sujeito, para se ressaltar a ação partilhada, ou 
seja, processos cognitivos realizados não por um único sujeito e sim 
por vários. Nesse sentido, interações sociais fazem-se necessárias 
sempre que não for possível se alcançar, em isolado, a solução para 
um dado problema: cada aluno deve se incubir de parte do processo de 
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construção de conhecimentos para que, num esforço conjunto, a 
solução seja alcançada (DAVIS, SILVA E ESPÓSITO, 1989, p. 52).   

 
Sabendo das diferentes demandas cognitivas ativadas durante o processo de 

compreensão de um texto e ressaltando as dificuldades apresentadas em alguns momentos 

pelos leitores principiantes, acreditamos que a interação entre pares pode auxiliar nesse 

processo, pois, como já foi dito, é a partir da interação com o outro, que vai servir como 

suporte a esses leitores, que ele poderá dar conta de tarefas que ainda não possui autonomia 

para realizar.  

Nesses momentos de interação, na execução de atividades de compreensão leitora, 

pode-se criar a Zona de Desenvolvimento Proximal e esta por sua vez permitirá ao leitor 

menos fluente acessar o que ainda está em processo de maturação.  

Davis, Silva e Espósito afirmam que:   

 
A interação com o outro – seja ele um adulto ou uma criança mais 
experiente – adquire, assim, um caráter estruturante na construção do 
conhecimento na medida em que oferece, além da dimensão afetiva, 
desafio e apoio para a atividade cognitiva. A interação social atua, 
dessa forma, sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, fazendo 
com que processos maturacionais em andamento venham a se 
completar, fornecendo novas bases para novas aprendizagens 
(DAVIS, SILVA e ESPÓSITO, 1989, p.52).    

 

 A discussão sobre tal questão, nesse estudo, é de fundamental importância, porque a 

investigação sobre as atividades propostas nos livros didáticos será feita em dois momentos. 

No primeiro, será conduzida a análise das obras e, no segundo, a análise de uma situação 

didática em que o uso do livro se faz presente. A situação analisada era feita em partes, 

incluindo atividades em grande grupo e em duplas. Como nosso objetivo não é o de avaliar se 

os alunos já desenvolveram as habilidades / conhecimentos demandados na seqüência, e, sim, 

refletir sobre o potencial das atividades para gerar aprendizagem, a proposta de que resolvam 

as questões em dupla é pertinente, pois assim cada aluno poderá contar com o apoio / 

conhecimento do seu par, sendo capaz de responder perguntas que sozinho não conseguiria. 

Consideramos, na verdade, que uma atividade didática é boa, não quando ela é 

respondida corretamente pelo grupo classe ou quando ela não é acessível aos alunos e, sim, 

quando ela gera reflexão, ou seja, quando ela é possível de ser resolvida, mas apresenta-se 

como um desafio, como um problema que, em grupos ou em duplas, possibilitam construção 

de conhecimentos. Os dados, portanto, foram analisados com base nesse pressuposto.  
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Podemos dizer, portanto, que o agrupamento em pares contribui para a realização das 

atividades propostas, na medida em que permite a criação de uma zona de desenvolvimento 

proximal entre os alunos. Como já dito, no momento da leitura de um texto, é preciso acionar 

diferentes estratégias para que ele seja compreendido, uma delas é a “decodificação”. Para ler 

um texto e atribuir-lhe sentido, os alunos terão que fazer as correspondências grafofônicas e 

acionar outras estratégias como antecipação de sentido, levantamento e checagem de 

hipóteses, avaliação e controle da compreensão do texto, interpretação de expressões, 

elaboração de inferências, ativação de conhecimentos prévios dentre outros. Acreditamos que 

o acionamento dessas estratégias será facilitado no trabalho em pares, favorecendo assim a 

atribuição de sentido ao texto e conseqüentemente um percentual maior de acertos das 

respostas nas atividades de interpretação de textos.  Por outro lado, como a compreensão de 

um texto é realizada com base nos conhecimentos prévios relativos aos gêneros ou aos 

conteúdos, em interação, os alunos podem socializar saberes e chegar a respostas que 

sozinhos não conseguiriam. 

Para darmos continuidade às reflexões, finalizaremos essas considerações 

apresentando algumas informações sobre o tipo de documento que estamos tomando como 

objeto de estudo: o livro didático. 

 

2.4. Livro didático 

 

 Constantemente estamos nos envolvendo em debates sobre o ensino da língua 

portuguesa, que evidenciam que o ensino da língua vem sofrendo transformações ao longo 

dos anos, e diferentes recursos didáticos vêm sendo utilizados, dentre eles os livros didáticos, 

que também vêm sofrendo transformações, como mostram Marcuschi (1998), Bunzen (2006) 

e Freitag, Motta e Costa (1989). Considerando a importância desse recurso, dedicamo-nos, 

nesse estudo, a explorar mais suas potencialidades e limites. Neste capítulo, abordaremos 

mais detidamente esse objeto de saber que circula tão intensamente nas escolas. 

Segundo Holanda (1957, citado por Freitag, Motta e Costa, 1989, p.13), o livro 

didático nacional é uma conseqüência direta da Revolução de 1930. Ainda segundo Freitag, 

Motta e Costa (1989, pp. 12 e 13), a partir do decreto lei 1.006 de 30/12/1938, surge a 

primeira definição de livro didático:  

 

Art. 2º, 1º - Compêndios são livros que exponham total ou parcialmente a 
matéria das disciplinas constantes do programas escolares; 2º - Livros de 
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leitura de classe são os livros usados para leitura dos alunos em aula; tais 
livros também são chamados de livros de texto, compêndio escolar, livro 
escolar, livro de classe, manual, livro didático. 

 

Num estudo desenvolvido por Batista e Rojo (2005, p. 14) sobre o livro escolar no 

Brasil, considerou-se como livro escolar todo material impresso “produzido para servir a 

processos de ensino-aprendizado na educação básica (...) e em cursos livres (no caso de obras 

voltadas para o ensino de línguas estrangeiras modernas)”. 

Alain Choppin (1992, citado por Batista e Rojo, 2005) faz a distinção entre quatro 

tipos de livros escolares e os organiza de acordo com sua função no processo de ensino e 

aprendizagem: o primeiro tipo ao qual ele se refere são os chamados manuais ou livros 

didáticos. Esses são:  

 

Obras produzidas com o objetivo de auxiliar no ensino de uma determinada 
disciplina, por meio da apresentação de um conjunto extenso de conteúdos 
do currículo, de acordo com uma progressão, sob a forma de unidades ou 
lições, e por meio de uma organização que favorece tanto usos coletivos (em 
sala de aula), quanto individuais (em casa ou em sala de aula) (BATISTA e 
ROJO, 2005, p.15). 

 

Os outros três tipos de livros escolares apresentados são os livros paradidáticos ou 

paraescolares, que podem ser considerados obras complementares “que tem por função 

resumir, intensificar ou aprofundar” (Choppin, 1992, p.16); os livros de referência, como 

dicionários, atlas e gramáticas, “destinados a servir de apoio aos aprendizados, ao longo da 

escolarização” (Batista e Rojo, 2005, p.15); e, por fim, as edições escolares de obras clássicas, 

com anotações ou comentários para serem usadas em sala de aula.  

Dentre as quatro formas apresentadas, nossa pesquisa se voltará para a análise dos 

manuais didáticos, como já foi explicitado. A esse respeito, encontramos Batista, Rojo, 

Zúñiga (2005) que afirmam que, no Brasil, 

 

O manual didático é um do poucos gêneros de impresso com base nos quais 
parcelas expressivas da população brasileira realizam uma primeira – e 
muitas vezes a principal – inserção na cultura escrita. É, também, um dos 
poucos materiais didáticos presentes cotidianamente na sala de aula, 
constituindo o conjunto de possibilidade a partir do qual a escola seleciona 
seus saberes, organiza-os, aborda-os (p.47). 

 

O livro didático, portanto, tem recebido grande importância do governo. A esse 

respeito Freitag, Motta e Costa (1989) faz o seguinte comentário:  
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A importância dada pelo governo ao livro didático e o controle crescente 
sobre ele, exercido pelo governo federal, pelos estados e municípios, 
decorrem da percepção de que é necessário compensar – via políticas 
públicas – as desigualdades criadas por um sistema econômico e social 
injusto, com enormes discrepâncias sócio-econômicas entre ricos e pobres 
(FREITAG, MOTTA E COSTA 1989, p.19).   

 

 Assim, o acesso ao livro didático tem sido ampliado como uma forma dos professores 

e alunos de escolas públicas poderem disponibilizar de material de boa qualidade que ajudem 

a organizar os conteúdos escolares e suprir a falta de outros recursos no ambiente escolar. Por 

isso, o governo tem investido na distribuição desse material e na avaliação dele. 

No processo de avaliação, tem-se dado especial atenção à forma como os diferentes 

eixos de ensino vêm sendo abordados no mesmo, que conteúdos estão sendo trabalhados e de 

que forma. Tal preocupação rendeu ao governo a criação de um programa de avaliação desses 

recursos didáticos oferecidos às escolas públicas – o PNLD (Programa Nacional do Livro 

Didático), sobre o qual trataremos a seguir.  

 

2.4.1. Programa Nacional do Livro Didático 

 

Em 1937, surgem as primeiras iniciativas pelo Estado Novo para assegurar a 

“divulgação e distribuição de obras de interesse educacional e cultural, criando-se o INL 

(Instituto Nacional do Livro), órgão subordinado ao MEC” (Freitag, Motta e Costa, 1989, 

p.12).  

 Em 1938, é criada a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), que tinha o papel 

de “examinar e julgar os livros didáticos, indicar livros de valor para tradução e sugerir 

abertura de concurso para a produção de determinadas espécies de livros didáticos ainda não 

existentes no país” (Freitag et al, 1989, p.13). Vale ressaltar que a comissão desempenhava 

mais a função de controle político-ideológico do que didática.  

Em 1945, com o fim da gestão de Capanema, a legitimidade da CNLD é questionada. 

Porém o decreto 8.460/45 consolidou a legislação 1.006/38, com deliberações referentes ao 

processo de autorização para adoção e uso do livro didático; atualização e substituição dos 

mesmos e precauções em relação à especulação comercial. 

 Na década de 60, é criada a Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático 

(COLTED), criado a partir de acordos entre o MEC/ USAID. Esse acordo objetivava 

disponibilizar cerca de 51 milhões de livros para os estudantes brasileiros no período de três 
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anos.  A COLTED foi extinta em 1971, e foi criado o Programa do Livro Didático (PLID). O 

PLID em 1976 ficou a cargo da FENAME (Fundação Nacional de Material Escolar), que 

ficou responsável por:  

 

Definir as diretrizes para a produção de material escolar e didático e 
assegurar sua distribuição em todo território nacional; formular programa 
editorial; executar os programas do livro didático; cooperar com instituições 
educacionais, científicas e culturais, públicas e privadas, na execução de 
objetivos comuns (MEC/FENAME, 1976, citado por FREITAG ET AL, 
1989, p. 15).  

 

 Segundo Freitag et al (1989), a partir da década de 80 é apresentada a preocupação 

com a criança carente relacionada à política governamental do livro didático, com a criação a 

princípio das diretrizes básicas do Programa do Livro didático – Ensino Fundamental, e 

posteriormente do PLIDEM e PLIDESU (Programas do livro didático para o ensino médio e 

supletivo).  

 No ano de 1985, é instituído o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que tem 

como objetivo fornecer às escolas públicas obras didáticas e dicionários de qualidade. Esse é 

desenvolvido por dois órgãos vinculados ao MEC – o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE) e a Secretaria de Educação Fundamental (SEF), que é, atualmente, a 

SEB (Secretaria de Educação Básica).  Batista e Val (2004) esclarecem que, 

 

Embora tenha sido criado em 1985, suas características (dos livros didáticos) 
se alteraram a partir de 1996. Suas principais finalidades, hoje, são a 
avaliação, aquisição e distribuição universal e gratuita de livros didáticos 
para ensino fundamental público brasileiro, em seus dois segmentos: o de 1ª 
a 4ª e o de 5ª a 8ª séries (p.10).  

 

 Os livros didáticos são distribuídos gratuitamente para todos os alunos da rede pública 

do Ensino Fundamental. Com a ampliação do programa, também os alunos do Ensino Médio 

passaram a receber esse material, e, em 2003, foram incorporadas ao programa as escolas de 

educação especial e as instituições privadas comunitárias e filantrópicas. 

 A escolha e a distribuição dos livros didáticos são realizadas a cada três anos. No 

entanto, anualmente o governo faz reposição de acordo com a necessidade da escola. Os 

alunos têm direito a um exemplar das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, História e Geografia e deverão devolvê-los ao término do ano letivo. Os alunos do 

primeiro ano recebem dois livros: uma cartilha de alfabetização e o livro do primeiro ano, que 

não precisam ser devolvidos.  



 46 

 A escolha dos livros didáticos é descentralizada e passa por processo de 

democratização baseado no Guia do Livro Didático, no qual os professores e diretores 

escolhem o livro pela internet, na página do FNDE, ou via formulário impresso remetido 

pelos correios. 

  

2.4.2. Critérios de análise dos livros de Língua Portuguesa 

 

 A cada três anos, o PNLD avalia as coleções de livros didáticos e elabora o Guia do 

Livro Didático, que é um documento destinado a professores da educação básica da rede 

pública, contendo as resenhas dos livros analisados e aprovados por profissionais da área 

educacional e supervisionadas pela SEB. Até o ano de 2004, os livros recebiam estrelas que 

indicavam a menção das obras. Elas eram classificadas em: recomendadas com distinção (três 

estrelas), recomendada (duas estrelas), recomendada com ressalva (uma estrela). A partir do 

PNLD 2007 essa classificação foi alterada. Após a avaliação, as coleções foram organizadas 

em blocos: bloco 1- Coleções organizadas por unidades temáticas; bloco 2- Coleções 

organizadas por unidades temáticas sensíveis a gênero/tipo de texto; bloco 3- Coleções que 

apresentam projetos temáticos; bloco 4 – Coleções organizadas com base em textos; bloco 5 – 

Coleções modulares, organizadas por eixos de ensino.  

Para a análise dos livros didáticos de Língua Portuguesa submetidos ao exame do 

PNLD, levou-se em consideração os objetivos da Língua Portuguesa no ensino Fundamental, 

as recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa e os critérios 

para avaliação dos LDs (Livros Didáticos) para o PNLD.  

Quanto aos objetivos do ensino da Língua Portuguesa nos quatro ciclos do Ensino 

Fundamental que orientaram a análise do guia do livro didático 2007, podemos mencionar: o 

processo de apropriação e de desenvolvimento da linguagem escrita e oral pelos alunos; o 

domínio da norma culta; a prática de análise e reflexão sobre a língua. 

Quanto aos critérios eliminatórios assumidos pelo PNLD 2007, percebe-se que foram 

levados em consideração: a correção de conceitos e informações básicas presentes no LD; a 

coerência e adequação metodológica, que se relaciona à necessidade de explicitar no LD a 

concepção de língua e de ensino-aprendizagem que orientou a elaboração do mesmo, e 

articulação desta com a proposta metodológica dos livros; as opções teórico-metodológicas 

assumidas, articulação pedagógica entre os diferentes volumes da coleção; e por fim, o zelo 

pelos preceitos éticos.  
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Quanto aos critérios classificatórios são considerados aspectos relativos à natureza do 

material textual, ao trabalho com a leitura, à produção textual, aos conhecimentos lingüísticos, 

à linguagem oral; aos aspectos relativos ao manual do professor; e aos aspectos gráfico-

editoriais. 

Foram submetidas para a avaliação do PNLD 2007, 43 coleções de livros didáticos de 

Língua Portuguesa. Dessas, 37 foram recomendadas.  Nesta pesquisa, foram escolhidas obras 

recomendadas pelo PNLD, de modo que os critérios acima descritos foram atendidos. Isto é, 

são livros avaliados positivamente pelos especialistas.  

 Como dito anteriormente, os livros didáticos avaliados pelo PNLD precisam 

contemplar atividades voltadas para o ensino da leitura, produção de textos, oralidade e 

análise lingüística.  Considerando o nosso objeto de pesquisa, faremos, inicialmente, uma 

reflexão sobre os textos que são inseridos nos livros didáticos e, posteriormente, trataremos 

sobre as atividades propostas para o ensino da leitura. 

 

2.5. Os gêneros discursivos no livro didático 

 

Hoje é defendido que os alunos devem ter contato com uma diversidade de gêneros. 

Para Brandão, Leal e Ribeiro (2006, p.1), “garantir o contato com a variedade de gêneros 

textuais implica fazer circular conhecimentos de mundo e conhecimentos textuais próprios de 

diferentes esferas de interlocução”.  

 Sendo o livro didático, muitas vezes, a principal fonte de acesso a essa diversidade, 

convém explorar um pouco o tratamento dado a esses gêneros nesse suporte textual. Dentre os 

estudos levantados, encontramos Albuquerque e Coutinho (2006), afirmando que um livro 

didático para ser recomendado pelos pareceristas do PNLD (Programa Nacional do Livro 

Didático) precisa atender aos eixos de ensino da Língua Portuguesa, dentre eles a leitura. Esta 

deve ser possibilitada a partir de uma variedade de textos autênticos e integrais.   

 

No caso específico da leitura, em linhas gerais, é importante que os livros 
contemplem uma diversidade textual e que, ao mesmo tempo, possuam uma 
quantidade significativa de textos literários essenciais para a formação do 
leitor. Os textos devem ser, na maioria dos casos, integrais e autênticos e, no 
caso dos cortes, é preciso apresentar essa informação. A fidelidade ao 
suporte original, quando necessária, deve ser contemplada 
(ALBUQUERQUE e COUTINHO, 2006, p.83).  
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 Val e Castanheira (2005) afirmam que o tópico que obteve maior pontuação na 

avaliação dos LDs de língua portuguesa pelo PNLD 2004 foi a seleção textual, pois os textos 

apresentados abordam temas variados, autênticos e de diferentes gêneros e tipos textuais.  

 

É forte a presença da literatura, predominantemente de autores consagrados, 
e, em geral, as coleções preocupam-se com a consistência dos textos 
selecionados, inclusive dos recortes e adaptações. Além disso, a pesquisa 
constatou bom índice de presença (ou sugestão para o aluno) de atividades 
com outros suportes de texto: 83% dos livros de LP trazem indicações 
bibliográficas para os alunos, que incluem literatura infanto-juvenil, revistas 
e até sites da internet. As ausências nesse quesito se concentram em livros 
excluídos. Assim, pode-se afirmar que o material textual apresentado às 
crianças é de boa qualidade, diversificado e, ainda, que abre possibilidades 
de leitura que ultrapassam o próprio LD (VAL e CASTANHEIRA, 2005, pp. 
166 e 167).    

 

Bunzen (2006) reconhece essa variedade de gêneros no LDs e apresenta cinco marcos 

da história da Língua Portuguesa no século XX no Brasil que podem ter contribuído para essa 

mudança. O primeiro refere-se às leis 5.672 e 5.692 de 1971, que prescreviam o ensino da 

língua voltado às várias linguagens, mudando até o nome da disciplina para Comunicação e 

Expressão em Língua Portuguesa. O segundo está relacionado à influência dos estudos da 

teoria da comunicação da década de 70, na qual se abria espaço para os textos não literários. 

O terceiro ponto diz respeito à defesa do texto como unidade de ensino, nos anos 80. Nesse 

contexto, professores e autores tentam aproximar os textos trabalhados em sala de aula ou no 

livro didático do contexto social. Em seguida, vêm os estudos críticos do letramento e os 

estudos sobre gêneros do discurso, nos anos 90, que abordavam a relação entre os textos e seu 

funcionamento em práticas sociais situadas; e, por fim, o PNLD (o Programa Nacional do 

Livro Didático), que tem como um dos itens de avaliação dos livros didáticos a diversidade de 

gêneros.  

 A pesquisa realizada por Andrade, Leal e Brandão (2006), com quatro coleções de 

livros didáticos3, também aponta que há uma preocupação por parte dos autores dos livros em 

apresentar uma variedade de textos que permeiam o contexto extra-escolar, porém, ressaltam 

uma aparente inexistência de planejamento, no que concerne à distribuição ao longo das 

coleções. 

 

                                                
3 Português: uma proposta para o letramento, de autoria de Soares; Análise, Linguagem e Pensamento – ALP 
novo, de Hailer e Cocco; Com texto e trama, de autoria de Garcia e Dília; e Linguagem e Vivência, de Bertolin e 
Oliveira. 
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Nas quatro coleções analisadas nota-se a presença de um grande número de 
gêneros textuais distintos em todos os volumes, indicando que a opção é 
trabalhar “de tudo, um pouco” e não se concentrar em gêneros específicos ou 
categorias de gêneros que, de acordo com algum critério, seriam distribuídos 
ao longo dos quatro volumes (ANDRADE, LEAL e BRANDÃO, 2006, p.4). 

  

Quanto aos gêneros da “ordem do argumentar” encontrados na análise das quatro 

coleções de livros didáticos foi percebido que de um total de 1.167 textos, apenas 83 

pertenciam a essa ordem, ou seja, menos de 8% do total.  Nessa mesma pesquisa, no momento 

da categorização e quantificação dos gêneros encontrados, Andrade, Leal e Brandão (2006) 

perceberam que os textos pertencentes à ordem do argumentar que apareciam com maior 

freqüência nas coleções foram a reportagem, com 27 incidências, e o anúncio publicitário, 

com 16 incidências.   

 Nas duas coleções recomendadas com distinção, o acesso dos estudantes a textos 

argumentativos é maior em comparação às outras duas, sobretudo nos últimos volumes das 

coleções. Porém, deve-se salientar que o número de textos da ordem do argumentar 

apresentado ainda é pequeno se levarmos em consideração o percentual de gêneros referentes 

às demais ordens. Tal fato agrava-se quando essas pesquisadoras constatam que, em pelo 

menos um dos volumes das coleções analisadas, não foram encontrados textos da ordem do 

argumentar. 

 

Se reconhecermos que em muitos casos o livro didático é a principal 
referência de leitura disponível para os alunos, pode-se afirmar com base nos 
resultados da presente investigação, que os textos argumentativos parecem 
ser pouco lidos e, conseqüentemente, pouco explorados em atividades de 
interpretação oral ou escrita (ANDRADE, LEAL e BRANDÃO, 2006, p.6). 

 

Ainda sobre o tratamento dado aos gêneros no livro didático, Amorim, Silva e Leal 

(2007), na análise da coleção “Português: uma proposta para o letramento”, perceberam que 

no caso dessa coleção, especificamente, “as atividades são direcionadas para favorecer uma 

mestria dos gêneros e das situações de comunicação” (p.28). Ao aprofundarem as análises 

referentes ao tratamento de quatro gêneros (poema, conto, reportagem e tirinha), afirmam que 

existe, da parte da autora, uma preocupação quanto à “progressão acerca do conhecimento e 

funcionamento dos gêneros” (p.28).  

Elas dizem ainda que a abordagem didática proposta na coleção possibilita aos alunos 

apropriação das principais características desses gêneros, “uma vez que define o estilo e 

orienta o processo de seleção de recursos lexicais e morfossintáticos no interior cada texto” 

(Amorim, Silva e Leal, 2007, p.28).  
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As seqüências de atividades didáticas para planificar o ensino de gêneros são 
bem elaboradas, seqüenciadas e possuem objetivos precisos para que os 
aprendizes construam progressivamente conhecimentos sobre os gêneros 
(AMORIM, SILVA e LEAL, 2007, p.28).  

 

Dessa forma, evidencia-se que a autora da coleção analisada prioriza um trabalho com 

estratégias que permitem a reflexão sobre as “principais características e funcionalidades dos 

gêneros textuais. Quando nas atividades dos LDs são discutidas as condições de produção e 

circulação dos gêneros, propicia-se aos alunos a oportunidade refletir sobre os aspectos sócio-

discursivos do gênero (p.28)”.  

Essas autoras, no entanto, sugerem algumas mudanças, para facilitar o trabalho com os 

gêneros no livro didático, como, por exemplo: “trazer informações no MP sobre os principais 

gêneros com que a coleção irá trabalhar, ressaltando aspectos composicionais e sócio-

discursivos, assim como os objetivos didáticos” (Amorim, Silva e Leal, 2007, p.28).  

    

2.6. Leitura no livro didático 

 

Nesse tópico, discutiremos um pouco sobre o ensino da leitura, abordando alguns 

pressupostos básicos; a pesquisa sobre leitura no livro didático; a leitura de textos da ordem 

do argumentar nos livros didáticos de língua portuguesa e a reportagem no livro didático.  

  

2.6.1. O ensino da leitura: alguns pressupostos básicos 

 

 No tópico 2.3.1 (Concepções de leitura: rumo a uma perspectiva interacionista), ao 

discutirmos sobre as concepções de leitura, defendemos a abordagem interacionista de leitura, 

que propõe que ao lermos, ativamos conhecimentos prévios e mobilizamos diferentes 

estratégias para atender aos objetivos pretendidos. Para melhor analisarmos o trabalho com 

leitura dos livros didáticos, consideremos importante refletir um pouco sobre o ensino da 

leitura, adotando, para isso, essa abordagem teórica, que tem como um dos pilares centrais, a 

idéia de que as estratégias de leitura são ensináveis e que há diferentes modos de ler os 

diferentes textos.  

Solé (1998), já citada anteriormente, diz que utilizamos diferentes estratégias de 

leitura, antes, durante e após a mesma. A autora, ao abordar o ensino da compreensão de 

textos, apresenta algumas estratégias que podem ser ativadas ou fomentadas antes da leitura: 



 51 

ativação de conhecimentos prévios; estabelecimento de previsões sobre o texto; formulação 

de perguntas sobre o texto.  

Para ajudar os alunos na ativação dos conhecimentos prévios, os professores podem 

dar “uma explicação geral do texto a ser lido (...); ajudar os alunos a prestar a atenção a 

determinados aspectos do texto que podem ativar seu conhecimento prévio (...); incentivar os 

alunos a exporem o que já sabem sobre o tema” (Solé, 1998, pp.105-106).  

Com relação ao estabelecimento de previsões sobre o texto, ela diz que essas podem 

ser suscitadas em qualquer texto. Ao tratar da formulação de perguntas dos alunos sobre o 

texto, ela afirma que,  

 

Quando os alunos formulam perguntas pertinentes sobre o texto, não só 
estão utilizando o seu conhecimento prévio sobre o tema, mas também – 
talvez sem terem essa intenção – conscientizam-se do que sabem e do que 
não sabem sobre esse assunto. Além do mais, assim adquirem objetivos 
próprios, para os quais tem sentido o ato de ler. Por outro lado, o professor 
pode inferir das perguntas formuladas pelos alunos qual é a situação perante 
o texto e ajustar sua intervenção à situação (p. 110). 

 

Solé (1998) sugere, durante a leitura, atividades como leitura compartilhada, leitura 

independente. No momento da leitura compartilhada, podem ser desenvolvidas estratégias de 

busquem formular previsões sobre o texto a ser lido; formular perguntas sobre o que foi lido; 

esclarecer possíveis dúvidas sobre o texto; resumir as idéias do texto.  

Durante a leitura independente, os alunos poderão utilizar diferentes estratégias para 

aprender. Nesse momento, o professor poderá oferecer aos alunos diferentes materiais para 

ele executar a tarefa de leitor. 

Após a leitura, as estratégias se voltam para a identificação da idéia principal, 

elaboração de resumos e formulação e respostas de perguntas. Segundo Solé (1998), a idéia 

principal é o resultado da “combinação entre os objetivos de leitura que guiam o leitor, entre 

os seus conhecimentos prévios e a informação que o autor queria transmitir aos seus escritos” 

(p. 138). A apreensão dessa idéia, segundo a autora, é essencial para que o leitor possa 

aprender durante a leitura e realizar atividades relacionadas à mesma, como, por exemplo, 

elaborar um resumo.    

Vemos, assim, que, para essa autora, diferentes formas de intervenção docente podem 

ajudar os alunos a desenvolver estratégias de leitura. Várias delas implicam em situações em 

que os professores elaboram questões a serem discutidas pelos alunos. As perguntas de 

interpretação são, portanto, importantes procedimentos de ensino. 
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Segundo Solé (1998), as questões de compreensão leitora podem ser classificadas em 

três tipos principais: perguntas de resposta literal, nas quais as respostas são dadas de forma 

explícita no texto, ou seja, na “a própria formulação da pergunta oferece uma pista infalível 

para o leitor localizar a resposta” (p.156); as perguntas de elaboração pessoal, nas quais a 

resposta não está dada no texto, os alunos “devem emitir um parecer, uma opinião ou aportar 

conhecimentos relacionados ao conteúdo do texto que apelam à sua bagagem cognitiva mais 

ampla” (p.158); e perguntas inferenciais, nas quais as respostas estão implícitas no texto e 

para deduzi-las é preciso relacionar diferentes elementos desse. A elaboração de inferência é 

uma atividade cognitiva ativada ou fomentada a partir do uso de diferentes estratégias de 

leitura, conforme foi discutido anteriormente. 

Além desses tipos de questões, há ainda aquelas em que os alunos precisam refletir 

sobre os recursos estéticos, recursos coesivos, vocabulário, dentre outras, que também ajudam 

os alunos a desenvolver habilidades de leitura. 

As recomendações didáticas apontadas por essa autora são fundamentais para ajudar 

os alunos a desenvolver as diferentes estratégias de leitura. Assim, consideramos que é 

imprescindível inseri-las nas atividades dos livros didáticos, que funcionam, muitas vezes, 

como modelos acerca do que podemos fazer em sala de aula para explorar os diferentes textos 

em outros suportes. Passaremos, então, a expor algumas reflexões sobre o ensino da leitura 

nos livros didáticos.  

 

2.6.2. A pesquisa sobre leitura no livro didático 

 

O estudo do ensino da leitura no livro didático vem sendo realizado de modo cada vez 

mais intenso, dada a importância desse eixo de ensino para os demais eixos da aprendizagem 

da língua e para os demais campos de conhecimento. A análise desses estudos vem mostrando 

grandes mudanças no tratamento dado aos objetivos didáticos relativos às capacidades de 

leitura.  

Em uma pesquisa desenvolvida por Marcuschi (1998), na década de 90 do século 

passado, em que foram analisadas questões de compreensão leitora de vinte e cinco livros 

didáticos de língua portuguesa de primeira à oitava série, contabilizando um total de 2.360 

questões, foi percebido que os LDs de Língua Portuguesa já traziam um farto material no que 

concerne à compreensão textual e uma grande quantidade de exercícios neste eixo.  

Marcuschi (1998) ainda dizia que existiam bons manuais no que se refere ao trabalho 

de compreensão e exploração do texto e que existia uma diferença entre os livros didáticos 
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mais antigos e os novos. Os antigos caracterizavam-se por uma quantidade maior de 

exercícios de gramática e poucos textos, já os novos (no caso os que estavam sendo 

analisados naquele trabalho), especialmente na década de 90, apresentavam uma visão 

diferente em relação ao tratamento com o texto. Esses eram mais variados, apresentavam mais 

discussão e a gramática era menos trabalhada de maneira formal. Porém, havia poucas 

questões referentes à variação e a língua falada.  

Quanto à organização dos livros didáticos, Marcuschi (1998) dizia que nem todos os 

livros eram claros quanto à divisão da obra em seções. Nem sempre era possível identificar 

em que seção as atividades de leitura apareceriam. Algumas obras misturavam vários eixos de 

ensino na mesma seção; outras, no entanto, dedicavam uma seção de maneira explícita à 

compreensão textual.  Essas seções apresentavam uma variedade de tipologia de questões de 

compreensão. Eram elas: perguntas do cavalo branco de Napoleão; cópias; respostas 

impossíveis; vale-tudo; globais; subjetivas; objetivas; inferenciais e metalingüísticas.  

As perguntas do cavalo branco de Napoleão eram aquelas já auto-respondidas pela 

formulação; as classificadas como cópias eram as que sugeriam atividades mecânicas de 

transcrição de frases ou palavras; as impossíveis exigiam conhecimentos externos ao texto, 

sem requisitar a leitura do mesmo; vale-tudo eram questões que admitiam qualquer resposta, 

não sendo possível o equívoco; as questões globais, eram as que levavam em conta o texto 

como um todo e aspectos extra-textuais; as subjetivas tinham a ver com o texto de maneira 

apenas superficial, ficando a resposta por conta do aluno, não sendo possível a validação da 

mesma; as objetivas eram as que as respostas achavam-se centrada exclusivamente no texto, 

de modo explícito; as inferenciais referiam-se às questões que exigiam conhecimentos 

textuais e outros, tais como, pessoais, contextuais e enciclopédicos; e as metalingüísticas 

indagavam sobre questões formais de estrutura textual ou do léxico.  

Nas conclusões, foi apontado que havia problemas relacionados, não à ausência do 

trabalho com questões de compreensão de textos, mas à natureza desse. Alguns problemas no 

tratamento da compreensão leitora foram assim definidos: 

 

A compreensão é considerada, na maioria dos casos, como uma simples e 
natural atividade de decodificação de um conteúdo objetivamente inscrito 
no texto ou uma atividade de cópia. Compreender texto resume-se, no geral, 
a uma atividade de extração de conteúdos; as questões típicas de 
compreensão vêm misturadas com uma série de outras que nada têm a ver 
com o assunto. Esta simples mistura já atesta a falta de noção do tipo de 
atividade; é comum os exercícios de compreensão nada terem a ver com o 
texto ao qual se referem, mas serem apenas indagações genéricas que podem 
ser respondidas com qualquer dado; os exercícios de compreensão raramente 
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levam a reflexões críticas sobre o texto e não permitem expansão ou 
construção de sentido, o que sugere a noção de que compreender é apenas 
identificar conteúdos. Esquece-se a ironia, a análise de intenções, a metáfora 
e outros aspectos relevantes nos processos de compreensão (Marcuschi, 
1998, pp. 47 e 48).     

 

A partir dos dados encontrados, Marcuschi (1998) sugeriu dois tipos de explicação 

quanto à natureza das questões categorizadas por ele:  

 

Por um lado, tratar-se-ia de uma total falta de critério para a organização dos 
exercícios de compreensão, ou seja, nestes exercícios entraria tudo o que 
teria minimamente a ver com texto ou com indagações que não caberiam na 
gramática, no léxico e em outros aspectos mais técnicos no estudo da língua; 
por outro lado, uma segunda alternativa parece indicar falta de clareza 
quanto ao que se deve entender por compreensão de texto, o que redundaria 
nessa mistura de questões dentro de um mesmo conjunto inadequadamente. 
Não é possível decidir aqui por uma ou outra dessas hipóteses. Tudo indica 
que se trata de um misto de ambas (MARCUSCHI, 1998, p. 56).   
 

Considerando as mudanças educacionais, é fundamental reconhecer, como já foi dito, 

que os livros didáticos vêm passando por alterações ao longo dos últimos anos e que as 

conclusões encontradas por Marcuschi, em 1998, não são as mesmas a que outros autores têm 

chegado nos últimos estudos. 

Quanto às habilidades de leitura e o trato com essas no livro didático, Albuquerque e 

Coutinho (2006) defendem que o trabalho com leitura deve valorizar o contexto de produção 

e variar em função do gênero, finalidade e nível de leitura dos alunos.  

 

Quanto às atividades de leitura, é importante que o contexto de produção do 
texto a ser lido seja trabalhado. Assim, antes da leitura de um texto, é 
necessário que os alunos tenham informações sobre o gênero a ser lido, 
sobre o autor do texto e os objetivos para a leitura, entre outros aspectos. O 
modo como a leitura será feita (se individual ou em grupo, de forma 
silenciosa ou em voz alta) deve variar em função do gênero, da finalidade, e 
do nível de leitura dos alunos. E as atividades de compreensão do texto 
devem envolver a exploração de diferentes estratégias de leitura (antecipação 
e levantamento de hipóteses, ativação de conhecimentos prévios, inferências, 
localização de informações, etc.) (ALBUQUERQUE e COUTINHO, 2006, 
p.83). 

 

 E segundo essas pesquisadoras, tais questões têm sido abordadas no livro didático de 

Língua Portuguesa, contemplando diversos gêneros e tipos textuais, e as propostas de leitura 

obedecem aos princípios acima explicitados, ou seja, as atividades de leitura, em alguns casos, 

variam em função do gênero a ser lido, do nível dos alunos e exploram diferentes estratégias 

de leitura.   
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No que se refere às condições de produção do texto a ser lido, muitos livros 
definem para o aluno o gênero, e alguns falam do autor e/ou das finalidades. 
E em relação às atividades de compreensão observam-se, além das questões 
de localização de informações, outras que envolvem exploração de 
conhecimentos prévios, antecipação, inferências, generalização, etc. 
(ALBUQUERQUE e COUTINHO, 2006, p.85). 

 

Em outro estudo ainda sobre a questão da compreensão leitora, Val e Castanheira 

(2005), ao comentarem sobre a avaliação dos livros didáticos de Língua Portuguesa, afirmam 

que o estabelecimento dos critérios de análise dos LDs concebe a compreensão de leitura 

como “atividade de produção de sentido, que envolve habilidades e estratégias além da mera 

identificação de informações dadas na superfície do texto”(p.167) e que estas devem ser 

objeto de ensino e aprendizagem.  

 

Considerando a necessária formação de leitores perspicazes e cuidadosos, a 
avaliação toma como positiva a exploração, pelos livros didáticos, de 
diferentes estratégias de leitura: além da localização de informações, a 
ativação de conhecimentos prévios sobre os temas, a antecipação de 
conteúdos, a formulação e checagem de hipóteses, a comparação e 
generalização de informações, a produção de inferências (VAL e 
CASTANHEIRA, 2005, p. 168).  

 

 Val e Castanheira (2005) afirmam ainda que, 

 

Visando a formação de leitores hábeis, os critérios valorizam a exploração 
dos recursos lingüísticos dos textos lidos, prevendo que as coleções de LP: 
(i) apresentam um tratamento contextualizado do vocabulário, que dê lugar à 
inferência de sentidos pelo aluno; (ii) exploram também outros processos 
coesivos, como os pronomes anafóricos, as conjunções, as expressões 
articuladoras, o funcionamento dos tempos verbais; (iii) inter-relacionem o 
uso desses recursos como tipo de gênero do texto; (iv) trabalhem relações 
intertextuais e interdiscursivas, inclusive as de cunho interdisciplinar (VAL e 
CASTANHEIRA, 2005, p. 168).  

 

Neste estudo desenvolvido por Val e Castanheira (2005) foram percebidas, em todas 

as coleções de Língua Portuguesa avaliadas no PNLD 2004,  atividades de localização de 

informações; em mais de 80% dos livros foram percebidas questões de comparação entre 

informações, ativação de conhecimentos prévios e produção de inferências; 60% das obras 

são contempladas com atividades de generalização, predição e formulação de hipóteses; e 

30% dos LDs apresentam checagem de hipóteses. Destacam ainda que apenas 52% das obras 

exploram recursos coesivos que são muito “importante para a produção de sentido dos textos 



 56 

lidos” (p.172), e ainda menor é o percentual de livros que “propõem ao aluno uma finalidade 

para a leitura, embora se saiba que o objetivo do leitor é fator importante na compreensão e 

seleção de informações” (p.172).  

 Podemos perceber, pelo acima explicitado, que o livro didático vem passando por 

processo de mudança tanto na abordagem dos gêneros como no tratamento com as questões 

de compreensão. Nas obras atuais, há, cada vez mais, reflexões sobre o contexto social de 

textos pertencentes a diferentes esferas. No entanto, ainda podem ser melhoradas quanto à 

formação do leitor estratégico e crítico.   

É preciso que haja uma preocupação com a formação do leitor crítico, aquele capaz de 

se posicionar diante do texto com argumentos e contra-argumentos, de identificar um ponto 

de vista e refutá-lo, contrapor seu ponto de vista ao do autor ou personagem do texto e 

justificá-lo, dentre outras habilidades.  Para isso, buscaremos fazer um levantamento quanto 

ao trabalho com textos da ordem do argumentar no livro didático e quanto às questões que 

desenvolvem habilidades argumentativas.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.6.3. A leitura de textos da ordem do argumentar nos livros didáticos de língua 

portuguesa 

 

 Comentamos, no tópico anterior, que é preciso que haja uma preocupação maior com a 

formação do leitor estratégico e crítico, que saiba posicionar-se apresentando argumentos. Tal 

alerta tem origem nos trabalhos desenvolvidos por Leal e Brandão (2007), que mostram que 

poucos textos da ordem do argumentar e poucas atividades voltadas para o desenvolvimento 

de habilidades argumentativas têm sido encontrados nos livros.  

Acreditamos que, para desenvolver tais habilidades, é preciso que seja feito um 

trabalho sistemático envolvendo textos com uma boa base argumentativa e perguntas de 

exploração desses textos.  Sendo o livro didático um importante instrumento de apoio à 

prática docente, deveria o mesmo apresentar seqüências de atividades envolvendo textos 

diferentes pertencentes à ordem do argumentar com pontos de vista, justificativas, contra-

argumentação. Esses elementos presentes no texto poderiam ser mais bem explorados, 

contribuindo, assim, para o desenvolvimento de habilidades argumentativas.  

Leal e Brandão (2007), ao analisarem livros didáticos, identificaram treze tipos de 

questões de compreensão que envolvem o desenvolvimento de estratégias argumentativas. As 

mesmas foram divididas em três blocos: o primeiro refere-se às questões que exigem dos 

alunos a análise de dimensões argumentativas dos textos; o segundo está relacionado às 
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questões que exigem que os alunos argumentem acerca de valores, informações ou temas 

mobilizados no texto, e por fim, o terceiro bloco tem a ver com as questões que requerem dos 

alunos justificativas diversas, mas que não dizem respeito propriamente à compreensão dos 

textos. 

Nas questões pertencentes ao primeiro bloco, que exigem dos alunos a análise de 

dimensões argumentativas, Leal e Brandão (2007) afirmam que as crianças “precisam centrar 

a atenção nas estratégias argumentativas usadas pelos autores e nos componentes 

freqüentemente inseridos nessas espécies textuais” e apresentam as questões que fazem parte 

desse agrupamento: questões de identificação de ponto de vista e/ou justificativas do autor; 

questões de identificação de ponto de vista e/ou justificativa de personagens do texto; 

questões de opinião sobre o ponto de vista do autor (posicionar-se quanto ao que o autor 

defende); questões de opinião sobre o ponto de vista de personagens (posicionar-se quanto ao 

que o personagem defende); questões sobre as estratégias argumentativas do autor; questões 

sobre as estratégias argumentativas de personagens do texto; questões comparando os 

diferentes pontos de vista inseridos no texto. 

O segundo bloco contém as questões que exigem a construção de argumentos dos 

alunos, porém, como afirmam Leal e Brandão (2007) “não exigem do aluno a identificação de 

partes do texto ou mesmo de estratégias discursivas do autor; os alunos são solicitados a 

emitir opinião própria e não a analisar os textos da ordem do argumentar”. Essas perguntas 

são as seguintes: questões de opinião sobre fatos ou ações de personagens do texto; questões 

sobre a relevância do tema tratado no texto; questões de opinião sobre o tema, com exigência 

de leitura do texto; questões de opinião sobre o tema, sem que seja necessário ler o texto.  

O terceiro e último bloco apontado por Leal e Brandão (2007) está relacionado às 

“questões que exigem dos alunos que justifiquem gosto pessoal, mas que não abordam os 

textos em si”. Essas são apontadas como: questões que exigem que os alunos justifiquem 

gosto pessoal sobre o texto; questões de justificativa de preferência pessoal – questões não 

polêmicas. 

Foram contabilizadas, ao longo de sete coleções, 334 (5,13%) questões de 

compreensão leitora que envolvia o uso de habilidades argumentativas, de um total de 6513 

(100%) questões de compreensão textual. A maior freqüência de questões da ordem do 

argumentar, percebida por essas pesquisadoras, é do bloco 3, ou seja, as questões que 

requerem dos alunos justificativas diversas, com um total de 148 (2,27%) questões nas sete 

coleções analisadas. As questões do primeiro bloco tiveram uma incidência de 97 (1,48%) 

perguntas e as do segundo bloco apareceram 112 (1,71%) vezes.  
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Podemos perceber, a partir dos dados apresentados, que o número de questões que 

envolvem o desenvolvimento de habilidades argumentativas é muito reduzido, se 

compararmos com o total de questões encontradas. Também é reduzido o percentual de texto 

da ordem do argumentar, como mostram Andrade, Leal e Brandão (2006), nas quatro 

coleções de livros didáticos: apenas 10% dos textos analisados pertenciam a esse 

agrupamento.  

Brandão, Leal e Ribeiro (2006) defendem que se faz necessário um investimento 

maior “nesse eixo de ensino, dado que argumentar é uma atividade bastante presente no nosso 

dia-a-dia, sendo uma capacidade fundamental para que se garanta uma participação mais 

efetiva e crítica na sociedade letrada” (p.11). 

 

2.6.4. Reportagem no livro didático 

 

 Considerando que o objeto de investigação nesta pesquisa envolve mais 

especificamente o ensino da compreensão de textos da ordem do argumentar, enfocando 

particularmente o gênero reportagem impressa, tivemos o interesse de resgatar na literatura 

como vem sendo trabalhado o gênero reportagem no livro didático.   

Em uma pesquisa desenvolvida por Amorim, Silva e Leal (2007, p. 13) sobre “os 

procedimentos didáticos de inserção dos gêneros textuais nos livros didáticos”, mais 

especificamente na coleção “Português: uma proposta para o letramento”, foram enfocados, 

como já foi dito, quatro gêneros (poema, conto, reportagem e tirinha). Com a finalidade de 

formularmos indagações a respeito do trabalho com reportagem, buscamos, nesse estudo, 

analisar as conclusões das autoras relativas a essa fase específica do trabalho realizado 

(reportagem na coleção “Português: uma proposta para o letramento”). 

As autoras mostram que o gênero reportagem é apresentado nos quatro volumes da 

coleção: V. 1 (01), V. 2 (04), V. 3(08) e V. 4 (07), havendo, no entanto, maior incidência no 

segundo ciclo (3a e 4a séries). É dito também que as dimensões e complexidade das 

características da reportagem são modificadas no decorrer dos volumes e que os objetivos das 

atividades são aprofundados de acordo com o nível da série. 

As autoras dizem ainda que os textos inseridos no livro didático “permitem que os 

alunos tenham oportunidade de construir uma série de significados ao reconhecerem as 

características originais de um determinado gênero” (p.24). 
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No que concerne aos objetivos de reflexão sobre os aspectos sócio-
discursivos do gênero reportagem, percebemos nos LDs uma preocupação 
com o reconhecimento do plano textual geral dos gêneros, os tipos de 
discurso e de seqüências mobilizadas. Nesse sentido, a proposta de trabalho 
com o gênero reportagem está direcionada aos elementos sócio-discursivos 
básicos desse gênero: para quê, para quem, em que esfera e qual o suporte 
(AMORIM, SILVA e LEAL, 2007, p.24).  

 

 Desse modo, as pesquisadoras destacam que há um trabalho consistente com o gênero 

reportagem no livro investigado. No entanto, não há, neste estudo, um foco mais aprofundado 

sobre quais capacidades lingüísticas são construídas a partir das atividades propostas e nem 

uma análise mais detalhada sobre os textos abordados. Tais tipos de questões serão abordadas 

neste estudo, que dialogará com o trabalho realizado por Amorim, Silva e Leal (2007), 

aprofundando-o e complementando-o. Haverá, ainda, acréscimo de outra obra, dado que essa 

pesquisa foi realizada com apenas uma coleção. 

Outra pesquisa voltada para a compreensão de reportagens foi desenvolvida por 

Araújo, Silva e Brandão (2006), com o intuito de identificar e analisar o desempenho de 

crianças de 3ª e 4ª séries ao responder questões de compreensão, que mobilizam habilidades 

argumentativas em reportagens. Foram investigadas as coleções Linguagem e Vivência e 

Vitória Régia. 

Foram identificadas questões de compreensão do tipo investigado nos volumes três e 

quatro das coleções. Com isso, as autoras afirmaram que “não parece haver por parte da 

maioria dos autores dos livros didáticos analisados um trabalho intencionalmente 

planejamento para levar o aluno a refletir sobre o gênero ao longo da escolaridade” (Araújo, 

Silva e Brandão, 2006, p.15). Tal dado, de algum modo, se diferencia do que foi encontrado 

na Coleção Português: Uma Proposta para o Letramento, nas análises de Amorim, Silva e 

Leal (2007). 

Assim como no estudo de Amorim, Silva e Leal (2007), também no trabalho de 

Araújo, Silva e Brandão (2006) diferentes tipos de questões de compreensão foram 

encontradas nos livros didáticos após a leitura das reportagens.  

No volume 3, é exigido dos leitores que exponham e justifiquem sua opinião sobre um 

fato ou ação apresentado no texto, enquanto que no volume 4 é requerido do aluno a 

identificação do ponto de vista do autor e a justificativa deste para o ponto de vista defendido. 

Diferentemente do outro estudo, foram abordadas também, aqui, as respostas dos 

alunos a essas questões encontradas no livro didático. Assim, foi solicitado que eles 

realizassem as tarefas e as respostas foram categorizadas para investigação acerca da correção 
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e dos tipos de erros mais encontrados. Os dados apontaram quatro tipos de respostas: 

respostas de acordo com o texto; respostas que expressavam o conhecimento de mundo sobre 

o tema, não havendo distinção entre tais conhecimentos e as informações disponibilizadas no 

texto; respostas em que os alunos confundiam a opinião do autor com a sua justificativa ou 

vice-versa; respostas em que os alunos pareciam não ter compreendido o sentido global do 

texto.  

Nesta pesquisa, buscamos também analisar as respostas dos alunos, investigando a 

adequação das atividades para o público a que se destina. Para isso, foram gravadas situações 

em que os alunos tinham que responder questões de compreensão em dupla e situações em 

que a professora conduz as atividades em sala de aula com toda a turma. Buscamos os 

indícios de quais procedimentos e conhecimentos eram explicitados, relacionando tais 

respostas e procedimentos às análises acerca de quais capacidades e habilidades seriam 

exigidas no texto em estudo e nas questões elaboradas pelos autores dos livros didáticos. 

Tal abordagem metodológica é necessária por considerarmos que é imprescindível um 

estudo qualitativo que busque analisar como o gênero reportagem é tratado nesse recurso 

didático. Desse modo, como já foi afirmado, voltar-nos-emos a analisar as reportagens 

inseridas em dois livros didáticos, as questões de compreensão referentes à leitura das 

reportagens nas obras e a analisar as respostas que a crianças dão às questões de compreensão, 

investigando que habilidades e conhecimentos demonstram estar mobilizando para dar conta 

da tarefa. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Esse estudo foi realizado em três fases. Nas duas primeiras, foi feita análise 

documental de dois livros didáticos e, na segunda, foi feita análise de uma aula em que foi 

utilizada uma seqüência didática de um dos livros analisado e das respostas dadas pelos 

alunos às questões de compreensão propostas na seqüência. Os dados foram analisados de 

diferentes maneiras, para responder às questões propostas: análise de textos, análise de 

seqüências didáticas propostas nos livros, análise de aula em que o livro foi utilizado e análise 

das respostas dos alunos às questões de compreensão de uma das obras. 

A seleção das obras a serem analisadas foi feita com base em um estudo anterior 

realizado por Leal e Brandão (2006), em que foram analisadas sete coleções de livros 

didáticos (28 livros). Foram selecionados, então, para esta pesquisa, os livros que continham 

mais reportagens.  
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Nas duas primeiras fases da pesquisa, como já dissemos, foi realizada análise 

documental. A primeira leitura das obras foi feita para a identificação e listagem de todas as 

reportagens do livro. Para tal, foram consultados os estudos citados anteriormente (Medina, 

1978; Lage, 2006; Guirado, 2004; Coimbra, 1993; Martins, 1990; Garcia, 1998; Kindermann, 

2003) que conceituam o gênero. Outros auxílios foram buscados, como a conversa com 10 

jornalistas (cinco do Diário de Pernambuco, três do Jornal do Commercio e três professores 

de Comunicação do Centro de Artes e Comunicação da UFPE), na busca de maior segurança 

nessa etapa de identificação. Tendo feito a identificação dos textos, foi iniciada a fase de 

análise. 

A primeira fase de análise consistiu de uma leitura cuidadosa das reportagens, em que 

se buscou identificar o tema tratado, a natureza da reportagem (se era factual ou temática, se 

era reportagem de aprofundamento, reportagem a partir de entrevista, reportagem de pesquisa 

ou reportagem retrospectiva) e os elementos que indicavam o gênero como reportagem. Por 

fim, os textos foram analisados quanto às finalidades e quanto à dimensão argumentativa. 

Para tal, buscava-se fazer um levantamento dos pontos de vista presentes nas diferentes vozes 

inseridas no texto, na busca de apreender os efeitos de sentido pretendidos pelos autores. Ao 

escrever essa parte das análises, buscávamos apresentar os textos, justificando a sua 

pertinência ao gênero investigado; e, ao mesmo tempo, deixar em evidência o potencial 

pedagógico que tinham para o desenvolvimento de um trabalho voltado para o gênero em 

questão. Dois motivos geraram esse tipo de procedimento: (1) ressaltar a qualidade (positiva 

ou negativa) do material textual da obra; (2) construir uma base do “possível” a ser feito, para 

orientar as análises das seqüências didáticas propostas pelos autores. 

Depois, na segunda fase do estudo, cada livro foi lido novamente, do início ao fim, na 

busca de entendermos como os textos foram inseridos em relação aos outros textos. Cada 

unidade da obra foi explorada integralmente e qualquer atividade que se relacionasse às 

dispostas nas seqüências relativas às reportagens era analisada. Primeiro, as questões de 

compreensão de textos foram categorizadas quanto aos tipos de capacidades / habilidades 

argumentativas exigidas na tarefa e quanto à natureza das estratégias de compreensão leitora, 

elaboradas nos estudos de Leal e Brandão (2007). Nesses estudos prévios (Leal e Brandão, 

2007) foi utilizada a análise de conteúdo de Bardin (2004). Neste estudo aqui relatado, as 

categorias criadas pelas autoras citadas foram usadas. Depois, as seqüências foram novamente 

analisadas para levantamento dos conhecimentos sobre o gênero mobilizados na seqüência. 

Na escrita das análises, buscou-se, ao mesmo tempo, evidenciar para o leitor a proposta 

pedagógica dos autores da obra (quais pareciam ser seus objetivos) e as relações entre as 
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diferentes atividades propostas; e, por outro lado, evidenciar quais habilidades / capacidades / 

conhecimentos eram mobilizados em cada questão de cada seqüência, enfocando-se, 

sobretudo, como era tratado o gênero e o conteúdo textual. Desse modo, buscou-se analisar 

que aspectos relativos ao gênero eram foco de atenção nas obras e quais habilidades / 

capacidades / estratégias de leitura eram estimuladas no trabalho com textos desse gênero. 

Na terceira fase, foi feita uma observação de aula em uma turma de 4ª série de uma 

professora da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Jaboatão dos Guararapes e a análise 

das respostas que as crianças deram às questões propostas. A docente Maria Selma Augusta 

de Melo4 tem 41 anos de idade e 15 anos de experiência de ensino, a mesma tem graduação 

em Ciências com habilitação em Biologia e especialização em Fundamentos da Educação de 

Jovens e Adultos. Ela participa de uma pesquisa sobre Argumentação e Ensino, na UFPE, e, 

no âmbito desse projeto, planeja, desenvolve e analisa seqüências didáticas envolvendo 

diferentes gêneros. Ela não havia ainda sido observada, porque estava no seu primeiro ano do 

Projeto. A professora vem acompanhando a turma desde a primeira série, de modo, que uma 

parte desses alunos está com ela desde essa série, outros desde a segunda e alguns  

começaram na terceira ou na quarta.   

Na aula observada, ela foi orientada a desenvolver as atividades propostas no livro 

didático, da maneira como usualmente trabalha com esses recursos. Como essa obra não era a 

utilizada pela turma, foi necessário fotocopiar o material. Não sendo possível, em decorrência 

do tempo de conclusão desse trabalho, realizar mais de uma seqüência, optamos por 

desenvolver o trabalho com a primeira seqüência com reportagem da obra “Português: uma 

proposta para o letramento”. Essa observação foi filmada e transcrita.  

A atividade foi realizada em sala de aula em dois momentos: o primeiro foi em grande 

grupo, tal como foi proposto no livro, e o segundo em duplas (não havia indicação se a 

atividade seria em grupo, dupla ou individual. A opção pelo trabalho em dupla foi feita 

porque, como o principal objetivo era analisar a pertinência da atividade ao público 

pretendido, não havia interesse em avaliar o que cada criança era capaz de fazer e, sim, das 

aprendizagens que a atividade poderia propiciar. Em duplas, os alunos poderiam socializar 

conhecimentos prévios e mobilizar diferentes estratégias. Assim, poderiam lidar com a tarefa 

mobilizando as capacidades que estivessem na zona de desenvolvimento proximal ou as que 

estivessem na zona de desenvolvimento real. Como dito anteriormente, consideramos que as 

boas atividades são, ao mesmo tempo, possíveis de serem realizadas pelos alunos e 

                                                
4 Foi feita uma consulta à docente sobre o modo como ela deveria ser citada na dissertação. Ela optou por ser 
identificada. 
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desafiadoras, exigindo novos conhecimentos e estratégias. Por tal motivo, na análise das 

respostas dos alunos às questões propostas, havia o interesse de ressaltar o que eles estavam 

demonstrando saber e o que poderiam aprender a partir da situação vivenciada. 

 

4. ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS  

  

Foram analisados dois livros didáticos de Língua Portuguesa de 4ª série com o intuito 

de refletir sobre as reportagens presentes nesses livros e sobre as atividades propostas para 

explorar tais textos. Cada obra foi analisada separadamente. Foi feita uma análise minuciosa 

de cada seqüência envolvendo o gênero em questão, bem como das reportagens encontradas. 

Em seguida, foi feita uma análise comparativa entre as duas obras.  

 

4.1. Livro A – Português: uma proposta para o letramento 

 

Essa Coleção está organizada em unidades temáticas.  Segundo o parecer do PNLD 

2007, nos livros de 1ª a 4ª séries da referida coleção, a autora inseriu diferentes gêneros, 

distribuídos em quatro unidades. A coleção também apresenta quatro eixos estruturadores: 

“leitura de gêneros diversificados, envolvendo práticas bastante inter-relacionadas 

(preparação para a leitura, leitura oral, leitura silenciosa, interpretação oral, interpretação 

escrita, interpretação pelo desenho e vocabulário)” (p. 183); produção de textos de diversos 

gêneros escritos; linguagem oral, “voltada à escuta orientada da leitura de textos escritos e à 

produção orientada de textos orais” (p.183); língua oral – língua escrita, “centrada na reflexão 

sobre a relação entre o sistema fonológico e o sistema ortográfico e sobre as diferenças entre o 

estilo formal e informal” (pp.183 e 184).   

Outro item apontado no parecer refere-se à qualidade dos textos apresentados. Esses 

são autênticos e na maior parte integrais. Também é feita menção à fidelidade ao suporte 

original dos textos e ao tamanho deles. Muitos são de grande extensão e, para os pareceristas, 

isso contribui para a formação do leitor autônomo.  

O quarto volume da coleção “Português: uma proposta para o letramento” apresenta as 

seguintes unidades temáticas: 1) Juntar e colecionar: mania de muita gente; 2) Papéis que 

vencem distâncias; 3) Água na terra, água no céu; 4) Isto pode ser aquilo: há muitos jeitos de 

ver! Em todas as unidades, há diversidade de textos e de atividades. 

No volume 4, objeto dessa análise, foram encontradas sete reportagens ou fragmentos 

de reportagens diferentes (5 textos e 2 fragmentos com unidade de sentido), que aparecem nas 
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páginas 22 e 24 (a mesma, mudando apenas a forma de apresentação); 31; 40 e 41; 57; 58; 97 

e 100 (reportagens diferentes sobre a mesma temática); 190 e 191. Percebemos que algumas 

das reportagens encontradas foram retiradas de suplementos infantis dos jornais de origem.  

As atividades envolvendo a leitura de textos estão divididas por seções. Geralmente 

essas seções estão organizadas da seguinte forma: antes da leitura, há uma seção intitulada 

“Preparação para a leitura”; depois, aparece o comando de “Leitura silenciosa”, e, após a 

leitura, as seções “Interpretação oral”, “Interpretação escrita”, “Vocabulário” e “Interpretação 

pelo desenho”.  Na seção “Preparação para a leitura”, são realizados comentários e perguntas 

a respeito do gênero ou do tema do texto a ser lido,  são feitas perguntas de antecipação a 

partir do título, bem como, de exploração de conhecimentos prévios.  A seção “leitura 

silenciosa” trata da leitura propriamente dita do texto. A seção “Interpretação oral” refere-se 

às questões que devem ser discutidas em grande grupo, juntamente com o professor. Quanto à 

“Interpretação escrita”, o aluno é convidado a registrar suas respostas por escrito. Embora as 

seções apareçam com grande freqüência, nem todas as seções aparecem no trabalho com 

todos os textos. Para maior aprofundamento sobre o tratamento dado às reportagens, faremos, 

a seguir, uma apresentação e discussão de todas as seqüências inseridas no livro que envolve 

o gênero em estudo. Assim, cada reportagem encontrada será apresentada, seguida de 

reflexões sobre as atividades de exploração delas. 

 

4.1.1. Unidade 1 - Juntar e colecionar: mania de muita gente 

 

Essa primeira unidade do LD, que aborda as manias de juntar e colecionar, está 

dividida em oito seqüências distintas. Essas seqüências5 são iniciadas com uma tarjeta com o 

número do texto e o gênero ou função lingüística do texto. Assim, foram encontradas as 

seguintes seqüências: “Texto 1- Poema, (p.8 a 14); “Texto 2 - Textos informativos” (p. 15 a 

21); “Texto 3 - Reportagem” (p.22 a 29); “Texto 4 - Texto informativo” (p.30 a 34); “Texto 5 

- História em quadrinhos” (p.35 a 38); “Texto 6 - Reportagem” (p.50 a 52). 

Podemos observar que, neste primeiro momento, foram trabalhados textos de cinco 

gêneros distintos, desses, três eram reportagens. Cada uma delas foi utilizada para a 

proposição de uma seqüência de atividades. A seguir, elas serão analisadas. 

                                                
5 Estamos utilizando o termo “seqüência” para designar um conjunto de atividades que estão diretamente 
relacionadas na obra, organizadas com base em um tema, um texto, ou ambos.  
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Primeira seqüência – Uma cortina colorida que não sai do lugar (pág. 22 a 29) 
Fonte: Planeta Globo, Rio de Janeiro, O Globo, 28 de março 1999, p.6. (caderno infanto-juvenil) 

 

A primeira reportagem inserida nesse volume da coleção foi extraída de um 

suplemento infantil, sendo, portanto, uma reportagem com algumas características diferentes 

das que são veiculadas em cadernos do jornal que não são específicos para esse público. As 

diferenças residem, sobretudo, no nível de formalidade e na escolha das temáticas e fatos 

noticiados. 

O texto 1 trata da mania de colecionar adesivos no vidro da janela do quarto por 

algumas crianças, que para isso precisam contar com a compreensão de seus pais. O assunto 

tratado nessa reportagem, como pode ser percebido a seguir, é a mania de colecionar selos na 

janela do quarto, que vem, segundo a autora, ocasionando conflitos entre pais e filhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar no texto, a autora insere vozes de jovens que relatam suas 

experiências e seus sentimentos relativos à temática em questão (colecionar adesivos na 

janela), deixando nas entrelinhas que essa é uma atividade importante e que os pais 

Uma cortina colorida que não sai do lugar 
 

Colecionar adesivos no vidro da janela é uma 
mania que precisa da compreensão dos pais 

 
 A mania não é nova e veio para ficar. Para acabar com ela, só esfregando, com 
força, um pano embebido em álcool. Mesmo assim, sobrará algum vestígio. Colecionar 
adesivos na janela do quarto é um barato que, ao mesmo tempo em que faz a cabeça da 
molecada, dá dor de cabeça aos pais.  
 Por isso, é preciso contar com a compreensão deles na hora de começar a coleção. 
Igor Strougo deu sorte e seus pais não só liberaram a janela como dão para ele os adesivos 
que descolam. A brincadeira começou há dois anos. A coleção cresceu e se tornou uma 
espécie de cortina.  
 - O legal é que ela escurece o quarto na hora de jogar videogame – diz Igor. 
 São tantos adesivos que, agora, colar um novo é quase como um jogo de encaixe. 
Clara Sampaio também tinha uma baita coleção de adesivos em sua janela. Ela comprava 
em lojas, pedia para amigos, trocava no colégio. O vidro estava completamente abarrotado 
quando a família se mudou.  
 -Fiquei arrasada. Primeiro, porque, como não dava pra levar os adesivos, que 
estragam quando a gente tira do vidro, perdi toda a minha coleção. E depois que minha 
mãe não me deixou começar a coleção novamente para não sujar o vidro da casa nova - 
conta Clara que, para respeitar a proibição da mãe, mudou a coleção de lugar. -Agora 
enfeito a capa dos meus cadernos.  
 

(Inês Amorim)  
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precisariam ter paciência e tolerância para com as conseqüências dessas ações. Essa 

reportagem pode ser chamada de não-factual, entendendo que o foco desta é um assunto, uma 

temática e não um acontecimento de grande impacto para a população, o que caracterizaria 

uma reportagem factual.  

Como já foi dito, segundo Lage (1987) e Garcia (1998), as reportagens podem abordar 

uma determinada temática, fazer um levantamento sobre um assunto de interesse social.  

Considerando o suporte do qual o texto foi retirado, o caderno infanto-juvenil do jornal O 

Globo, podemos inferir que o texto trata de uma temática de interesse social, nesse caso, para 

o público pretendido, que seriam as crianças leitoras desse caderno. A linguagem adotada 

caracteriza tal público e as fontes de referência, ou vozes inseridas no texto, são oriundas 

desse público esperado. 

Nessa reportagem, foi possível identificar que a autora do texto defende a idéia de que 

os pais precisam ser compreensivos para com os filhos.  A ênfase dada aos sentimentos dos 

jovens frente à mania e as referências às atitudes dos pais, que levam os filhos a se sentirem 

satisfeitos (“Igor Strougo deu sorte e seus pais não só liberaram a janela como dão para ele os 

adesivos que descolam”) ou tristes (“Fiquei arrasada. Primeiro, porque, como não dava pra 

levar os adesivos, que estragam quando a gente tira do vidro, perdi toda a minha coleção. E 

depois porque a minha mãe não me deixou começar a coleção novamente para não sujar o 

vidro da casa nova”), induzem o leitor a simpatizar com os pais que apóiam os filhos. Desse 

modo, o ponto de vista de que essa mania precisa ser tolerada pelos pais aparece tanto na voz 

da autora, principalmente no subtítulo e no segundo parágrafo, quanto na voz dos jovens 

entrevistados. 

Para inserir a problemática, há na introdução do texto dois pontos de vista que entram 

em tensão: a mania “faz a cabeça da molecada”, e “dá dor de cabeça aos pais”. Assim, 

estariam em contraposição interesses opostos: o dos jovens, que teriam o desejo de colecionar 

adesivos na janela, e o dos pais, que teriam o desejo de manter o vidro da casa limpo.  

O primeiro ponto de vista, como já foi dito, aparece em diferentes partes do texto. Há 

três principais justificativas para a posição assumida. Primeiro aparece a idéia de que é uma 

atividade saudável, que é divertida e parece um jogo (“Colecionar adesivos na janela do 

quarto é um barato”; “São tantos adesivos que, agora, colar um novo é quase como um jogo 

de encaixe”); depois, aparece o ponto de vista de que não é uma invenção nova, pois já faz 

parte do cotidiano e continuará a existir (“A mania não é nova e veio para ficar”) e, por fim, 

um dos jovens argumenta que a coleção funciona como uma cortina e que, portanto, escurece 

o quarto (“o legal é que ela escurece na hora de jogar videogame”). Subjacente a todo o texto, 
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há a evidência de que isso deixa os jovens felizes, apelando, portanto, para a sensibilidade dos 

pais frente aos sentimentos dos filhos. 

Os argumentos referentes ao posicionamento de que a atividade não é boa para os pais 

aparece também em diferentes partes do texto. Primeiro, há a evidência de que limpar o vidro 

é muito trabalhoso (“Para acabar com ela, só esfregando, com força, um pano embebido em 

álcool”) e que as conseqüências são irreversíveis (“Mesmo assim, sobrará algum vestígio”). 

Mostra também que uma desvantagem é que se a pessoa se mudar, perde sua coleção (“não 

dava pra levar os adesivos, que estragam quando a gente tira do vidro, perdi toda a minha 

coleção”).  

Podemos perceber, ao analisarmos o texto, que predominam características relativas às 

reportagens temáticas, com seqüência discursiva mais argumentativa que narrativa. A 

dimensão argumentativa no texto seria, portanto, um dos aspectos a ser enfocado no trabalho 

didático no livro. Por meio desse texto, seria possível levar os alunos a identificar a temática, 

identificar os pontos de vista sobre a mesma (colecionar adesivos na janela), reconhecer as 

justificativas dos posicionamentos opostos e posicionarem-se diante deles. Seria possível, 

ainda, levá-los a refletir sobre as estratégias da autora para inserir esses posicionamentos, 

explorando a inserção das justificativas por meio da introdução de falas de pessoas e de 

exemplos. Na discussão a seguir, veremos que aspectos do texto foram enfatizados pela autora 

do livro.  

O trabalho com o texto 1 foi iniciado pela seção “Preparação para a leitura” 
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O título da primeira unidade, como já foi apresentado, é “Juntar e colecionar: mania de 

muita gente”. Desse modo, os alunos, caso o livro adotado fosse trabalhado segundo a sua 

estrutura organizacional, já teriam realizado leitura e discussão de diferentes textos, de 

gêneros variados (poema, tirinha, texto informativo), que tratam do tema “colecionar coisas”. 

A primeira reportagem do livro aparece como Texto 3 (contagem dos textos principais da 

unidade). Desse modo, estabelece relação de intertextualidade com outros textos já 

apresentados na obra. 

Logo no início da seção, há um lembrete de que os alunos já teriam escrito e 

conversado sobre coisas que eles juntam. Há, então, uma solicitação de que eles retomem essa 

conversa e socializem experiências sobre coisas que eles colecionam. Tal conversa, como 

podemos perceber, é usada para ativar os conhecimentos prévios sobre a temática tratada no 

texto.  



 69 

No segundo momento, a autora anuncia o texto que será lido, com indicação do 

suporte textual (jornal) e nome do gênero (reportagem). Faz, então, uma pergunta para atiçar a 

curiosidade dos alunos: “Vocês vão ler uma reportagem, publicada num jornal, sobre crianças 

que colecionam. O que será que colecionam?”. 

O texto é, então, apresentado primeiro no seu suporte original. Os alunos são 

chamados a observar a foto e o título e a anteciparem sentidos do texto: “Leiam o título e 

tentem descobrir, olhando também a foto, o que é que as crianças da reportagem colecionam”; 

“Cortina colorida que não sai do lugar? O que será?”. Vê-se, na primeira parte da seqüência, 

que a autora inicia o trabalho familiarizando os alunos com o suporte textual e levando-os a 

ativar conhecimentos prévios e antecipar sentidos do texto a partir dos conhecimentos que já 

tinham e das pistas dadas no título e na foto, que são elementos presentes em textos 

pertencentes a esse gênero. 

Após essa primeira fase, a autora introduz a seção “Interpretação oral”, ainda com base 

na apresentação do texto no suporte original.  
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Nessa seção, são feitas três questões de reflexão sobre os elementos que identificam o 

gênero no suporte jornal e sobre as características do título (manchete). A primeira questão 

requer do aluno a localização de informações que possam contextualizar onde e quando o 

texto circulou. Primeiro, leva os alunos a socializar informações sobre a organização do 

suporte textual jornal: “A reportagem foi publicada num caderno infanto-juvenil. O que é um 

caderno de jornal?” Depois, contextualiza o público alvo do texto, ainda por meio da 

exploração do suporte textual: “A quem se destina o caderno em que a reportagem foi 
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publicada?” Nesse caso, a localização da informação “Caderno infanto-juvenil” poderá levar 

os alunos a conhecer o vocabulário usado nesse suporte textual: “caderno” e “infanto-juvenil”. 

Os contextualizadores de lugar são logo depois objetos de atenção: “Como se chama o jornal 

e em que cidade é publicado?”. Por fim, o contextualizador tempo é enfocado: “Em que data 

foi publicada a reportagem?”. Vê-se que esse primeiro bloco enfoca o suporte textual, como 

modo de contextualizar a circulação do texto. 

Na segunda questão, os alunos interpretam o título e o subtítulo, mobilizando 

estratégias de elaborar inferências, antecipar sentidos do texto e localizar informações. Desse 

modo, essa parte do texto é tomada como objeto de reflexão, familiarizando o aluno com o 

gênero e estimulando o desenvolvimento de estratégias de leitura. 

Por fim, na terceira questão, há uma provocação para motivar a leitura do texto: “Se 

vocês estivessem lendo o jornal, o título da reportagem e a frase abaixo dele levariam vocês a 

ler o texto ou não? Por quê?” Ao mesmo tempo em que a questão estimula a leitura do texto, 

desperta para a importância do título e para algumas estratégias discursivas dos autores para 

chamar a atenção dos leitores. 

Na seção seguinte, “Leitura silenciosa”, aparece um comando para a leitura do texto: 

“Antes de ler a reportagem, observe de novo a cópia reduzida do jornal e veja que o texto 

aparece numa coluna, ao lado da foto. Nos jornais, os textos são apresentados quase sempre 

em colunas. Aqui, você vai ler o texto da forma como os textos aparecem, em geral, nos 

livros”. Vê-se que a autora novamente retoma as características do gênero, considerando seu 

suporte original, para que os alunos se familiarizem com ele. Após o comando, o texto é 

apresentado integralmente, para leitura dos alunos. 

A “Interpretação escrita” do texto aparece logo após a apresentação deste. São dadas 

nove questões com objetivos didáticos diversificados: elaborar inferências, localizar 

informações e interpretar frases e/ou expressões do texto.  

As questões, com exceção da última, que pede a localização do nome da autora do 

texto, exploram o conteúdo textual. São questões pertinentes e ajudam a desenvolver 

estratégias de leitura importantes para lidar com o gênero em questão.  

A questão 1 (A reportagem começa falando de uma mania. Que mania é essa?) é de 

localização de informações, ou seja, a resposta para a mesma está dada  no texto, cabendo ao  

aluno apenas localizá-la. Essa questão também aborda a temática central do texto “a mania de 

colecionar adesivos”.  

A dimensão argumentativa do texto também é contemplada. No comando da questão 

2, há um destaque a uma das justificativas relativas ao posicionamento contrário ao tipo de 
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coleção discutida: “A reportagem diz que, para acabar com essa mania, é preciso esfregar, 

com força, um pano embebido em álcool”. Como dito anteriormente, tal justificativa fortalece 

a idéia de que não é bom colecionar adesivos na janela porque é difícil de limpar depois. Na 

letra C, é exigido do aluno que identifique outra justificativa apresentada no texto: “Isso acaba 

completamente com a mania?”. Para responder tal questão, os alunos precisam localizar a 

informação de que “mesmo assim, sobrará algum vestígio”.  

Na questão 3, o posicionamento contrário ao dos jovens colecionadores é explicitada 

na questão: “O texto diz que coleção de adesivos dá ‘dor de cabeça’ aos pais”. Após pedir que 

os alunos interpretem a expressão “dá dor de cabeça”, há uma questão inferencial que poderá 

ser respondida por meio da integração de várias partes do texto em que os argumentos a essa 

posição aparecem: “Por que coleção de adesivos dá ‘dor de cabeça’ aos pais?”. 

Na questão 5, o posicionamento contrário aos colecionadores reaparece. Ao questionar 

“Quando mudou de casa, Clara ficou arrasada por duas razões. Quais?”, a questão pode levar 

os alunos a identificar, na voz da personagem citada, uma desvantagem desse tipo de coleção 

(“quando a pessoa se muda, perde a coleção”) e a justificativa dos pais frente ao tema do 

texto: “minha mãe não me deixou começar a coleção novamente para não sujar o vidro da 

casa nova”. 

Na questão 6 (“Como Clara conseguiu começar uma outra coleção respeitando a 

proibição da mãe?”), há um destaque para a parte do texto em que a colecionadora mostra que 

é possível colecionar adesivos, sem colá-los no vidro, de modo que fortalece mais uma vez a 

posição contrária à de colecionar nas janelas. 

As questões 2, 3, 5 e 6, como vimos, centram a atenção nos argumentos contrários à 

coleção de adesivos nas janelas. As questões 4 e 7 focam nos argumentos a favor dos 

colecionadores.  

Na questão 4, é pedido aos alunos que analisem um dos exemplos do texto - o caso de 

Igor -, para ver se ele comprova os argumentos relativos ao posicionamento contrário ao dos 

jovens. Nesse caso, a posição a favor da mania de colecionar adesivos é foco de atenção: 

“Igor deu dor de cabeça a seus pais, com sua coleção de adesivos? Justifique sua resposta”. 

Os alunos são chamados a identificar os argumentos a favor do ponto de vista de que é bom 

colecionar adesivos na janela e que a mania não dá “dor de cabeça” aos pais que são 

compreensivos.  

A questão 7 destaca o argumento levantado por um dos personagens de que os 

adesivos cumpririam a função de cortinas. Principalmente na letra B, essa justificativa é 

objeto de reflexão: “O que é que uma cortina faz que uma coleção de adesivos também faz?”. 



 73 

Apesar de serem encontradas questões relativas aos dois posicionamentos, ressaltando 

a dimensão argumentativa do texto, há maior ênfase no posicionamento contrário ao dos 

colecionadores. Por outro lado, não há esforço para levar os alunos a tentar levantar hipóteses 

sobre o que a autora do texto parece defender.  Tal debate poderia ser muito importante para 

que os alunos aprendessem a tentar reconhecer pontos de vista de autores em textos que 

aparentemente seriam neutros. Essa é uma habilidade fundamental para constituição de 

leitores críticos.  

A questão 8 (Escreva em seu caderno as frases que indicam o que é necessário para 

fazer e manter uma coleção de adesivos na janela: ♦É preciso ter cortina na janela; ♦ Os pais 

têm de ser compreensivos; ♦ É preciso ter muitos adesivos; ♦Não se pode mudar de casa)  é de 

múltipla escolha. Nela, os discentes têm que identificar dentre as alternativas apresentadas as 

que estão de acordo com as informações percebidas no texto. Essa questão objetiva ao mesmo 

tempo a localização de informações e a elaboração de inferências, pois é dito que, para 

colecionar adesivos na janela, os pais precisam ser compreensivos, mas não é dito que não se 

pode mudar de casa, os alunos teriam responder a partir do exemplo de uma das entrevistadas 

que perdeu a coleção por que mudou de casa.  

A questão 9 (O Jornal informa o nome da pessoa que escreveu a reportagem? Onde?) 

chama a atenção para uma das formas como os jornais apresentam os jornalistas de uma 

determinada matéria. Desse modo, características gerais do gênero e do suporte continuam 

sendo o foco do trabalho. 

Na seção “Língua oral – língua escrita”, algumas características lingüísticas do texto 

são trabalhadas. O uso de gírias é refletido na obra, chamando a atenção dos alunos que isso 

tem a ver com o público ao qual o texto é destinado: “Quando vocês lêem um texto dirigido a 

crianças e jovens, acham natural encontrar gírias, que, em geral, são usadas por vocês na 

língua oral?”. Essa questão retoma a discussão do público alvo do texto, que foi iniciada no 

início da seqüência. 

A partir dessa reflexão sobre o público alvo, a autora estimula os alunos a pensar nas 

diferenças entre textos publicados em suportes com públicos pretendidos diferentes: “Se a 

jornalista estivesse escrevendo um texto sobre uma coleção de adesivos recordista, para o 

Livro dos Recordes, os leitores desse livro achariam natural encontrar gírias no texto?”. Não 

há, no entanto, questões que pudessem levar os alunos a comparar textos do mesmo gênero, 

mas destinados a públicos diferentes. 

No fim da seqüência, há uma seção para “Produção de textos”.  Não há, no entanto, 

solicitação de escrita de reportagem, e, sim, de um “Livro das Coleções”. A produção escrita, 
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portanto, embora se articule com a unidade, por tratar de um mesmo tema, não estimula que 

os conhecimentos e experiências com o gênero sejam mobilizados posteriormente. 

A seqüência elaborada para trabalhar o texto 1, como pudemos verificar, foi muito 

rica, levando os alunos a refletir sobre o suporte textual onde o gênero circula, a ativar 

conhecimentos prévios sobre o tema, a aprender a antecipar sentidos do texto com base no 

título e na imagem, a elaborar inferências, localizar informações e interpretar frases e/ou 

expressões do texto, a refletir sobre a dimensão argumentativa do texto e sobre características 

lingüísticas relacionando-as aos aspectos discursivos. 

Em relação à exploração da dimensão argumentativa, no entanto, poderia ter havido 

maior equilíbrio na atenção dada aos dois posicionamentos presentes no texto. Além do que 

não houve explicitação de que no texto havia interesses contrários e que as informações 

disponibilizadas reforçam um ou outro ponto de vista.  

 

Segunda seqüência - Telecartofilia (pág. 30 a 34) 

Fonte: Gurilândia, Belo Horizonte, Estado de Minas, 26 set. 1998, p.3. (Alair Ribeiro) 

 

A segunda reportagem da obra aparece na página 31 do volume 4 dessa coleção e 

também foi extraída de um suplemento infanto-juvenil “Gurilândia”, que faz parte do jornal 

“O Estado de Minas”. Como dito na análise do texto anterior, apresenta características que 

parecem ser próprias do texto voltado para esse público.   

O texto é inserido logo após a primeira reportagem e também faz parte da unidade 1 

(“Juntar e colecionar: mania de muita gente”). Enquanto o primeiro tratava da mania de 

colecionar adesivos, esse segundo texto trata da mania de colecionar cartões telefônicos e 

apresenta algumas curiosidades sobre o mesmo, tais como a quantidade de cartões lançados, o 

cartão mais valioso, dentre outras. Como se pode perceber, os alunos, além de continuarem 

discutindo a temática geral da unidade, continuaram a ter contato com um mesmo gênero. Isso 

poderá auxiliar os educandos no momento da leitura e produção de textos desse gênero e 

dessa temática. Tendo conhecimento do assunto, os alunos poderão gerar mais facilmente o 

conteúdo textual e também poderão fazer mais relações no momento da leitura. O 

conhecimento do gênero, por outro lado, contribui também no momento de responder as 

questões de interpretação lançadas após a apresentação do texto, por possibilitar aos alunos 

entender as estratégias discursivas usadas em textos similares. Perguntas como “Onde a 

reportagem foi publicada?”, “Quando?” serão mais facilmente respondidas, porque os alunos 

já saberão onde encontrá-las. Além disso, a reflexão sobre os modos como os autores inserem 
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argumentos e dados, por meio de exemplificações e inserção de diferentes depoimentos, 

próprios da linguagem jornalística, propicia uma compreensão mais aprofundada da 

reportagem. 

Como pode ser observado a seguir, o texto foi apresentado aos alunos com fidelidade 

ao suporte textual, favorecendo maior familiarização com tal portador de texto e com o 

gênero. 
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Esse texto pode ser considerado uma reportagem não-factual, ou seja, não há 

explicitamente uma referência a um acontecimento ou evento do dia em que foi publicado, 

não aparece no texto um fato motivador para que o mesmo fosse escrito. Esse tipo de 

reportagem é atemporal. Lage (2006) e Garcia (1998) afirmam que há reportagens que 

abordam um assunto ou tema sem ligação direta com um determinado fato, podendo-se 

escrever reportagens sobre os diversos temas (educação, AIDS, cultura, etc.). Assim como o 

texto da primeira seqüência analisada - “Uma cortina colorida que não sai do lugar” -, esse 

também é considerado uma reportagem, por apresentar elementos próprios desse gênero 

jornalístico, tais como: publicação no mesmo tipo de suporte textual, o jornal; levantamento 

de um determinado assunto de interesse social, e como mencionado anteriormente, de jovens 

e crianças (público receptor); linguagem mais informal, adequada ao público, sem 

descaracterizar a linguagem jornalística; inserção de depoimentos diversos sobre a temática - 

falas de colecionadores - para complementar e ilustrar as informações dadas; inserção de 

exemplos para enriquecer o teor informativo do texto.   

Adotando a categorização de Kindermann (2003), podemos denominar esse texto de 

reportagem de pesquisa. A característica principal desse tipo de reportagem é a abordagem de 

um assunto a partir de uma pesquisa do jornalista sobre o mesmo. Tal pesquisa, no entanto, 

inclui muito mais exposição de informações do que posições / pontos de vista acerca desse 

tipo de atividade, o que o diferencia bastante do texto anterior, que tinha forte dimensão 

argumentativa. Apesar de o texto ser mais expositivo que argumentativo, é possível 

reconhecer no texto um investimento na valorização da atividade sobre a qual discorre.  

Assim como o texto anterior, essa reportagem é bastante propícia ao trabalho com o 

gênero, favorecendo reflexões sobre a natureza do suporte textual; características lingüísticas 

e forma de apresentação. Ele poderia ser comparado com o primeiro quanto às semelhanças e 

diferenças de finalidade e organização composicional do gênero, de modo que os alunos 

pudessem perceber as variações na escrita de textos pertencentes ao um mesmo gênero, ou 

seja, as semelhanças e diferenças interacionais, composicionais e temáticas.  

Antes de iniciar a leitura do texto propriamente dita, há, na obra, assim como ocorreu 

com o texto anterior, um cuidado em apresentar o que será feito, preparar os alunos para a 

leitura. Essa estratégia é concretizada na seção “Preparação para a leitura”, exposta a seguir. 
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Antes de anunciar a seção “Preparação para a leitura”, há uma faixa com a expressão 

“Texto 4 - Texto informativo”. Nessa faixa, que inicia todas as seqüências, geralmente há 

apresentação do gênero ou da função do texto a ser lido. Nessa seqüência, percebe-se que foi 

priorizada a indicação da função do texto em detrimento do gênero. A escolha por tal 
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indicação pode ser decorrência da dominância desse tipo textual, pois, como afirma Bronckart 

(1999, p. 239) 

 

É necessário admitir (...) que um objeto de discurso pode não ser 
considerado contestável ou problemático; nesse caso, esse objeto apresenta-
se como neutro ou neutralizado e o desenvolvimento de suas propriedades 
efetua-se em um segmento de texto chamado, às vezes de simplesmente 
informativo, ou ainda de puramente expositivo... Essa organização não se 
realiza em uma seqüência convencional; realiza-se em uma das (outras) 
formas de esquematizações constitutivas da lógica natural (definição, 
enumeração, enunciado de regras, cadeia causal, etc.), que podem ser 
consideradas como o grau zero de planificação dos segmentos da ordem do 
expor. 

 

Logo no início da seção, os alunos são convidados a conversar com o professor e os 

colegas sobre cartões telefônicos, iniciando com a observação das ilustrações de alguns desses 

cartões. Há, nessa seção, duas questões a serem discutidas pelos estudantes. A primeira 

(“Vocês conhecem esses cartões?”) leva os alunos a ativar conhecimentos prévios sobre esse 

recurso tecnológico. Há, nas recomendações aos professores, uma sugestão de que sejam 

levados para a sala de aula outros cartões para serem manipulados pelos alunos. A segunda 

pergunta (“Para que é que a gente precisa deles?”) é uma continuação da primeira e estende a 

discussão com enfoque nas finalidades desse recurso. 

Após a discussão sobre o que são os cartões e para que servem, são introduzidas 

informações sobre o significado da palavra “telecartofilia”, que é título do texto a ser lido. Na 

parte destinada aos professores, há um alerta de que a definição serve apenas para deixar os 

alunos cientes do significado do título do texto e entendam o seu tema, mas que não há 

necessidade de exigir que esse termo faça parte do vocabulário da turma. Observações 

assistemáticas de diferentes reportagens revelam que é típica dos textos jornalísticos a 

inserção de termos técnicos dos assuntos/temáticas abordados nas reportagens. No 

desenvolvimento do texto, no entanto, são dadas pistas explícitas ou implícitas para que o 

vocabulário seja acessível aos que não fazem parte do grupo que desenvolve tal atividade e 

facilitar a comunicação para um número maior de pessoas. Talvez esse devesse ser um ponto 

a ser abordado no momento da discussão com os alunos em sala de aula.  

Na seção seguinte - “Leitura silenciosa” - o texto é apresentado para a leitura. A 

orientação dada ao professor nesse momento é para que ele discuta com os alunos a forma de 

apresentação de parte do texto em boxes ou colunas e que chame a atenção para a referência 

do texto no final da página. Nesse momento, o professor poderá discutir que essa é uma forma 
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própria dos textos que fazem parte do jornal, ou seja, que é freqüente o uso de boxes para 

inserir informações, curiosidades relativas ao tema. Pode-se destacar que nesse caso seria 

interessante relacionar a forma de apresentação dessa reportagem com a anterior, no momento 

em que é mostrada no seu suporte original (na página 22 do livro).  

Após a “Leitura silenciosa” são elaboradas algumas questões de interpretação de 

textos e outras que exigem do aluno reflexão a respeito da forma como eles são apresentados 

no suporte original – jornal ou revista.  

Primeiramente, na seção “Interpretação oral”, é mostrada uma fotografia (vários 

“orelhões” juntos e várias pessoas fazendo uso dos mesmos). Na seqüência, são realizadas 

perguntas de ativação de conhecimentos prévios, elaboração de inferências, elaboração 

pessoal.  

 

As questões 1, 2 e 3  são de ativação de conhecimentos prévios, ou seja, essa 

perguntas são feitas pelo professor em sala para os alunos com o intuito de saber quais os 

conhecimentos que os alunos apresentam sobre o tema visto. Esse tipo de questão 

oportunizará aos alunos o resgate dos conhecimentos que têm armazenado na memória sobre 
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o tema em discussão. Essa é uma importante estratégia de compreensão textual. Para Brandão 

(2006), quanto maior a familiarização com o gênero ou tema, maiores são as condições de 

entendê-lo. Kleiman (1995) também afirma que o conhecimento prévio é fundamental para a 

compreensão e ele pode ser ativado por meio de questionamentos antes da leitura do texto. 

 A pergunta 4 (Antes de os cartões de telefone começarem a ser vendidos, foram 

lançados cartões gratuitos, para fazer um “teste”. Pensem e descubram: para que foi feito esse 

“teste”?) é uma questão de elaboração de inferência extra-textual. Os alunos teriam que 

relacionar informações do texto com conhecimentos prévios a respeito da palavra “teste” para 

poder respondê-la. Desse modo, os alunos são desafiados a ler nas entrelinhas do texto. O 

objetivo estaria, portanto, relacionado ao desenvolvimento de estratégias de leitura que são 

indispensáveis para todos os textos, mas têm importância especial nesse gênero, que exige 

muita elaboração inferencial. 

 As questões 5 e 6 são de extrapolação do texto. Essas ajudam os alunos a aplicar 

conceitos e idéias veiculados nos textos a situações diversas. 

Como pode ser verificado, o foco central da seção “Interpretação oral” foi o conteúdo 

textual. Não houve referência explícita ao gênero discursivo, seja em relação às suas 

finalidades, aos seus modos de circulação ou às estratégias discursivas usadas pelos autores. 

Na seção “Interpretação escrita”, também há inserção de questões de localização de 

informações e elaboração de inferências, dando continuidade às reflexões da seção 

“Interpretação oral”.  

Nos textos encontrados nessa coleção, geralmente há a indicação da fonte bibliográfica 

de onde os textos foram extraídos. Tanto na primeira reportagem, como nesta, a autora do 

livro didático chama a atenção para essa informação. Nessa indicação, é dito o suporte de 

onde o texto foi retirado, a data de publicação do mesmo. Nas duas reportagens analisadas até 

agora, também foram mencionados os cadernos de onde foram retirados (suplementos 

infanto-juvenis).  

As questões 1 e 2 chamam a atenção para a referência às fontes de onde os textos 

foram extraídos. A data em que o texto foi publicado é uma das informações exploradas pela 

autora do livro. Tal exploração é importante porque os textos jornalísticos, no seu suporte 

original, são, via de regra, lidos em prazos muito curtos, perdendo em poucos dias 

(geralmente dois dias depois) sua importância. Por tal motivo, o uso de expressões como, por 

exemplo, “ontem”, “há seis anos”, é comum. Pressupõe-se, portanto, que a leitura do texto é 

contemporânea à sua produção (o leitor teria acesso ao material no dia de sua publicação). 

Como os alunos lêem o texto no livro didático, é necessário que ele possa ser alertado dessa 
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característica do gênero e possa contextualizar o momento em que o texto foi produzido. Por 

outro lado, esse tipo de questionamento coloca em jogo essa característica do gênero. 

Os alunos que se apropriarem desse conhecimento poderão utilizá-lo também quando 

estiverem lendo textos presentes em outros suportes, como a revista, dando sentido às 

expressões temporais encontradas nas matérias publicadas. 

A terceira questão, que é de elaboração de inferências, busca articular as informações 

da primeira coluna do texto, com um boxe que está ao lado dela. Como já foi dito, é comum 

em textos de jornais e revistas essa forma de apresentação de informações complementares 

em boxes. 

A questão 4 é de localização de informação, contudo, foca a atenção dos alunos em 

uma expressão comumente usada no dia-a-dia: “deu uma baita sorte”. Ela chama a atenção 

para uma expressão presente no texto, que é própria do público a quem o texto é destinado - 

as crianças e jovens. É interessante haver questões desse tipo para que o aluno perceba que 

uma das características do texto é usar termos ou expressões do vocabulário do suposto 

público-leitor, talvez, com o intuito de aproximar mais quem lê e escreve e atrair o leitor pela 

linguagem, identificando-se com o texto e acreditando que quem escreve tem noção do que 

está falando e para quem está falando. Desse modo, o texto ganha maior adesão do público 

leitor. 

A questão 5 tem foco na reflexão sobre o conteúdo textual. As letras A e C são de 

elaboração de inferências. Para responder perguntas desse tipo, os alunos têm que relacionar 

partes distintas do texto ou relacionar as informações do texto com os conhecimentos prévios 

que possuem. Segundo Abarca e Rico (2003), nas inferências de ligação textual, o leitor 

“infere que duas idéias têm um referente em comum, ou que uma é a causa da outra (...), 

enquanto que as inferências extratextuais requerem uma considerável ativação de 

conhecimentos prévios” (pp. 144 e 145.).  

A letra B da mesma questão é de localização de informações, que é considerada por 

Solé (1998) como um dos principais tipos de questões de compreensão textual, pois a partir 

delas é possível ao professor perceber se o aluno compreendeu ou não o que está explícito no 

texto. Essas perguntas são de resposta direta, ou seja, são perguntas para as quais as respostas 

estão dadas no texto de forma explícita. 

Logo depois, é apresentada a seção “Vocabulário”. Nessa, é discutido o significado da 

palavra telefone e são feitas questões de reflexão a respeito do significado de palavras como 

“telecomunicações”, “teleguiado” e “televisão”.  
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 Com a leitura e exploração desse texto foi possível discutir a temática de colecionar 

selos, bem como, explorar diferentes estratégias de leitura, tais como, localização de 

informações, exploração dos conhecimentos prévios e elaboração de inferências, atividades 

importantes para a formação do leitor crítico. Também foram levantadas questões que 

abordavam algumas características pertencentes ao gênero reportagem, tais como, a referência 

de onde a reportagem foi retirada, explorando o suporte, o local e a data; a apresentação 

desses textos em boxes ou colunas; a presença de vocabulário voltado para o público 

esperado, com o intuito de aproximar o leitor da informação.  

 

Terceira seqüência – Me dá um selinho? (pág. 39 a 45) 

 Fonte: Revista Zá, ano II, n.20, abril 1998, p.40-42 (Ana Holanda) 

 

Após a segunda reportagem inserida na obra, há um trabalho voltado para a 

interpretação de uma tirinha, na seção “Interpretação oral”. Depois, aparece a seção de 

“Produção de texto”, com solicitação de escrita de um roteiro para uma exposição oral que é a 

atividade proposta em seguida, na seção “Linguagem oral”. Observa-se, desse modo, que 

mais uma vez, a produção do texto não foi de escrita de uma reportagem. Logo após, aparece 

a terceira reportagem do livro, que é anunciada na pág. 39, na faixa que indica o que será lido 

como texto principal naquela seqüência. Assim como ocorreu com a primeira reportagem, a 

autora explicita o gênero que será lido pelas crianças: reportagem. 

A reportagem foi extraída da Revista Zá, que é voltada ao público infanto-juvenil. 

Desse modo, apresenta algumas semelhanças com as reportagens 1 e 2 desse mesmo livro. A 

linguagem é voltada para esse público de interesse, as crianças e os jovens leitores. Há 

semelhanças entre os três textos quanto ao uso da linguagem jornalística, ao nível de 

formalidade e à temática discutida por elas: “a mania de juntar e colecionar”.   No entanto, o 

tipo de suporte é diferente: jornal, no caso das reportagens 1 e 2, e revista, no caso da 

reportagem 3. 

O texto é apresentado em colunas e há uma fotografia de um dos entrevistados citados 

no texto, como pode ser visto abaixo. 
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 Nessa reportagem, é dito que colecionar selos é um hobby antigo, mas que atrai 

pessoas de todas as idades, como podemos ver no texto acima. A própria autora do livro 

classifica esse texto como reportagem. De fato, ele pode ser assim chamado, por apresentar 

características próprias desse gênero. Guirado (2004) diz que a reportagem atende ao 

interesses sociais. Acreditamos que o texto analisado atende aos interesses do público leitor 

da revista de onde o mesmo foi retirado, ou seja, crianças e jovens. Lage (2006), ao abordar a 

questão do interesse do público pelo assunto, diz que é preciso que o jornalista investigue, 

interprete e comente. Tais características dão uma dimensão argumentativa ao texto. Isso pode 

ser percebido no texto “Me dá um selinho?”, onde a autora claramente expõe sua opinião e 

traz as falas de dois jovens para corroborar o que diz.  .   

A jornalista valoriza esse tipo de coleção, atribuindo a essa atividade maior 

importância que a outras atividades citadas: “Não existe adulto que nunca tenha tido alguma 

coleção. Tampinha de garrafa, lata de refrigerante, moeda, figurinhas, carros de lata, papel de 

carta e toda espécie de bugiganga. Mas tem uma coleção que parece sempre estar atual: os 

selos”. Nesse trecho, vemos por meio do conectivo “mas”, que esse tipo de coleção se 

diferencia dos demais. O próprio termo bugiganga já desqualifica as outras coleções. Ao dizer 

“Mas tem uma coleção que parece sempre estar atual”, fica implícito que as outras não se 

perpetuam no tempo. Essa idéia é a primeira que aparece no texto: “Colecionar selos é um 

hobby que, apesar de antigo, ainda atrai pessoas de todas as idades.” Depois, são inseridos 

depoimentos que evidenciam que essa mania passa de uma geração para outra, pois as 

coleções seriam repassadas para os irmãos mais novos, os sobrinhos. A autora, desse modo, 

começa o texto exprimindo seu entusiasmo por esse tipo de atividade.  

Outro modo de valorizar a atividade de colecionar selos é pelo destaque dado aos tipos 

de pessoas que fazem coleções de selos: pessoas que recebem correspondências do exterior; 

pessoas que viajam para o exterior: “Ele já possui mais de mil selos e engorda sua coleção 

quando seus pais recebem cartas do exterior”; “A maior parte dos seus 2500 selos foram 

comprados no Brasil e em viagens para o exterior”. 

Como foi discutido anteriormente, na análise da segunda reportagem, é comum nas 

reportagens a inserção de palavras usuais entre aqueles que estão engajados no tipo de 

atividade que está sendo alvo da matéria. Nesse caso, na própria reportagem, são inseridos 

termos como filatelia e filatelista, que são imediatamente explicados ao leitor. 

Quanto à natureza dessa reportagem, podemos defini-la como não-factual, ou seja, não 

está ligada a algo imediato, a um acontecimento recente. É atemporal. Garcia (1998) afirma 

que a reportagem pode tratar de um fato de grande impacto ocorrido no dia da edição, como 
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pode fazer a “abordagem exaustiva de um tema sem ligação direta com o dia da edição (a 

situação do ensino público, o problema da Aids)” (p. 37) . 

 Seguindo a categorização de Kindermann (2003), podemos chamar esse texto de 

reportagem de pesquisa. Assim como as reportagens anteriormente analisadas, essa faz a 

abordagem de um determinado assunto a partir de um fato motivador ou de aspectos da 

realidade, acompanhada por um fechamento que pode conter a fala de um entrevistado sobre o 

assunto discutido.   

Quanto ao trabalho com esse texto, a autora inicia com a seção “Preparação para a 

leitura”, onde são mostradas algumas ilustrações com a figura de uma menina pedindo selinho 

e em seguida a afirmação de que a menina faz coleção e pergunta-se sobre o quê. Essa 

atividade serve para anunciar o tema da reportagem e também para aguçar a curiosidade do 

leitor para o texto, pois a palavra selinho apresenta uma ambigüidade de sentido: poderia 

significar o diminutivo de “selo”, para colocar em cartas, ou poderia ser “selinho” 

significando “beijinho”. 
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Na página seguinte (40), já aparece a reportagem, com a indicação de que os alunos 

façam a leitura silenciosa. Logo após, são realizadas questões para interpretação escrita. As 

questões propostas objetivam localizar informações, elaborar inferências e articular imagem 

ao texto verbal. Mas há, também, muita exploração dos depoimentos feitos, enfocando, desse 

modo, uma das características do gênero reportagem, que é exatamente a inserção de 

diferentes depoimentos obtidos por meio de entrevistas com pessoas que tenham relação com 

o fato ou tema proposto. Perguntas desse tipo, portanto, podem ajudar os alunos a prestar 

atenção nessa característica do gênero e a identificar no texto essas diferentes vozes.  

A questão 1 (O texto diferencia coleções de “bugigangas” de coleção de selos. Escreva 

em seu caderno a frase que indica qual é a diferença: - Bugigangas são mais difíceis de 

colecionar do que selos; - Coleções de bugigangas não duram muito tempo, coleção de selos 

permanece; - Pouca gente se interessa por bugigangas, todo mundo se interessa por selos) 

chama a atenção para a idéia de que a coleção de bugigangas não dura muito tempo, enquanto 

que a coleção de selos permanece, que é uma das formas de valorização desse tipo de coleção. 

Nas questões 2 e 3 são feitas discussões a respeito dos depoimentos inseridos no texto. 

Como foi visto anteriormente, há uma grande incidência de inserção de fala de entrevistados 

nas reportagens para exemplificar ou complementar o que é dito pelo repórter. Na questão 2, a 

atenção do aluno se volta para a identificação da fala de personagens do texto. Os alunos terão 

que localizar os depoimentos e, por meio deles identificar a resposta. Nessa questão aparecem 

as informações que caracterizam esses personagens com informações que, na sociedade 

brasileira, indicam status social de prestígio: viajar para o exterior, conhecer pessoas 

estrangeiras.  

Na, questão 3,  os alunos precisam diferenciar dois tipos de coleções de selos, que são 

referenciadas na reportagem. Como dito anteriormente, usar vocabulário específico do tipo de 

atividade que está sendo foco da matéria é uma característica do gênero. Nesse caso, os alunos 

encontram na própria reportagem os conceitos questionados. 

Na questão 4 (Observe a foto de Gabriel: a)Do lado direito, aparece uma ampliação de 

um pedaço da foto. De qual pedaço? b) A foto mostra como Gabriel guarda seus selos. É a 

melhor forma de guardá-lo, na opinião de Marcos?), que busca articular a imagem ao texto 

verbal, é percebido que existe uma preocupação para outra característica do gênero 

reportagem, que é a inserção de fotos na matéria. Nessa questão, os alunos são levados a 

refletir sobre o papel da fotografia numa reportagem. Na letra A, chama-se a atenção para a 

foto que mostra a melhor maneira de pegar o selo. A imagem serve para complementar a 

informação dada. Na letra B, a questão serve para levantar a discussão sobre a forma correta 
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de guardar os selos, utilizando informações verbais e não-verbais - dadas a partir da foto. É 

importante salientar que, como já foi dito, o suporte de onde o texto foi extraído é destinado 

ao público infanto-juvenil, de modo que a preocupação com “o ensino” e “o detalhamento de 

conceitos” parece ser maior que em reportagens destinadas ao público adulto. 

A questão 5 é de extrapolação textual. São mostrados selos distintos e os alunos têm 

que identificar qual o tema das coleções de cada selo mostrado. 

Na seção “Interpretação pelo desenho”, é mostrado um selo e é feita uma discussão 

dos elementos que o compõem. 

Em seguida, na seção “Reflexões sobre a língua”, é feita uma atividade de reflexão 

sobre a estrutura imperativa de frases transformadas a partir de frases inseridas no texto. Não 

há indicação de uso do conceito de frase imperativa, mas busca-se levar os alunos a comparar 

estruturas sintáticas diferentes que contenham proposições aproximadas.  A idéia é que os 

alunos se apropriem das estruturas lingüísticas de forma intuitiva. 

Na continuidade são trabalhados os gêneros, cartaz e poema, finalizando a unidade que 

trabalha a temática “Juntar e colecionar: mania de muita gente” com uma produção de frases 

com base na leitura do poema.  

 

Como pode ser observado, na unidade 1 foram inseridas três reportagens distintas, 

com ênfase no trabalho com o texto e com o gênero. Podemos perceber que as três 

reportagens são de natureza não-factual e foram retiradas de suportes destinados ao público 

infantil-juvenil. Quanto ao trabalho com esses textos, percebemos que existe uma 

preocupação da autora em anunciar o gênero ou a função do texto a ser lido, bem como, 

introduzir a temática do texto a ser lido, fazendo questões de antecipação. Após a leitura 

dessas reportagens, sempre silenciosa, o livro apresenta questões de entendimento do texto 

que procuram, além de trabalhar diferentes estratégias de leitura, trazer reflexões a respeito do 

gênero e do suporte a ser lido, bem como, da dimensão argumentativa do texto apresentado.  

A obra inicia o trabalho com o gênero, familiarizando os alunos com o suporte jornal e 

a forma de apresentação do texto no mesmo. Evidenciam-se também algumas características 

do mesmo, como a referência de local e data de publicação do mesmo. Na seqüência, é 

trabalhada outra característica: a apresentação do texto em boxes ou colunas. São feitas 

questões de reflexão a respeito das falas de entrevista que estão explícitas, chamando a 

atenção dos discentes para mais uma característica do gênero. O desenvolvimento do trabalho 

com o gênero reportagem nessa primeira unidade permite aos alunos a apropriação de 

características do gênero de maneira sutil. Procurou-se fazer um bom trabalho de exploração 
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do gênero reportagem e compreensão do mesmo, em contrapartida, não percebemos, ao longo 

dessa primeira unidade, nenhuma solicitação de produção textual do referido gênero.  

Outro ponto a ser comentado sobre essa primeira unidade do livro refere-se à 

dimensão argumentativa das reportagens analisadas e ao aproveitamento dessa dimensão nas 

seqüências analisadas. A primeira reportagem da unidade 1 apresentava dois pontos de vistas 

e justificativas para os mesmos. No trabalho com o texto, os mesmos foram considerados e 

valorizados pelo livro didático, que apresentou questões de exploração dos mesmos, como foi 

mencionado anteriormente. O texto 2 é de natureza mais expositiva, contudo é possível 

reconhecer no mesmo um investimento na valorização da atividade de colecionar cartões. O 

texto 3, que também possui uma base argumentativa, foi explorado quanto ao gênero e quanto 

à dimensão argumentativa.   

                   

4.1.2. Unidade 2 - Papéis que vencem distâncias 

 

Os meios de comunicação são temas contemplados na segunda unidade do livro. O 

título da unidade (Papéis que vencem distâncias) já anuncia que serão contemplados textos 

que visam à interação entre interlocutores que não estão em interação face a face. O gênero 

priorizado é a carta. Esta unidade estrutura-se da mesma forma que a primeira - número do 

texto e nome do gênero ou função lingüística do texto a ser lido. São apresentadas as 

seguintes seqüências: “Texto 1 – Reportagem” (p.56 a 57), “Texto 2-Instruções” (p.64 a 69); 

“Texto3 - Cartas” (p.70 a 80); “Texto 4 - Carta” (p.81 a 88); “Texto 5 - Poema” (p.89 a 95); 

“Texto 6 - Reportagens” (p.96 a 104). 

Foram inseridas três reportagens distintas na unidade: “Saudades de escrever”; 

“Quando o carteiro chegou...” e “Pesadelo dos carteiros”. A seguir, faremos uma análise 

detalhada de cada uma das seqüências que envolvem esses textos.    

                         

Quarta seqüência – Saudades de escrever (pág 56 a 63). 

 Fonte: Estadinho, São Paulo, O Estado de S. Paulo, 25 julho 1998, p.5. (Suplemento infantil; 
reportagem de Juliana Tourrucco). 
 

 A quarta reportagem do livro analisado é anunciada na página 56, na seção 

“Preparação para a leitura”, e encontra-se nas páginas 57 e 58, na seção “Leitura silenciosa”, 

acompanhada da “Interpretação oral” e da “Interpretação escrita”. 
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 Essa reportagem foi retirada do suplemento infantil “Estadinho”, do jornal “O Estado 

de S. Paulo”. Assim como os demais textos analisados anteriormente, esse apresenta 

características peculiares ao suporte no qual está inserido. 

 

Saudades de escrever 
 
 Apesar da concorrência (internet, celular), a carta continua firme e forte. Basta uma folha de 
papel, selo, caneta e envelope para que uma pessoa do Rio Grande do Norte, por exemplo, fique por 
dentro das fofocas registradas por um amigo em São Paulo, dois dias depois. “adoro receber cartas, 
fico superansiosa para descobrir o que está escrito”, conta Lívia Maria, de 9 anos. Mas ela admite que 
faz tempo que não escreve nenhuma cartinha. “As últimas foram para a Angélica e para um dos 
programas do Gugu.” 
 Isabela, de 9 anos, lembra que, quando morava em Curitiba, no Paraná, trocava 
correspondência com sua amiga Raquel, que vive em Belo Horizonte, Minas Gerais. “Eu ficava 
sabendo das novidades e não gastava dinheiro com telefonemas”. Já Amanda, de 10 anos, também 
gosta de receber cartinhas, mas prefere enviar e-mails. “Atualmente estou conversando com meu 
primo que está nos Estados Unidos via computador, já que a mensagem chega mais rápido e não pago 
interurbano.” 
 

O caminho da carta 
 
 Os Correios trabalham praticamente 24 horas por dia para garantir a entrega das 
correspondências de milhares de pessoas. A triagem (separação das cartas pelo CEP) é o trabalho mais 
importante e começa por volta das 21 horas. Dependendo da quantidade de encomendas, o trabalho 
termina às 5 horas. O CEP é fundamental para que a carta chegue no lugar certo. Os funcionários da 
triagem preparam as sacolas dos carteiros, que pesam de 9 a 10 quilos, além de encaminhar os malotes 
que vão partir de caminhão, moto, avião ou navio. De manhã, por volta das 10 horas, os carteiros já 
estão nas ruas entregando as cartinhas. 
 
Prazos 
No Brasil: a carta demora de um a três dias depois da postagem para chegar ao destino. 
Para o exterior: de oito a dez dias. 
 

Juliana Tourrucco 
 

 Essa reportagem cujo título é “Saudades de escrever” discute o uso da carta diante das 

novas tecnologias e das novas formas de comunicação, tais como, os e-mails e os 

telefonemas. A autora inicia o texto dizendo que a carta continua firme e forte, no entanto, 

apresenta relatos de crianças que pouco usam esse meio de comunicação e dá ao texto o título 

“Saudades de escrever”. Há, desse modo, duas teses em conflito: (1) “a carta continua firme e 

forte”, ou seja, as pessoas usam esse gênero para se comunicar; (2) a carta perdeu sua 

importância, pois a comunicação tem sido realizada predominantemente por outros gêneros, 

como e-mail e conversa telefônica. O primeiro ponto de vista (“apesar da concorrência 

(internet, celular), a carta continua firme e forte”) é apresentado logo no início do texto, 

porém, os depoimentos apresentados para “aparentemente” corroborar tal tese, enfraquecem a 
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idéia, pois os entrevistados relatam que embora já tenham usado essa espécie de texto, não 

fazem uso freqüente dele: (1) “Adoro receber cartas, fico superansiosa para descobrir o que 

está escrito”, conta Lívia Maria, de 9 anos. Mas ela admite que faz tempo que não escreve 

nenhuma cartinha”); (2) (Já Amanda adora receber cartinhas, mas prefere enviar e-mails) . 

Além dos depoimentos, o título também conduz o leitor para a idéia de que hoje em dia não se 

usa mais essa forma de comunicação. No entanto, na parte final do texto, são apresentados 

dados sobre os Correios, com evidências de que as cartas realmente continuam em uso: “Os 

Correios trabalham 24 horas por dia para garantir a entrega das correspondências de milhares 

de pessoas”. Vê-se, desse modo, que existem dois pontos de vista no texto e dados que 

fortalecem os dois pontos de vista. A autora, apesar de explicitar logo no início a posição de 

que as cartas continuam sendo utilizadas, não organiza uma cadeia argumentativa clara para 

defender tal posicionamento. 

Este texto retirado do Suplemento Infantil do Jornal “O Estado de S. Paulo” pode ser 

considerado reportagem porque trata de um assunto de interesse social e, como define Lage 

(1987, p.46), “conforme um ângulo pré-estabelecido”. Este se assemelha aos textos anteriores, 

pela natureza mais temática e pela linguagem utilizada, mais voltada para o público a quem a 

reportagem é destinada – as crianças. Na primeira parte, o texto apresenta uma seqüência 

discursiva mais comum aos processos argumentativos, com inserção de depoimentos para 

justificar uma determinada posição, e, no final, descreve o percurso da carta e dá informações 

sobre o funcionamento dos Correios. Como já foi dito anteriormente, por ser destinada ao 

público infanto-juvenil, insere, no texto, informações que demonstram preocupação com a 

aprendizagem dos alunos. Tem sido comum a utilização desses cadernos em escolas, o que 

poderia justificar tal tipo de preocupação: auxiliar no trabalho didático escolar.   

Segundo a classificação de Kindermann (2003), essa também é uma reportagem de 

pesquisa, pois trata de assunto que envolve aspectos da realidade, tem a fala de um 

entrevistado, mas não é o aprofundamento de uma notícia, não trata de um fato do dia, 

diferentemente da reportagem de aprofundamento.    

Esse texto é introduzido logo no começo “Unidade 2” do livro: “Papéis que vencem 

distâncias”. Na faixa indicativa do início da seqüência há explicitação do gênero discursivo: 

“Texto 1 – Reportagem”, de modo idêntico à apresentação dos textos 3 e 6 da “Unidade 1”. 

Logo após a identificação do gênero a ser lido, é introduzida a seção “Preparação para a 

leitura” 
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Na seção “Preparação para a leitura”, a autora inicia mencionando o assunto da 

reportagem anterior, que era colecionar selos e chama a atenção para a função do selo para os 

correios e para as cartas, buscando uma relação entre o texto anterior e a reportagem a ser 

lida. Nesse momento, a intenção da autora do livro é buscar um elo entre a temática discutida 

na unidade anterior - “Juntar e colecionar: mania de muita gente” - e a temática a ser abordada 

nessa unidade - “Papéis que vencem distâncias”-, com base na relação entre selos e cartas. 

Para evidenciar tais elos, mostra um verbete sobre selo, com apresentação da função do selo 

nas correspondências. Logo depois, introduz o tema comunicação com pessoas que estão 

distantes, dizendo que “Até algum tempo atrás, para se comunicar com quem está longe, as 

pessoas escreviam cartas. Depois, apareceu o telefone... Hoje, muita gente usa o telefone 

celular, o fax, a internet que permitem que a pessoa se comunique rapidamente de qualquer 

lugar com qualquer pessoa”. Como pode ser observado, logo na preparação para a leitura, há 

levantamento dos dois pontos de vista que estão permeando a reportagem. Essa seção é 

finalizada com uma pergunta: “Será que as pessoas ainda costumam escrever cartas?” Tal 

questão tem o intuito de despertar o interesse pelo texto a ser lido e também, a partir dessa 

questão, é possível levantar hipóteses sobre o texto.  

Na seção “Leitura silenciosa”, o texto é apresentado, com algumas orientações para o 

professor quanto ao trabalho com esse texto. Soares sugere nesse momento o 

desenvolvimento de atividades para identificar a forma de apresentação gráfica do texto, 

reconhecendo as características do texto jornalístico, como subtítulos, boxes e apresentação 

em colunas. Essas orientações também foram dadas no momento em que estava sendo 

trabalhado o texto “Telecartofilia”. 

Após a leitura silenciosa, a seção “Interpretação oral” é iniciada com questões a 

respeito do gênero a ser lido, retomando a discussão já realizada com a primeira reportagem 

encontrada na obra. Primeiramente, é pedido aos alunos para conceituar o que é uma 

reportagem (“Este texto é uma reportagem. Recordem: o que é uma reportagem?”). Nesse 

momento, a professora teria que ajudar os alunos a explicitar os conhecimentos já construídos 

para reconhecer esse gênero e caracterizá-lo. Depois, é perguntado aos alunos qual o 

tema/assunto da reportagem. Desse modo, os alunos vêem-se diante de uma reportagem 

temática e, de modo bastante apropriado, são solicitados a identificar o tema / assunto tratado 

na matéria. Questões dessa natureza são importantes para a apropriação da estratégia de 

apreensão do sentido global do texto. 

 A questão 2 (“Onde e quando foi publicada a reportagem?”) chama a atenção do aluno 

para o suporte textual do qual o texto foi retirado e a data da publicação. Essas informações 
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estão na referência bibliográfica do texto. Esses tipos de questão, que envolvem os 

contextualizadores de tempo e lugar, feitas na seqüência anterior, são retomados mais uma 

vez, mostrando, assim, um trabalho sistemático com o gênero e características pertinentes ao 

mesmo e ao suporte jornal. Como já foi dito, a contextualização dessa espécie de texto é 

muito importante, pois as informações disponibilizadas se referem ao momento em que o 

texto foi produzido. Ao dizer que “A carta continua firme e forte”, é necessário entender que 

ela estava “firme e forte” naquela época em que o texto foi escrito. Se o texto for lido dez 

anos depois, a afirmação pode não ser verdadeira. Do mesmo modo, ao descrever o 

funcionamento dos Correios, é importante saber que essa instituição tinha tal tipo de 

funcionamento no momento em que a matéria foi publicada, podendo ser modificado após sua 

publicação. É preciso reconhecer, portanto, a importância desse tipo de informação sobre o 

texto lido.  

Na terceira questão, chama-se a atenção para a frase “Papéis que vencem distâncias” 

que, como já foi dito, é o título da unidade. São realizadas questões que relacionam o título da 

unidade e o tema do texto lido.  Como esse é o primeiro texto da unidade, a questão 3 parece 

preparar o aluno para o tema geral da unidade. Assim, chama-se a atenção dos estudantes para 

a comunicação à distância e para a diversidade de meios para interagir nesse tipo de situação. 

 

 

 

Na quarta pergunta, é estimulada a reflexão sobre o título do texto: “Por que o texto se 

chama “Saudades de escrever”?”. Nessa questão, os alunos são convidados a pensar em um 

dos pontos de vista presentes no texto e as possíveis justificativas para o mesmo. É possível, 

nesse momento, que a discussão seja conduzida a uma reflexão sobre as relações entre esse 

título e a frase inicial da reportagem (“Apesar da concorrência (Internet, celular), a carta 

continua firme e forte”).  
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Essa questão é proposta com o intuito, segundo o livro didático, de preparar os alunos 

para a questão seguinte – a primeira pergunta da seção “Interpretação escrita”: “A primeira 

frase do texto afirma: “Apesar da concorrência (Internet, celular), a carta continua firme e 

forte”. A) Para as três meninas de que o texto fala, é verdade que a carta “continua firme e 

forte?”, B) O título do texto não confirma que a carta “continua firme e forte”. Por quê?, c) 

Escolha um outro titulo para o texto. Qual dos três títulos abaixo estaria de acordo com a 

afirmativa de que a carta continua firme e forte? Escreva em seu caderno. As cartas 

morreram? A carta não morreu! Carta ou telefone?”).  

Essa questão, segundo a orientação para o professor no livro didático, objetiva 

desenvolver nos alunos a habilidade de identificar contradições em que os autores costumam 

incorrer. De fato, a autora inicia o texto dizendo que a carta continua firme e forte e, no 

entanto, apresenta relatos de crianças que pouco usam esse meio de comunicação e dá ao 

texto o título “Saudades de escrever”. Essa questão permite ainda: na letra A, que os alunos 

identifiquem o ponto de vista de personagens do texto; na letra B, que o aluno dê sua opinião 

a respeito do ponto de vista da autora do texto anunciado no título, e; na letra C, que o aluno 

reflita sobre as relações título-texto, buscando uma alternativa que anuncie um determinado 

ponto de vista: “a carta continua firme e forte”. 

Na continuação da seção “Interpretação escrita” são feitas questões de localização de 

informações, elaboração de inferências, apreensão do sentido global do texto e aplicação dos 

conhecimentos/informações do texto a novas situações; e de elaboração pessoal. 

A questão 2  exige dos alunos a elaboração de inferências com base em informações 

constantes no texto. Há, também, nessa questão, um enfoque dado ao uso de vírgulas, 

conforme foi indicado no Manual do professor: “A posição, na frase, do adjunto ‘dois dias 

depois’ cria ambigüidade de sentido; a questão visa a esclarecer essa ambigüidade”.  

Na questão 3 (Reveja no texto: “Amanda prefere enviar e-mails.”  Por que, para ela, 

enviar e-mails é melhor que enviar cartas? Por que, para ela, enviar e-mails é melhor que 

telefonar?) procura explorar aspectos argumentativos do texto. São feitas perguntas em que o 

aluno tem que identificar o ponto de vista de uma das personagens do texto e a justificativa do 

mesmo. Para identificar o depoimento da personagem, é necessário ter familiaridade com o 

gênero em foco, pois não há um verbo ou qualquer outra pista explícita de que o trecho 

aspeado refere-se a um depoimento dessa personagem.  

A questão 4 é de aplicação de conhecimento/ informações do texto a novas situações. 

No texto, é dito que a separação das cartas é feita pelo CEP. Para responder à pergunta, os 

alunos teriam que analisar os CEPs indicados nos envelopes. 
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Na questão 5 (A reportagem diz que “a triagem é o trabalho mais importante.” Por que 

a triagem é tão importante?), os discente são levados a elaborar uma inferência com base em 

informações disponíveis no texto (inferência intratextual).  

A questão 6 (Escreva as etapas do caminho da carta: Ele começa quando a pessoa 

escreve a carta, põe a carta no envelope, cola o selo. Depois... Quais as etapas, até a carta 

chegar a seu destinatário?) propõe que os alunos recuperem informações do texto e 

organizem-nas. Há, portanto, atenção no conteúdo textual. 

Na questão 7 (Em sua opinião, qual é a profissão melhor: funcionário da triagem ou 

carteiro? Por quê?) os alunos são convidados a dar sua opinião sobre uma questão não 

polêmica, de justificativa de preferência pessoal, nela os alunos farão uma reflexão a respeito 

dos prós e contras de cada uma das profissões e assim emitir uma opinião e apresentar 

justificativas para a sua resposta.  

Na seção seguinte - “Reflexão sobre a língua”-, a autora retira uma frase do texto e 

com ela inicia um trabalho sobre o grau superlativo do adjetivo, mas não utiliza essa 

nomenclatura. A idéia é que o aluno reflita sobre essa estrutura da língua e se aproprie do 

superlativo de maneira intuitiva. 

Na seção “Produção de texto”, a autora inicia chamando a atenção para os dois pontos 

de vista do texto (a carta continua firme e forte e as pessoas estão deixando de escrever e 

receber cartas). Em seguida, para resolver essa dúvida, é proposto aos alunos que façam uma 

entrevista com alguns adultos, dando-se as perguntas para a mesma. Com o resultado das 

entrevistas, os alunos devem se reunir em grupos e chegar a uma conclusão, a partir dos dados 

obtidos, se a carta continua firme e forte ou se as pessoas estão deixando de escrever e receber 

cartas. Após essa conclusão, devem produzir um texto em grupo apresentando a conclusão a 

que chegaram e a justificativa para ela. Não é mencionado o gênero a ser produzido, mas 
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acreditamos que o fato de os alunos terem lido reportagem sobre o tema e terem observado a 

inconsistência da autora e o fato de terem recolhido depoimentos, por meio de entrevistas, 

pode influenciar os alunos, promovendo uma situação em que o gênero reportagem possa ser 

adotado.  No entanto, é importante discutir que não houve explicitamente essa solicitação, 

mesmo que as condições fossem favoráveis a isso. Também não houve indicação de suporte 

textual ou espaço de circulação do texto. 

Na seção “Linguagem oral”, o professor deverá sortear um grupo para ler a produção 

textual em voz alta e em seguida abrir uma discussão - um debate, a partir do texto elaborado 

pelo grupo. Essa atividade servirá para desenvolver as habilidades de ler oralmente um texto, 

ouvir com atenção a leitura dos outros e argumentar oralmente.  

  

Quinta seqüência – “Quando o carteiro chegou...” e “Pesadelo dos carteiros” (pág. 96 e 

104). 

 

Nessa segunda unidade, após a quarta seqüência que envolveu reportagens, foram 

inseridos outros gêneros. O texto 2, denominado “Instruções” foi destinado ao trabalho com 

envelopes, havendo, no interior da seqüência, inserção de tirinhas. Na seqüência denominada 

“texto 3 - cartas”, foram trabalhadas cartas enviadas por leitores de Monteiro Lobato. Logo 

depois, o gênero carta foi objeto de atenção, sobretudo, em relação à organização estrutural. 

Na seqüência denominada “Texto 4 – carta”, o gênero carta continua sendo objeto de 

reflexão. O tema continua sendo discutido até o final da unidade, mas na seqüência seguinte, 

ele é retomado por meio da interpretação de um poema que trata sobre os carteiros. Por fim, 

finalizando a unidade, aparecem dois fragmentos de reportagens em uma seqüência: “Texto 6 

– reportagens”, que será descrita a seguir. 

A quinta seqüência analisada contém dois fragmentos de reportagens (p. 97 e 100). 

Como de costume, o gênero é anunciado no início da seqüência: “Texto 6 – Reportagens”. A 

seguir, apresentamos a análise das reportagens e do trabalho envolvendo as mesmas.  

 

Texto 5 – Quando o carteiro chegou... (p. 97)  

Fonte: Jornal de Casa, Belo Horizonte, 22 a 28 dez. 1996, p.7. (Semanário; fragmento; reportagem de 
Luciana Morais).  
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 O texto a ser apresentado em seguida foi retirado do semanário intitulado “Jornal de 

Casa”, do estado de Belo Horizonte. Não há indicação se o mesmo é destinado ao público 

infantil. 

   

Quando o carteiro chegou… 
 
 E lá vem ele, o carteiro. Na cabeça, o inseparável bonezinho e muitos, muitos sonhos, nomes 
de ruas e números. Nas mãos, notícias ansiosamente aguardadas, alegrias, surpresas agradáveis, outras 
nem tanto. Assim como algumas cartas, o tradicional uniforme, o alto astral e o bom humor são as 
marcas registradas desses “pombos-correios” que trabalham como formiguinhas, espalhados por todos 
os cantos da cidade nesta época do ano. Ao final da tarde, depois de cumprir a tarefa diária, sua melhor 
recompensa é voltar de mãos vazias, sinal de que a missão foi cumprida. 
 Quando se pensa na infinidade de endereços e nomes de pessoas, o compromisso de atender 
toda a cidade parece uma missão impossível. Para facilitar a entrega, cada um se torna especialista em 
ruas, bairro ou região. Depois de percorrer religiosamente o mesmo trajeto, e entregar as 
correspondências quase sempre nos mesmos lugares, eles acabam decorando os locais e fazendo 
amizade com as pessoas que encontram pelo caminho. No entanto, eles são figuras anônimas. A carta 
deixada debaixo da porta, na portaria do prédio, ou colocada na caixinha é o único sinal de que 
estiveram lá. 
 

Luciana Morais 
 

Apesar de ser um fragmento, há unidade de sentido no texto. No entanto, 

diferentemente das outras reportagens, não há inserção de depoimentos de pessoas sobre o 

tema. Não fica claro se tal ausência é uma característica dessa reportagem ou se os 

depoimentos foram cortados. 

A reportagem (p. 97) fala sobre o papel dos carteiros. Implicitamente é dito que são 

pessoas boas e bem humoradas e que trabalham com alegria, mas que nem sempre são 

reconhecidos em seu trabalho. Isso fica evidenciado quando a autora do texto faz as seguintes 

afirmações: “Assim como as cartas, o tradicional uniforme, o alto astral e o bom humor são as 

marcas registradas desses “pombos-correios” que trabalham como formiguinhas (...) No 

entanto para a grande maioria, eles são figuras anônimas”. Também é defendido que os 

carteiros se sentem recompensados em conseguir entregar todas as cartas (“No final da tarde, 

depois de cumprir a tarefa diária, sua melhor recompensa é voltar de mãos vazias, sinal de que 

a missão foi cumprida”).   

Deparamo-nos com uma reportagem temática abordando o papel do carteiro no fim de 

ano. Como citamos anteriormente, esse tipo de reportagem caracteriza-se por fazer o 

levantamento de um assunto conforme ângulo pré-estabelecido (Lage, 1987). 

O trabalho com esse texto é iniciado na página 96 com a seção “Preparação para a 

leitura”. A seção é iniciada com uma referência ao texto anterior, um poema que falava de 
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carteiros e compara-os a magos e unicórnios. Logo após, é apresentada uma propaganda dos 

correios. Em seguida, é perguntado: como a gente sabe que este homem é um carteiro? 

Espera-se que, com base na imagem, os alunos identifiquem o profissional pela farda e pela 

logomarca dos correios. Em seguida, são realizadas questões de comparação entre o Papai 

Noel e os carteiros, com exploração da parte verbal do texto: “Papai Noel 365 dias por ano”. 

Essa atividade serviu para introduzir a temática das reportagens que seriam apresentadas em 

seguida.  

 A seção “Leitura silenciosa” é anunciada com o comando em que há explicitação de 

que os alunos vão ler “trechos” de reportagens e não reportagens inteiras: “Você vai ler dois 

trechos de reportagens sobre os carteiros. Leia, inicialmente, este trecho de uma das 

reportagens”.  

Após a leitura do texto, na seção “Interpretação oral”, a discussão é iniciada com 

exploração do suporte do qual o texto foi retirado, perguntando-se o que é um semanário. Há, 

desse modo, acréscimo de mais um tipo de suporte diferente dos que haviam sido propostos 

anteriormente (suplemento infantil de jornal, revista).  

Em seguida, chama-se a atenção para o contextualizador de tempo. É feita uma 

pergunta sobre a data de publicação do texto: “Observem a data do semanário, releiam este 

trecho da reportagem: ‘trabalham como formiguinhas, espalhados por todos os cantos da 

cidade nesta época do ano’. Que época do ano é? Por que, nesta época do ano, os carteiros 

trabalham espalhados por todos os cantos da cidade?”. A informação relativa à data é 

enfocada na busca de contextualizar o momento em que o texto foi escrito. Mais uma vez, 

essa característica do gênero – usar expressões de tempo relativas ao momento da escrita 

(nesta época do ano) – é objeto de reflexão. Esse tipo de questão vem sendo explorado em 

reportagens anteriores. Ele permitirá aos alunos elaborar inferências e compreender partes do 

texto.  

As questões 2, 3, 4 e 5, são de elaboração de inferências. Solé (1998) considera as 

questões de elaboração de inferências um dos tipos principais de pergunta de compreensão 

textual. Para respondê-las, é preciso entender o que está nas entrelinhas do texto, o que está 

implícito. É preciso articular partes do texto ou relacionar informações dadas no texto com os 

conhecimentos prévios do leitor.  

A questão 2 (Os carteiros foram comparados com unicórnios, com magos, com Papai 

Noel... Nesta reportagem, eles são comparados com pombos-correios e com formiguinhas. –

Que semelhança há entre os carteiros e os pombos-correios? – Que semelhança há entre os 

carteiros e as formiguinhas?) busca estimular os alunos a reconhecer metáforas usadas no 
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texto. É uma questão inferencial porque as comparações entre carteiro e pombo-correio e 

entre carteiro e formiguinha não são explicitadas. Essa questão permitirá aos alunos relacionar 

os conhecimentos que têm armazenado sobre pombos-correios e formigas e contrapor com 

carteiros e assim entender por que esses são como os outros. Além disso, coloca em relevo um 

tipo de recurso lingüístico mais elaborado, que o aluno precisa reconhecer no texto – a 

utilização de metáforas. 

A questão 3 (A reportagem diz que os carteiros, para a maioria das pessoas, são 

figuras anônimas. Por que são anônimas?) contempla dois objetivos importantíssimos: refletir 

sobre o vocabulário usado na matéria lida; realizar inferência acerca dos motivos pelos quais 

esses profissionais podem ser considerados anônimos. É uma questão que demanda a 

elaboração de inferência extra-textual.  

Na questão 4 (Releia, logo no início da reportagem, o trecho que diz que, na cabeça, o 

carteiro traz: “o inseparável bonezinho e muitos, muitos sonhos, nomes de ruas e números”. 

Cabeça, nesse trecho, tem dois significados: parte superior do corpo; mente, memória. ♦ O 

que é que o carteiro traz na cabeça, parte superior do corpo? ♦ O que é que o carteiro traz na 

cabeça,  mente, memória?), como podemos perceber, novamente é feito um trabalho com 

vocabulário, só que, dessa vez, busca-se que os alunos reconheçam contextualmente o sentido 

da palavra. Para fazer tal reconhecimento, é preciso elaborar inferências com base nos 

conhecimentos prévios. 

A questão seguinte (A reportagem fala também das mãos do carteiro: “Nas mãos, 

notícias ansiosamente aguardadas, alegrias, surpresas agradáveis, outras nem tanto”. – Não é 

possível segurar nas mãos notícias, alegrias, surpresas... Na verdade, o carteiro traz o que, nas 

mãos? ♦ O carteiro volta, ao final da tarde, de mãos vazias. Volta de mãos vazias de quê?) é 

voltada para a reflexão sobre os recursos utilizados pelo autor para causar efeitos poéticos no 

texto. No primeiro caso, os alunos precisam inferir que, ao falar que nas mãos são levadas 

notícias ansiosamente aguardadas, o autor está dizendo que os carteiros levam as cartas e que 

essas cartas veiculam as notícias que estão sendo aguardadas. No segundo caso, os carteiros 

voltam de mãos vazias porque as cartas foram entregues. 

 As questões propostas nessa seção exigem do leitor a articulação entre o que está 

exposto no texto e os conhecimentos de mundo de quem o lê. Todas são questões de 

elaboração de inferências. Na continuidade da seqüência, é apresentada uma segunda 

reportagem. 
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Texto 6 - Pesadelo dos carteiros (p. 100). 

Fonte: Estado de Minas, Belo Horizonte, 1º set. 1998, p.25. (fragmento; reportagem de Tacyana 
Arce).  
 

 O texto a seguir é um fragmento de uma reportagem retirada do jornal “Estado de 

Minas”. Nesse, percebemos que existe uma mudança na linguagem utilizada na redação do 

texto se o compararmos com as reportagens encontradas anteriormente nesse volume. Esse 

parece ter um nível maior de formalidade, utiliza expressões pertencentes a um público mais 

abrangente e trata de uma temática que também é apropriada para o público adulto. Existe 

também uma mudança com relação às vozes inseridas no texto. Agora, já não são mais 

crianças ou adolescentes que emprestam suas falas para corroborar as afirmações do 

jornalista. Outra característica que diferencia essa reportagem das demais é a natureza da 

mesma, pois, agora, estamos diante de uma reportagem factual. 
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Essa reportagem é chamada de factual porque parte de um acontecimento – os correios 

vão aproveitar a campanha nacional de vacinação anti-rábica para promover uma campanha 

de conscientização dos donos de cachorro para fazer uma caixinha de cartas longe dos caninos 

dos animais. Mais uma vez, fala-se sobre carteiros, no entanto, a discussão, nesse momento, 

refere-se ao pesadelo dos carteiros – os cães. Kindermann (2003) chamaria esse texto de 

reportagem de aprofundamento, que pode ser caracterizada pela presença de um fato gerador.  

A autora da reportagem defende de forma explícita que os donos de cachorro precisam 

tomar providências quanto aos ataques que os carteiros sofrem. Como justificativa, apresenta 

algumas informações que apontam um alto número de carteiros vítimas dos ataques das feras 

domésticas e prejuízo de dias de trabalho. Como justificativa da justificativa, ou seja, para 

corroborar o que disse dos ataques dos cães a carteiros, a autora apresenta um jovem 

profissional que já foi mordido duas vezes em apenas um ano de trabalho e que desconfia até 

de cachorro “poodle mini-toy”. Esse exemplo serve para dar mais sustentação à sua afirmação 

inicial de que o cachorro é o pior pesadelo dos carteiros. Como solução, é apresentada a 

criação de caixinha de cartas, e como contra-argumento, a autora apresenta a fala do carteiro 

quando ele diz que não adianta fazer a caixa se o carteiro tiver que entrar na casa.   

Na interpretação escrita desse texto, encontramos várias questões de elaboração de 

inferências e também questões de localização de informações, articulação de imagem ao texto 

verbal e análise de pistas gramaticais para constituição de sentidos do texto.  

Na questão 1 (os cachorros são um pesadelo para os carteiros, acabam com os nervos 

dos carteiros. Porque? ), o problema dos carteiros é introduzido e os alunos precisam listar os 

argumentos a favor da idéia de que os cães representam ameaças aos carteiros. Nessa  

questão, os alunos terão que tecer um comentário quanto ao ponto de vista defendido. Leal e 

Brandão (2007) classificam perguntas desse tipo como “questões de opinião sobre o ponto de 

vista do autor (posicionar-se quanto ao que o autor defende)” (p.7). 

A questão 2 retoma o uso das expressões de tempo usadas em textos desse gênero. Os 

alunos precisam localizar no texto dois trechos em que essas expressões aparecem: “os 

Correios vão aproveitar a Campanha Nacional de vacinação Anti-rábica, que acontece hoje 

em todo o país para promover...”; e “só este ano fizeram 33 vítimas de todo o Estado”. Mais 

uma vez, a indicação de data presente no suporte textual é a fonte de informação para a 

contextualização da matéria. Do mesmo modo, a indefinição do local de referência (todo o 

Estado) é compensada pelas informações do suporte textual. As perguntas elaboradas exigem 

tais inferências e articulações: “Em que dia de que ano aconteceu a Campanha Nacional de 
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Vacinação Anti-rábica, de que fala a reportagem? Como você descobriu?”; “Em que ano os 

cachorros fizeram 33 vítimas? Em qual Estado? Como você descobriu?”. 

A questão 3 (“Por que um dia de campanha de vacinação contra a raiva foi 

considerado pelos Correios um bom dia para fazer também uma campanha em favor da 

construção de caixas de correio?”) é de elaboração de inferências, ou seja, para respondê-las é 

preciso ir além do que está explícito no texto, é preciso entender o que está nas entrelinhas da 

reportagem. O conteúdo textual é o foco de atenção. 

Na questão 4 (“O carteiro Américo é perseguido pelos cachorros. Ele acha que há duas 

possíveis razões. Quais são elas?”), os leitores são convidados a responder uma questão de 

identificação de um ponto de vista do personagem do texto – o carteiro. A inserção dessa fala 

do carteiro no texto serviu para corroborar o discurso da jornalista e dar mais sustentação às 

idéias defendidas por ela.  

A questão 5, que pode ser vista abaixo, serve para discutir sobre a estratégia 

argumentativa da repórter. O uso da palavra “até”, nesse texto, é usada para mostrar a 

gravidade da situação, levando os carteiros a estados de medo acima do normal. O exagero é 

usado para sensibilizar os leitores de que qualquer cão pode representar fonte de tensão para 

esses profissionais que entregam as correspondências de porta em porta.  

 

 

 

A questão 6  (Os correios e Américo Junio querem que os donos de cachorro 

construam caixas para que os carteiros coloquem a correspondência. ♦Por que caixas de 

correio protegem os carteiros contra os cachorros? ♦Como deve ser a caixa, para que ela 

proteja bem os carteiros? ♦ Observe a foto da página 100. Ela é uma prova de que a caixa de 



 105 

correio é mesmo necessária. Por que isso é uma prova?) também discute as estratégias 

argumentativa da autora do texto. Ela é iniciada com a afirmação de que “Os Correios e 

Américo Junio querem que os donos de cachorro construam caixas para que os carteiros 

coloquem a correspondência”. Essa é a sugestão para que o problema apontado seja resolvido.  

A primeira pergunta (Por que caixas de correio protegem os carteiros contra os 

cachorros?) ressalta a idéia central do texto – ponto de vista defendido: as caixas de correios 

protegem os carteiros, e, por isso, precisam ser instaladas nas residências.  

Na segunda pergunta da questão 6 (Como deve ser a caixa, para que ela proteja bem os 

carteiros?) há atenção sobre a antecipação que a jornalista faz aos que têm caixa de correios, 

mas não se preocuparam com a segurança dos carteiros. É enfocado o contra-argumento do 

texto, quando a autora apresenta a fala do carteiro que diz que não adianta fazer a caixa se o 

carteiro tiver que entrar na casa. 

No terceiro ponto (Observe a foto da página 100. Ela é uma prova de que a caixa de 

correio é mesmo necessária. Por que isso é uma prova?), há articulação entre figura e texto 

verbal, levando os alunos a focarem a atenção em uma estratégia bastante comum em 

reportagens: recorrer às imagens para confirmar o que dizem. Logo, ela ressalta uma 

estratégia argumentativa da autora. Essa pergunta serve, assim como a questão acima 

apresentada, para discutir o argumento da autora do texto quando ela diz que a solução para 

que cessem os ataques dos cães aos carteiros é a construção da caixa de correios fora da casa, 

pois, do contrário, o carteiro terá que enfrentar o seu pior pesadelo - os cães. Na figura é 

mostrado um cão grande e aparentemente bravo impedindo a entrada do carteiro na casa para 

cumprir o seu trabalho.  

Logo em seguida, é iniciada a seção “Interpretação oral”, que mostra dois textos 

(denominados de “mensagens”) de uma campanha educativa dos Correios. No primeiro, 

existe um apelo para que os cães sejam vacinados, mostrando a foto de um cão mordendo uma 

caixa de correspondência, e o segundo chama a atenção para o dia do carteiro, mostrando a 

foto de um cão com uma flor na boca, levando-se a crer que a flor seria para presentear o 

carteiro pelo seu dia. 

A autora nessa seção pede que os alunos, juntamente com o professor comparem os 

dois textos. Na primeira questão, é pedido que comparem as imagens, buscando trabalhar a 

imagem e articulá-la com o texto que acompanha a mesma. Na questão 2, também busca-se 

trabalhar a articulação entre a imagem e o texto. 

Na seqüência, é apresentada a seção “vocabulário”, onde a autora trabalha a 

significado das palavras “pedir”, “implorar” e “exigir”.  
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Nesta seqüência, foram trabalhadas questões referentes à temática textual e algumas 

questões referentes ao gênero. Também houve valorização em alguns momentos da base 

argumentativa dos textos.  

 

Nesta segunda unidade, foram encontradas três reportagens distintas, uma retirada de 

um suplemento infanto-juvenil, uma de um semanário e outra de um caderno de jornal 

destinado ao público em geral. Chamamos a atenção, portanto, para o suporte do qual foi 

retirada a última reportagem da seqüência: não foi mais oriunda de um suplemento infantil.  

Logo na primeira seqüência com reportagem da unidade, há solicitação para que os 

alunos discutam sobre o que é uma reportagem, retomando tudo o que aprenderam na unidade 

1 sobre o gênero. Essa proposta de explicitação sobre as características do gênero evidencia 

uma preocupação da autora com o desenvolvimento de habilidades de refletir sobre as 

estabilidades, as semelhanças entre os textos. A quantidade de textos pertencentes a esse 

gênero e esse tipo de enfoque parece evidenciar que a autora selecionou tais textos de modo 

intencional, ou seja, ao que parece, não foi apenas a temática que originou a escolha dos 

textos, mas também o pertencimento a determinados gêneros, que foram priorizados. 

Nas duas seqüências envolvendo o gênero reportagem nessa unidade, a seção 

“Preparação para a leitura” serviu para introduzir o tema e também para relacionar o texto a 

ser lido com a temática ou texto já trabalhado. Desse modo, as estratégias de antecipação de 

sentidos do texto e de estabelecer relações entre textos são estimuladas. 

Assim como na unidade anterior, nessa unidade é retomada a contextualização do 

texto. A identificação de tempo e espaço onde o texto foi escrito e onde originalmente 

circulou, como já foi dito, é um dos aspectos mais enfatizados na obra. A exploração de 

expressões de tempo usadas no gênero e as estratégias para refletir sobre o contexto de 

produção são, portanto, retomadas nesta unidade. 

Outro ponto também explorado, assim como na unidade anterior, refere-se às falas dos 

entrevistados das reportagens. As questões ajudam os alunos a centrar a atenção nos 

depoimentos, podendo, desse modo, reconhecer os modos como eles são inseridos no texto e 

interpretando o posicionamento deles frente ao tema discutido. 

Nas reportagens vistas, duas de natureza factual e uma de natureza não-factual, há 

também exploração da dimensão argumentativa nas atividades de compreensão leitora. Busca-

se, assim, desenvolver o senso crítico dos alunos. 
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Destacamos ainda uma grande exploração das questões inferenciais. Desse modo, 

percebe-se que as atividades não são restritas ao que está na superfície do texto, mas também 

ao que está subjacente. 

 
4.1.3. Unidade 3 – Água na terra, água no céu 
 

Nesta terceira unidade, problematiza-se a questão da água, que vem sendo um tema 

cada vez mais discutido na sociedade, devido à sua preciosidade e futura escassez. Organizada 

do mesmo modo que as primeiras, essa unidade apresenta as seguintes seqüências: “Texto 1- 

Texto descritivo” (p.108 a 118); “Texto 2 - Texto informativo” (p.119 a 127); “Texto 3 - 

Quadro informativo” (p.128 a 133); “Texto 4 - Texto narrativo” (p.134 a 140); “Texto  5 – 

Poema” (p.141 a 147); “Texto  6 - Fábula (p.146 a 157), “Texto 7 - Poema” (p.158 a 162). 

Nessa unidade não foi encontrada nenhuma reportagem. Devido a isso, não nos deteremos 

nela. 

Contudo, chamamos a atenção para a seqüência 3 dessa unidade, na seção “Produção 

de texto”. Nessa seção, é solicitado aos alunos que produzam um “Jornal mural” com o 

seguinte comando: “Façam um jornal mural para levar aos colegas da escola o que vocês 

leram e discutiram sobre a água, a importância e necessidade de não desperdiçá-la”. Na 

continuação, é dito que farão uma matéria para o jornal. Não é explícita a natureza dessa 

matéria, ou seja, não é definido um gênero específico a ser produzido. Na verdade, a palavra 

“matéria” pode denominar diferentes textos encontrados no jornal. É possível que dentre os 

gêneros pertencentes a esse suporte, os alunos escolham a “reportagem” como texto a ser 

produzido, pois nesse momento eles já terão tido acesso, se o professor estiver utilizando o 

livro na ordem em que ele é organizado, a seis reportagens distintas. Além disso, as atividades 

propostas nas seqüências envolvendo o gênero oferecem condições para que eles tentem 

“imitar” os jornalistas-autores dos textos. Isto é, é possível que tenham se apropriado de 

algumas características do gênero, o que facilitaria a produção textual. Isso nos leva a 

acreditar que eles poderiam optar pela escrita desse gênero dentre os demais pertencentes a 

essa esfera. Segundo a nossa hipótese, estaríamos, assim, diante da primeira e única produção 

textual do gênero em discussão. 

 
4.1.4. Unidade 4 – Isto pode ser aquilo: há muitos jeitos de ver 

 

Esta é a ultima unidade do livro e está estruturada como as demais. São encontradas as 

seguintes seqüências: “Texto1 - Texto narrativo” (p. 166 a 173); “Texto 2 - Texto narrativo” 
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(p. 174 a 179); “Texto 3 - Texto informativo” (p. 180 a 188); “Texto 4 - Reportagem” (p. 189 

a 196); “Texto 5 - Foto e legenda” (p. 197 a 200); “Texto 6 – Poemas” (p. 201 a 205); “Texto 

7 - Texto-imagem” (p. 206 a 113). 

 

 
Sexta seqüência- Bicho homem (pág. 189 a 196) 

Fonte: folha de S. Paulo, São Paulo, 21 out. 1996, p.9 (Valmir Denardin) 

 

Esse texto, retirado do jornal “Folha de S. Paulo”, assemelha-se ao último texto 

analisado, por ser uma reportagem factual e também por não pertencer a uma seção ou 

suplemento do jornal destinado ao publico infanto-juvenil, características das primeiras 

reportagens encontradas na obra. Percebemos, pela linguagem utilizada e também pelo fato 

exposto, que o público receptor esperado pelo jornalista seja mais amplo, envolvendo a 

população de crianças, jovens e adultos.  
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Nas páginas 190 e 191, o autor da reportagem discute sobre uma exposição de seres 

humanos em um zoológico, para testar o público. O jornalista não explicita seu ponto de vista, 

no entanto, a forma como apresenta as informações dá a entender que partilha da idéia do 

veterinário do zoológico entrevistado por ele, que afirma que a experiência serviria para 

educar o público, quanto ao tratamento com os demais animais. 

Diferentemente da maioria das reportagens vistas nesse livro analisado, essa parte de 

um fato: a exposição de seres humanos em um zoológico. Em uma de suas falas sobre o 

gênero discutido, Lage (2006) afirma que a pauta da reportagem inclui a abordagem de um 

fato e explora suas implicações; Guirado (2004) evidencia que é preciso investigar e 

interpretar esse fato abordado. Caso o texto ficasse apenas no relato dos acontecimentos sem 

um desdobramento ou ampliação dos fatos com discussão, implicação, ou pontos de vista, 

seria considerado uma notícia e não reportagem.   

Nesse texto, foi percebida a explicitação de alguns pontos de vista, uns a favor da 

exposição de seres humanos no zoológico e um contra. Entre os que defendiam a exposição 

estava o veterinário, que dizia que a experiência serviria para educar o público. O analista de 

sistemas, que disse que a experiência era boa porque servia para lembrar que também é um 

animal. Contra a exposição foi apresentado o depoimento de uma criança de oito anos que 

disse que quem fica preso é bicho ou ladrão, deixando nas entrelinhas que os homens não são 

bichos e que aqueles que ali estão não são ladrões. Foram apresentados vários depoimentos a 

favor da experiência e apenas um contrário, isso reforça a nossa hipótese de que o jornalista 

está a favor da exposição de seres humanos numa jaula no Zoológico de Sorocaba, por 

considerar tal experiência educativa.   

O trabalho com o sétimo texto é iniciado na página 189, com a seção “Preparação para 

a leitura”. São mostrados alguns títulos relacionados ao fato gerador da reportagem, que 

podem, por um lado, estimular os alunos a levantar hipóteses a respeito do texto a ser lido e, 

por outro, podem levar os alunos a prestar atenção nas características de títulos de reportagens 

e notícias, como podemos observar logo abaixo.   
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O texto é reproduzido no livro, com preservação de características do suporte original, 

incluindo-se, como pode ser visto acima, as fotografias usadas na reportagem. Desse modo, 

mais uma vez, as crianças podem se familiarizar com a forma como esses textos são mais 

comumente apresentados. 

Em seguida, na seção interpretação escrita, são apresentadas questões de elaboração de 

inferências, localização de informações e elaboração pessoal.  

 Na questão 1, a autora inicia mais uma vez chamando atenção para a data de 

publicação do jornal. Ela mostra uma tarjeta escrita: “A principal atração de ontem do 

zoológico...” e em seguida pergunta: Em que data os seres humanos foram atração no 

zoológico de Sorocaba? Como você descobriu isso? Para dar conta dessa pergunta, os alunos 

teriam que articular as informações dadas no texto com a referência do jornal. Eles teriam que 

se reportar à data de publicação do jornal, relacioná-la à expressão “de ontem” e assim dizer a 

data em que os seres humanos foram expostos no zoológico de Sorocaba.   

A questão 2 (Por que, na jaula  dos humanos, foram colocados móveis, TV, geladeira, 

aparelho de som, computador e celular?) é de elaboração de inferências que, como já foi dito, 

consistem em entender o que está nas entrelinhas do texto, ou seja, o que não está explícito. 

Por outro lado, levam os alunos a identificar um dos depoimentos inseridos no texto, 

colocando novamente em foco os modos como os argumentos são inseridos nessa espécie de 

texto. 

A questão 3 serviu para discutir sobre o ponto de vista defendido no texto pelos 

responsáveis do Zoo, perguntando: a) “o que o zôo queria ensinar aos visitantes?”; b) “Por 

que os visitantes aprenderiam isso, vendo o bicho homem numa jaula, como os outros 

animais?”. Essa questão leva os alunos a identificar o problema / tema do texto e as 

estratégias usadas para resolução do problema. Para chegar a essa resposta, os alunos teriam 

que refletir sobre as estratégias argumentativas usadas no texto. O depoimento do veterinário 

do zoológico é usado para defender o ponto de vista de que a experiência (expor seres 

humanos numa jaula no zoológico) serviu para educar o público que tem o costume de jogar 

alimentos, paus e pedras nos animais, os diferentes argumentos usados por pessoas 

entrevistadas podem ser explorados com base nessa questão.  

A questão 4 (A reação dos visitantes variou: a) alguns ficaram curiosos... Com vontade 

de saber o quê? b) Outros ficaram espantados... Por quê? c) outros aprovaram a experiência... 

Por que aprovaram?)  ressalta, mais uma vez, a estratégia de inserir diferentes vozes no texto 

com o intuito de defender opiniões, exemplificar, explicar e/ou complementar o assunto ou 
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fato abordado no texto. A autora recorre a vozes das pessoas que visitavam o zoológico e 

presenciaram o fato para inserir os diferentes posicionamentos acerca do fato. 

Na letra A, os alunos são levados a identificar dentre as falas apresentadas no texto 

qual era a de curiosidade, e apresentá-las; na letra B, teriam que reconhecer os depoimentos 

que demonstravam espanto e justificar porque podiam ser classificados dessa forma; na letra 

C, é afirmado que houve aprovação da experiência e é pedido aos alunos que identifiquem o 

ponto de vista e conseqüentemente a justificativa para o mesmo, quando pergunta “porque 

aprovaram?”.  

As questões 5, 6 e 7 discutem o ponto de vista de personagens do texto. No caso em 

questão, de entrevistados que afirmam posicionamentos diferentes sobre o tema. São questões 

que exigem que os alunos analisem dimensões argumentativas do texto. Leal e Brandão 

(2007) classificam perguntas dessa natureza como “questões” de identificação de ponto de 

vista e / ou justificativa de personagens do texto.   

Na questão 5 (A experiência fez o analista de sistemas Luiz augusto ver os seres 

humanos de um jeito diferente do que ele costumava ver. Que jeito diferente foi esse? ), os 

alunos  têm que identificar a fala de um dos entrevistados, que representa um dos argumentos 

levantados sobre a questão dos maltratos dos animais: os seres humanos também são animais. 

Na questão 6  (A experiência ensinou a estudante Marília a não maltratar os animais. 

Por que ver humanos numa jaula ensinou isso a ela?), os alunos além de identificar o 

depoimento de uma das personagens do texto, terão que entendê-lo e elaborar inferência com 

base na fala da estudante. Nesse caso, não foram dadas pistas, deixando a questão muito 

aberta. 

A questão7 (O menino Tiago não gostou de ver seres humanos numa jaula. Por que 

não gostou?) assemelha-se à anterior. Os alunos terão que elaborar inferências para responder 

por que o menino não gostou da experiência, pois não são dadas explicitamente para sabermos 

os argumentos do entrevistado. 

Logo depois, na seção intitulada “vocabulário”, a autora faz um trabalho a respeito das 

duas acepções da palavra “curioso”. “Curioso” significando “com o desejo de ver, de saber” e 

significando “que merece atenção, que desperta interesse”. 

Na seção seguinte, “Produção de texto”, os alunos são convidados a produzir um texto 

dando a opinião sobre o fato relatado e discutido na reportagem (exposição de seres humanos 

ocorrida no zôo de Sorocaba). Em seguida, são convidados a juntar-se com uma colega que 

tem uma posição contrária à sua e juntos escreverem um novo texto reunindo as idéias dos 

dois. Logo depois, os alunos são convidados a ler os textos em voz alta para a turma e na 



 115 

continuidade expor os mesmos num painel na sala de aula. Mais uma vez, não há solicitação 

explícita para a elaboração de uma reportagem, embora a situação fosse bem propícia a tal 

proposta. 

Do total de sete seqüências diferentes encontradas nessa unidade, uma envolvia o 

gênero reportagem. A mesma tem um diferencial em relação à maior parte das reportagens do 

livro didático por ser factual e por não ser oriunda de um suplemento infanto-juvenil, 

assemelhando-se apenas à penúltima reportagem do livro didático “Pesadelo dos carteiros”, 

localizada da segunda unidade da obra.  

Assim como as reportagens anteriores, essa discute os contextualizadores de tempo e 

lugar e faz menção às diferentes vozes dos entrevistados inseridas no texto, dando-se a 

entender que esses são pontos fortes do gênero e que tinham prioridades para a discussão no 

quarto volume dessa coleção “Português: uma proposta para o letramento”.   

 

Ao longo do volume 4 da coleção “Português: uma proposta para o letramento” foram 

encontradas 5 reportagens e 2 fragmentos de reportagens diferentes, a maioria delas retiradas 

de suportes destinados ao público infanto-juvenil. A destinação desses textos (público 

infantil) influencia diferentes dimensões relativas à escrita das reportagens: temas tratados, 

linguagem mais informal e inserção de vozes de crianças e jovens, por exemplo. No entanto, 

também foram apresentados textos desse gênero que não se destinavam a esse público em 

especial, possibilitando um trabalho voltado para permitir aos alunos perceberem tal variação 

na escrita do gênero, caso os professores tivessem tal intenção. Não há, explicitamente tal 

reflexão na obra. 

Quanto ao trabalho realizado com as reportagens ao longo da obra, percebemos que 

houve uma preocupação em propor questões e atividades que levassem à reflexão sobre o 

gênero (sua função, sua organização espacial em colunas, uso de boxes em alguns textos e 

suas características composicionais, como a inserção de depoimentos, exemplos, incluindo-se 

as articulações com imagens); sobre o suporte textual de origem, incluindo a identificação dos 

contextualizadores de tempo e espaço; sobre as temáticas tratadas. Além disso, as questões 

estimulavam a utilização de diferentes estratégias de leituras. 

Podemos dizer que houve um bom trabalho de exploração do gênero em questão, com 

exploração do suporte textual, de características do gênero, das temáticas e conteúdos 

tratados, e estímulo ao desenvolvimento de diferentes estratégias de leitura. 
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4.2. Livro B – Construindo a escrita: textos, gramática e ortografia.  

 

Os volumes da coleção “Construindo a escrita” estão organizados em duas grandes 

partes independentes, segundo o guia do PNLD 2007. A primeira, denominada Parte 1 – 

Textos – Leitura e interpretação, traz textos que são explorados em atividades organizadas em 

seções: “Descobrindo o texto”, “Diário de descobertas” e “Você é o autor”. A segunda parte, 

denominada Parte 2 – Gramática e ortografia, é organizada em unidades voltadas para o 

estudo de conteúdos gramaticais. O guia também afirma que “as propostas em torno do estudo 

de textos são sempre seguidas pela produção textual, que tem por base o gênero estudado na 

leitura” (p.269). Na segunda parte, “as seções internas dos módulos não são fixas. O eixo que 

as organiza é a natureza do fenômeno explorado” (guia do PNLD 2007, p.269). 

Os pareceristas do PNLD informam que, no manual do professor existem propostas de 

articulação entre as duas partes do livro, no entanto, afirmam que “não se percebe claramente 

o objetivo projetado para a articulação de determinado texto ao conteúdo gramatical 

especificado” (p. 270). 

O quarto volume da coleção “Construindo a escrita: textos, gramática e ortografia”, 

assim como os outros volumes, está organizado em duas grandes partes. A primeira parte 

(“Textos - leitura interpretação”) apresenta o trabalho referente à leitura e à compreensão 

textual, e tem duas seções principais: “Descobrindo o texto” e “Você é o autor”. Na primeira, 

é apresentado o texto e são feitas algumas questões de entendimento textual; já na segunda, o 

aluno é convidado a produzir textos diversos. Esta parte encontra-se entre as páginas 9 e 98. A 

segunda parte (“Gramática e ortografia”) apresenta o trabalho referente, como o próprio nome 

indica, ao eixo da análise lingüística. Está localizada entre as páginas 99 e 268.  

Nesse quarto volume da coleção, foram encontradas sete reportagens diferentes, nas 

seguintes páginas: 46, 48, 50 (reportagens distintas sobre o mesmo fato), 143, 148, 182 e 266.  

Como podemos perceber, só as três primeiras reportagens, que fazem parte de uma mesma 

seqüência, estão na primeira parte do livro, destinada à leitura e interpretação; as demais estão 

na parte de gramática e ortografia.  

Para maior aprofundamento do trabalho com o gênero reportagem nesse livro didático, 

faremos a seguir uma análise detalhada de cada texto e da proposta de interpretação textual do 

mesmo.  
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4.2.1. Parte 1: Textos - Leitura e interpretação (pág. 9 a 98) 

 

Esta primeira parte aborda 10 seqüências de atividades envolvendo a leitura, a 

interpretação e a produção de textos, organizadas em torno de um texto principal: “1 - 

História de assombração” (p.10 a 19); “2 - Os três homens atentos” (p. 20 a 28); “3 - O que  é 

um menino? “(p.29 a 35); “4 -  Os diferentes estilos” (p.36 a 43); “5 - Tubarão à vista!” (p.44 

a 55); 6 - Vaca Estrela e Boi Fubá” (p.56 a 63); 7 - Camelô caprichado” (p. 64 a 74); “8 - 

Entrevista” (p. 75 a 81); “9 - Propaganda” (p.82 a 88); e “10 - Eu, etiqueta” (p. 89 a 94). 

Essas seqüências começam, algumas vezes, com uma atividade de preparação para a 

leitura, Outras vezes, começam diretamente com a apresentação do texto. Nesses casos, a 

seqüência recebe o nome do texto. Não é comum, no início dessas seqüências, a anunciação 

do gênero a ser abordado, contudo, há duas seqüencias (8 e 9) que são iniciadas com a 

nomenclatura do gênero a ser discutido: “Entrevista” e “Propaganda”. 

Essas seqüências apresentaram trabalho envolvendo os seguintes gêneros, 

respectivamente: conto (nas três primeiras seqüências e na sétima), crônica, reportagem, 

literatura de cordel (nesta seqüência aparece, ainda, texto didático e biografia), na seqüência 8 

- entrevista, propaganda e, por fim, poema. Como nosso foco nessa dissertação é o gênero 

reportagem e esse só aparece na Seqüência 5, nos limitaremos a analisar somente essa.  

Por uma questão de continuidade, chamaremos também, nesse livro, o conjunto de 

atividades diretamente relacionadas e vinculadas a um texto, de seqüência, inclusive as que 

estão inseridas na segunda parte do livro, que fazem parte de agrupamento de atividades que 

recebem o nome de “módulo”. Como exposto anteriormente, o livro A está organizado em 

unidades; esse livro, em partes e módulos.  

 

Primeira seqüência - Tubarão à vista! (pág. 44 a 55)  

 

Como dito anteriormente, antes dessa reportagem, vários gêneros foram apresentados 

aos alunos nas outras unidades. No entanto, nenhum gênero da esfera midiática foi trabalhado 

e nem o suporte textual jornal. Desse modo, essa seqüência é o primeiro contato, na obra, com 

essa espécie textual. 

As primeiras reportagens do livro encontram-se entre as páginas 46 e 50. Essas falam 

de um ataque sofrido por um tubarão na praia de Joatinga, no Rio de Janeiro, por banhistas.  

Nessa seqüência, são encontrados quatro textos distintos: uma notícia e três 

reportagens, sendo uma delas um fragmento com unidade de sentido. De acordo com a 
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definição de Medina (1978, citada por Coimbra, 1993, p. 9), como já foi dito, o que diferencia 

a reportagem da notícia é que a primeira “amplia uma simples notícia de poucas linhas, 

aprofundando o fato no espaço e no tempo, e esse aprofundamento do conteúdo informativo 

se faz numa abordagem estilística”. Assim, podemos dizer que um dos textos é uma notícia, 

pois apresenta os fatos de forma sucinta, enquanto que as demais são mais abrangentes, como 

podemos ver nas análises abaixo. 

 

Texto 1- Banhistas matam tubarão na praia de Joatinga (reportagem, pp.46 e 47)  

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro 27/4/2003  
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Essa é uma reportagem factual, ou seja, foi escrita a partir de um fato gerador – a 

morte de um tubarão a pauladas por banhistas. Esse tipo de reportagem caracteriza-se, 

segundo Lage (1987), por ser motivado por um fato gerador de interesse, que é apresentado e 

detalhado. Os desdobramentos do fato e suas implicações são então explorados, com 

levantamento dos antecedentes do evento. Esses movimentos podem ser encontrados nesse 

texto.  

Percebemos, na reportagem citada, que o jornalista contou os fatos numa relação de 

anterioridade e posterioridade, inserindo sempre diferentes vozes no texto, citações explícitas 

das pessoas entrevistadas, que serviram para fortalecer o fato contado, dar sustentação e 

complementação ao que foi dito. 

Há um ponto de vista implícito nessa reportagem, pois, alguns trechos do texto e 

alguns depoimentos inseridos evidenciam que o jornalista não aprovou a atitude dos 

banhistas. Num primeiro momento é dito “Em seguida, o tubarão foi levado para a areia, onde 

foi morto. O tubarão tentou se defender, mordendo um homem” (grifo meu).  Em seguida, é 

apresentado um subtítulo “morte do animal divide opiniões” e apresenta apenas uma opinião 

defendendo os banhistas, as demais eram contra a atitude de matar o tubarão, classificando-a 

como covarde, cruel e como ato de vandalismo. Na continuação, são apresentados outros 

casos de incidentes envolvendo tubarões e é dito que os banhistas tinham sido orientados para 

não nadar depois da arrebentação e que a orientação não tinha sido atendida, deixando claro 

que os banhistas já sabiam das aparições de tubarões na orla do Rio de Janeiro naquela época, 

e se, mesmo assim, encheram as praias, não deveriam estranhar os ataques.      

Para Kindermann (2003), essa é uma reportagem de aprofundamento, que consiste em 

apresentar o fato central da matéria, desdobramento do fato e apresentação de eventos 

relacionados. Na reportagem apresentada, percebe-se o fato central – o aparecimento do 

tubarão e seu linchamento; e eventos relacionados – outros casos de aparecimento de tubarão 

na costa do Rio e a reação das pessoas a esses eventos.  
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Texto 2- Banhistas matam fera a pauladas (reportagem, pp. 48 e 49) 

Fonte: O Dia, Rio de Janeiro 27/4/2003 
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Assim como a primeira reportagem analisada, essa é de natureza factual, ou seja, 

apresenta um fato de interesse social, como defende Lage (1987) e Guirado, quando faz a 

seguinte afirmação: 

 

Reportagem é o nome que se dá a matérias jornalísticas mais longas, em 
geral ocupando espaço de página inteira, ou, eventualmente, meia página ou 
um terço de página. Seu conteúdo (um fato do dia que tenha causado grande 
impacto ou um evento ligado a problemas políticos, econômicos, ou ainda 
relacionado à editora de Cultura, Política, Saúde, Educação, etc.) há que ser 
investigado, pesquisado até o desenlace da questão ou até o seu esgotamento. 
É da natureza da reportagem revelar a origem e o desenrolar da questão que 
ela retrata. Assim, de alguma forma, a reportagem responde, ou busca 
responder – em tese- aos interesses sociais (Guirado, 2004, p.22).   

  

Na leitura do texto, não conseguimos identificar a defesa explícita de um ponto de 

vista do autor do texto. No entanto, pelo uso de algumas palavras utilizadas no texto, há pistas 

de que o jornalista concordava com a atitude dos banhistas que lincharam o tubarão, ou seja, 

há uma defesa implícita de um ponto de vista. Isso pode ser percebido tanto pelas expressões 

utilizadas, quanto pela ordem e quantidade de vozes inseridas no texto. Segundo Kindermann 

(2003), essa também é uma reportagem de aprofundamento.    

Logo no título da reportagem, o jornalista refere-se ao animal morto usando a palavra 

“fera”, diferentemente dos demais jornais que utilizaram a palavra tubarão. Em seguida, ao 

relatar o fato, utiliza a expressão “o tubarão perseguiu o surfista”, como se houvesse uma 

intenção por trás da atitude do tubarão. Isso fica mais evidente quando escreve “um dos 

tubarões foi para o alto-mar, enquanto o outro o perseguiu”. Na seqüência, diz que devido a 

isso “houve pânico (grifo meu) e quem estava no mar correu para a areia”. Ao se referir a 

outro fato semelhante, utiliza a palavra “ataque” para fazer alusão à atitude do animal. 

Ao se referir à ação dos banhistas, ele utiliza palavras como contribuição; como 

podemos ver no trecho a seguir: “o barraqueiro Isidoro Fernandes de Brito foi dar a sua 

contribuição no linchamento”. Ao dar informações sobre a espécie do tubarão, primeiramente, 

afirma que ele é da espécie tigre, que é responsável pelo segundo maior número de ataques no 

mundo, só perdendo para o tubarão – branco. Depois, como informação secundária, no final 

da matéria, apresenta a fala de um veterinário que contestou a espécie de tubarão e o tipo de 

ataque. Segundo ele, “o animal é da espécie mangona, que não costuma atacar” e critica a 

atitude dos banhistas. Ao final do depoimento do veterinário, o jornalista utilizou a palavra 
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dispara ao se referir à fala do veterinário, mostrando com o verbo “dispara” um julgamento a 

respeito da opinião do veterinário.   

Existe, nas entrelinhas do texto, a idéia de que diante do ataque de uma fera agressiva, 

que tem o segundo registro de ataques no mundo, os banhistas deram sorte em conseguir 

agarrá-la e linchá-la, e infelizmente uma das pessoas que tentou contribuir recebeu uma 

mordiscada da fera.  

Desse modo, há, em todo o texto, um ponto de vista sobre o fato que orienta o leitor a 

considerar a atitude dos banhistas natural e acertada. 

 

Texto 3 - Tubarão é morto a pauladas por banhistas em praia do Rio (notícia, p. 49). 

Fonte: Diário da Manhã, Goiânia, 24/04/2003.    

 

 

 

 Esse é um texto bem mais curto que os demais que informam sobre o linchamento do 

tubarão por banhistas. Nele encontram-se informações básicas que buscam responder o que 

aconteceu, onde, quando, de que forma, e quem estava envolvido no fato, mas sem maiores 

explicações. Devido a essas características, consideramos esse texto uma notícia. Segundo 

Lage (1987), “do ponto de vista da estrutura, a notícia se define, no jornalismo moderno, 

como o relato de uma série de fatos a partir do aspecto mais importante ou interessante, e de 

cada fato, a partir do aspecto mais importante ou interessante” (p.16). Como ela compõe a 

seqüência, tornou-se necessário analisá-la também. 
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Texto 4 - Covardia explícita (reportagem, p.50)  

Fonte: Revista IstoÉ, São Paulo, 07/5/2003  
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Esse texto é uma reportagem factual (um fragmento com unidade de sentido), pois, 

existe nela um fato gerador de interesse social. A presença de um fato gerador é uma das 

características desse gênero, como apontado por Lage (1987), Guirado (2004) e Garcia 

(1998). Martins (1990), sobre o gênero reportagem e as características que o diferenciam da 

notícia, afirma: 

 
A reportagem pode ser considerada a própria essência de um jornal e difere 
da notícia pelo conteúdo, extensão e profundidade. A notícia, de modo geral, 
descreve o fato e, no máximo, seus efeitos e conseqüências. A reportagem 
busca mais: partindo da própria notícia, desenvolve uma seqüência 
investigativa que não cabe na notícia. Assim, apura não somente as origens 
do fato, mas suas razões e efeitos. Abre o debate sobre o acontecimento, 
desdobra-o em seus aspectos mais importantes e divide-o, quando se 
justifica, em retrancas diferentes que poderão ser agrupadas em uma ou mais 
páginas. (MARTINS, 1990, p.67).    

 

Nessa reportagem, percebe-se claramente que “a função de informar é inseparável do 

esforço para convencer o leitor a aceitar a informação no contexto de um raciocínio que se 

pretenda correto” (Coimbra, p.13).  Nesse texto, existe a defesa explícita de um ponto de vista 

pelo autor do texto. O mesmo defende que o assassinato do tubarão foi um ato de covardia 

explícita. Durante todo texto, o autor utiliza termos e expressões que evidenciam o seu 

repúdio diante do fato abordado. Isso fica visível, por exemplo, no seguinte trecho “causou 

repulsa até mesmo em quem abomina a patrulha em defesa dos animais. A fúria assassina foi 

uma resposta ao ataque que o surfista Felipe Tavares Marinho, 16 anos...” ou quando coloca a 

seguinte fala “Não há motivo para essa histeria coletiva. Foram cenas lamentáveis de 

selvageria”.  

Essa seqüência, denominada “5 – Tubarões à vista!”, é iniciada na página 44, com a 

apresentação das manchetes e dos olhos das matérias.  
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Como pode ser visto acima, logo no topo da página do livro, há uma antecipação do 

que será visto na unidade (Tubarões à vista), com indicação de que os alunos vão ler 

diferentes textos tratando sobre o mesmo tema. Logo após, é solicitado que os alunos 
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comparem os títulos e apontem as diferenças entre eles (os três títulos nos dão a mesma 

informação. Porém, há algumas diferenças entre ler: ♦ “Banhistas matam tubarão a na praia da 

Joatinga”; “Banhistas matam fera a pauladas”; e “Tubarão é morto a pauladas por banhistas 

em praia do Rio”. Que diferenças você percebe?). Nessa seqüência, fica claro, logo no início, 

que há o objetivo de trabalhar questões de intertextualidade, sobretudo, levando os alunos a 

comparar os textos quanto aos pontos de vista implícitos ou explícitos neles.  

Para dar continuidade às reflexões, os alunos são estimulados a relacionar o título de 

uma das reportagens ao tema tratado no texto: Quem lê o título “Covardia explícita” imagina 

que a reportagem vá contar sobre o tubarão que foi morto no Rio de Janeiro? Assim, os alunos 

são preparados para a questão seguinte, que os orienta a analisar os posicionamentos dos 

autores e pessoas entrevistadas sobre o fato relatado.  

A terceira questão enfoca de modo contundente a dimensão argumentativa dos textos, 

estimulando os alunos a tentar reconhecer o ponto de vista dos autores nos títulos e a 

antecipar o que dirão nas reportagens: “O título e o olho de uma notícia ou de uma reportagem 

podem nos revelar se o repórter (ou jornal ou a revista onde ele trabalha) está a favor do fato 

noticiado, ou contra ele, ou se está neutro. Leia de novo as manchetes acima e diga qual você 

acha que é a posição do repórter que escreveu cada notícia ou reportagem (a favor, contra ou 

neutro)”. Vê-se, assim, que o foco é na identificação do que está sendo defendido no texto, 

comparando os três títulos.  

Logo depois, é perguntado qual dos títulos das reportagens desperta mais interesse 

para a leitura. Nesse momento, os alunos podem responder a pergunta tanto com base no que 

está sendo defendido (concordância ou não com a posição dos autores) ou com base em 

aspectos estilísticos, à linguagem usada, ou seja, às estratégias discursivas usadas. Desse 

modo, há exploração de uma das características das manchetes: chamar a atenção e despertar 

o interesse pela leitura do texto.  

Em seguida, são apresentados os quatro textos para serem lidos pelos alunos. É 

importante destacar que há fidelidade ao suporte textual, com organização do texto em 

colunas e inserção de fotografias e outros recursos estéticos, que causam efeitos de sentido, 

como negritos, mudanças nas fontes usadas, dentre outros. Na continuidade do trabalho, são 

realizadas várias questões de comparação entre os textos. 

A primeira questão objetiva fazer com que os alunos percebam as diferenças entre os 

gêneros. O foco da atenção nas letras A (Vamos agora comparar os textos. A) Qual texto 

apresenta menos detalhes sobre o fato?) e  B (Por que ele detalha menos as informações do 

que os outros três?) é a notícia “Tubarão é morto a pauladas por banhistas em praia no Rio”. 
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Assim, chama-se a atenção para a diferença de detalhamento entre esse texto e os demais, pois 

como foi dito anteriormente, não é comum à notícia detalhar o acontecimento, diferentemente 

da reportagem. Por comparação, então, os alunos podem verificar que a densidade de 

informações é uma das diferenças entre os textos dos jornais. 

Nas letras C (Observe que as notícias dos jornais O Globo e O Dia trazem detalhes 

sobre como o fato aconteceu e alguns cuidados que os banhistas devem ter; já os outros dois 

textos não dão esse tipo de informação. Por que O Globo e O Dia dão informações que os 

outros não dão?) e D (A reportagem da revista IstoÉ também dá informações detalhadas, mas 

são informações de um tipo diferente das que aparecem nos jornais do Rio de Janeiro. Por que 

você acha que isso acontece?), os alunos deveriam continuar comparando os textos quanto às 

informações disponibilizadas, mas dessa vez, não é na quantidade de informações que recai a 

reflexão, e, sim, os tipos de informações disponibilizadas. É importante verificar, no entanto, 

que os textos retirados de “O Globo” e “O Dia” foram, neste estudo, classificados como 

reportagens, enquanto que na obra foram denominados notícias. Como foi dito anteriormente, 

as características dos textos levaram-nos a classificá-lo como reportagem, pois nesse há um 

detalhamento dos fatos apresentados, diferentemente da notícia que apenas os apresenta, 

como ser percebido no texto retirado do “Diário da manhã”. Há inclusive a divisão do texto 

em retrancas, tal como alerta Garcia (1998).   

Na questão 2, é resgatado o fato principal em cada matéria e é perguntado aos alunos, 

inicialmente, qual a sensação que cada reportagem provoca neles. Apesar de considerarmos a 

questão um tanto vaga, por ser muito aberta para crianças, reconhecemos que, com uma boa 

orientação do docente, pode ser muito produtiva, por enfocar exatamente os efeitos de sentido 

provocados pelas estratégias discursivas adotadas pelos autores. Na letra B, tal objetivo 

assume maior concreticidade, pois é pedido que os estudantes sublinhem as palavras e 

expressões presentes nos textos que provocaram tais sensações. Essa questão faz com que o 

aluno perceba que é possível ver nos textos o posicionamento do autor do mesmo, a partir de 

suas expressões. Assim, essa seria uma questão de análise das estratégias argumentativas que 

orientam o leitor a assumir os posicionamentos subjacentes ao texto.  

Na letra C, ainda na questão 2, é retomada a questão feita antes da leitura do texto, em 

que os alunos tinham que fazer antecipação a partir dos títulos e do olho das reportagens. É 

pedido que eles comparem as respostas dadas na questão apresentada antes da leitura dos 

textos com a questão anterior (Com um lápis colorido, sublinhe nos trechos apresentados as 

palavras ou expressões que você acha que provocaram essa sensação em você) e digam se 

suas hipóteses foram confirmadas. Com essa questão é possível perceber que a manchete, 
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juntamente com o olho da reportagem, traz uma síntese do fato ou assunto tratado e no caso 

dessa obra acreditamos que objetiva mostrar que já na manchete e no olho é possível perceber 

o posicionamento do jornalista e o efeito que ele quer provocar no leitor. A questão evidencia 

ainda que outras estratégias, como a seleção lexical, também colaboram para causar os efeitos 

pretendidos. 

Na questão 3, também trabalha-se a relação entre os textos dessa seqüência e solicita-

se aos alunos que definam um estilo para cada um dos textos, tendo por referência  o texto da 

seqüência anterior - “Os diferentes estilos”. Existe, assim, uma tentativa de articulação entre 

textos expostos nessa seqüência com um texto exposto em outra seqüência. 

Nessa seqüência, observa-se que foi feita uma confusão quanto à indicação do gênero 

ao qual pertence cada texto. Ora dá-se a entender que há mais notícias que reportagens e ora 

percebe-se o contrário. Inicia-se a seção “Descobrindo o texto”, afirmando que há três notícias 

e uma reportagem; na letra A da primeira questão é perguntada qual a sensação que cada 

reportagem (grifo meu) provocou no aluno, dando-se a entender que todos os textos são 

reportagens.  

Na letra C da primeira questão, outro modo de referir-se aos textos é encontrado: os 

textos 1 e 2 são denominados notícias; o texto 4 é denominado reportagem e o texto 3 não 

recebe denominação específica. Apenas o texto 4 é explicitamente apontado como reportagem 

no livro didático e nesta pesquisa, havendo concordância na classificação.  

Os textos 1 e 2, que foram classificados neste estudo como reportagens, foram 

denominados na letra C da primeira questão como notícias. Poderíamos retomar aqui a 

discussão anterior de que as matérias narrativas, com foco em fatos, podem provocar tais 

debates, pois é o nível de aprofundamento que vai indicar se seria uma notícia ou reportagem. 

Desse modo, podemos considerar que tais textos estão no limite entre os dois gêneros. 

Optamos por considerá-los reportagens, por reconhecermos que há detalhamento de fatos, 

organizados em retrancas, com posicionamento dos jornalistas subjacente aos depoimentos e 

aos modos como o fato foi relatado.  

Em relação ao texto 3, mais claramente caracterizado como notícia na nossa pesquisa, 

não há denominação clara na letra C da primeira questão, tendo sido usado o termo texto. 

Como dito anteriormente, no início da seção “Descobrindo o texto” afirma-se que há três 

notícias e uma reportagem. Desse modo, esse texto estaria no bloco das notícias, coincidindo 

com nossa classificação. No entanto, na letra A da primeira questão todos os textos são 

denominados reportagens. Reafirma-se, assim, a confusão no uso das terminologias e na 

própria compreensão do que vem a ser cada gênero.  
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Como vemos, as duas denominações são usadas no livro sem explicitação dos 

conceitos e sem reflexão sobre as características de um e outro. Apesar de considerarmos que, 

de fato, tal discussão não precise ser feita nesse nível de escolaridade, o fato de haver 

inconsistência no uso da terminologia, como apontado nos parágrafos acima, pode causar 

estranheza nas crianças. 

Apesar dessa confusão de nomenclaturas, importantes dimensões lingüístico-textuais 

desses gêneros foram trabalhadas. Há uma cadeia nessas perguntas que busca deixar em 

evidência algumas características dos textos jornalísticos, mais especificamente, notícia e 

reportagem. Nessa seqüência, foram usadas três reportagens distintas e uma notícia abordando 

a mesma temática. As reportagens são de natureza factual e duas apresentam uma forte 

dimensão argumentativa, uma delas com defesa de ponto de vista explícito. 

No tratamento desses textos, foram trabalhadas diversas questões de relação entre 

textos. Essas prezavam principalmente pelas diferenças entre eles quanto à densidade de 

informações, aos tipos de informações disponibilizados, aos efeitos de sentido que a seleção 

lexical provoca no leitor, aos títulos e olhos, dentre outros. Também houve uma atividade de 

preparação para a leitura que buscou levantar hipóteses, fazer previsões ou chamar a atenção 

para os títulos das reportagens e notícia.  

Vê-se, portanto, que a seqüência é muito produtiva, estimulando o desenvolvimento de 

estratégias de leitura diversificadas, como antecipação de sentidos com base no título e nas 

imagens, elaboração de inferências, estabelecimento de relações entre textos. A formação de 

um leitor crítico é objetivada na seqüência, pois leva os alunos a tentar reconhecer os pontos 

de vista dos autores do texto, com base na seleção lexical que fazem, nos modos como 

apresentam as informações e na seleção dos depoimentos que inserem nos textos. 

 

 

4.2.2. Parte 2: Gramática e ortografia (pág. 99 a 268) 

 

Esta segunda parte da obra, como já foi dito, envolve diferentes módulos organizados 

a partir de conteúdo gramatical. Foram encontrados onze módulos distintos: 1) verbos: flexão 

e concordância; 2) advérbio; 3) resumo; 4) pontuação; 5) preposição; 6) numeral; 7) 

interjeição e onomatopéia; 8) o som /S; 9) L/U em final de sílaba; 10) E/I em início, meio e 

final de palavras; 11) mix ortográfico. Nesses módulos, são encontrados textos e atividades 

que trabalham o conteúdo definido. Foram encontradas reportagens em três módulos. No 

módulo 3, cujo assunto que permeia as atividades é o resumo, foram encontradas duas 
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reportagens; no módulo 6, voltado para o trabalho com numerais, foi encontrada uma 

reportagem; e no módulo 11, voltado para ortografia, outra reportagem. 

O trabalho nos módulos envolvendo os assuntos acima mencionados se dá, muitas 

vezes, por questões que partem de um texto. Assim, nesses módulos foram encontrados 

diferentes gêneros, muitos dos quais são adaptações para inserção de marcas / recursos 

lingüísticos que são temas dos módulos. A seguir, faremos uma análise dos módulos que têm 

o gênero reportagem, assim como fizemos na análise do livro A.  

 

4.2.2.1. Módulo 1 – Verbos: flexão e concordância  

 

 Este módulo é destinado ao ensino dos verbos. São realizadas várias atividades com 

esse enfoque. Algumas dessas atividades são feitas com base em textos. Nesse módulo, é 

encontrada uma reportagem adaptada que também é seguida por atividades que buscam a 

reflexão da flexão e da concordância verbal. A seguir apresentaremos uma análise mais 

detalhada desse texto.  

 

Segunda seqüência – História de sucesso (pág. 100 a 103). 

Texto baseado em informações da reportagem “Cartas com destino certo”, Revista Época, São Paulo, 
n. 246, 3 de fevereiro de 2003.  
 

Essa reportagem aborda o caso de um ex-recenseador que criou uma central de cartas 

na favela da Rocinha. Essa reportagem foi adaptada, não sendo possível identificar que 

alterações foram feitas, por falta de informações sobre a natureza das adaptações. A 

reportagem parte de um fato “a criação da central de cartas”. Logo após, há apresentação de 

alguns eventos relacionados a esse fato. Essa é uma das características que segundo Lage 

(2006) define esse gênero.  
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 Quanto ao trabalho com esse texto, percebemos que todas as questões realizadas após 

a leitura são de reflexão sobre verbos- flexão e concordância.  
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 Essas questões objetivam a aprendizagem de algumas variações nos verbos. Em 

seguida é solicitada a produção de um texto sem explicitação do gênero; é pedido que os 

alunos contem uma história de sucesso inventada (que poderia ser o conto) ou verdadeira (que 

poderia ser um relato pessoal, ou uma reportagem).   

Verifica-se, não há, nessa seqüência, nenhuma atenção aos aspectos interativos, aos 

modos como o texto é organizado e nem estímulo ao desenvolvimento de estratégias de 

leitura. 

 Em seguida são encontradas outras seqüências envolvendo textos de outros gêneros 

que servem para trabalhar o conteúdo especificado no início da seqüência, assim como as 

demais atividades.  

 

4.2.2.2. Módulo 3 - Resumo (p.142 a 155). 

 

Esse módulo é destinado ao ensino de como elaborar resumos e esquemas. São 

apresentados textos distintos para que os alunos, a partir de perguntas e dicas, possam fazer o 

esquema ou resumo do texto mostrado. Nesse módulo, são encontrados dois trechos de uma 

reportagem sobre poluição ambiental, cada um deles acompanhado de atividades relacionadas 

à elaboração de resumos. A seguir será apresentada a análise de cada uma.  

 

Terceira seqüência - Poluição...  de informações?! (pág. 142 a 151)  

Fonte: Folha de S. Paulo, 17 de maio de 1998. Caderno Especial.  

 

Essa seqüência está dividida em duas partes. Inicia-se falando sobre resumo, 

afirmando que os alunos aprenderão a fazê-los e, logo após, é apresentado o primeiro trecho 

da reportagem intitulado “Poluição: impacto ocorre todos os dias”, com configuração fiel ao 

suporte textual. Na segunda parte da seqüência, é trabalhado o segundo trecho da reportagem, 

intitulado “Plástico”.   
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1ª parte - Poluição: impacto ocorre todos os dias (pág. 142 e 143) 

 

 

 

Esse texto é uma reportagem não-factual, ou seja, aborda um determinado tema ou 

assunto sem ter uma relação direta com um fato ou acontecimento. Como já foi dito 

anteriormente, Lage (2006) e Guirado (2004) afirmam que a reportagem tanto pode tratar de 

um fato, um acontecimento do dia, como pode abordar uma determinada temática de interesse 

social.  

Há, subjacente a esse trecho do texto, a idéia de que é preciso parar de poluir o oceano 

porque o oceano não absorve esse lixo (como se pensava antigamente) e porque os efeitos são 

muito nocivos. O autor afirma, pois, que “o mar está muito poluído” e que “as pessoas são 

responsáveis pela poluição”. São apresentadas algumas proposições para corroborar essas 
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afirmações: “todos os dias os oceanos recebem toneladas de resíduos - alguns tóxicos”, “77% 

dos poluentes despejados nos oceanos vêm de fontes terrestres e tendem a se concentrar nas 

regiões costeiras, justamente o habitat marinho mais vulnerável”.   

Após a leitura do texto, são realizadas algumas questões de compreensão textual. 

Essas objetivam ativar conhecimentos prévios, interpretar frases e expressões no texto, 

apreender sentido global do texto, localizar informações e elaborar inferências, como pode ser 

verificado nas análises a seguir. 

A questão 1 (A reportagem começa com a afirmativa: O oceano não é uma esponja 

absorvente, como já se chegou a pensar. Pensando no sentido dessa frase, responda: a) o que 

significa “esponja absorvente”?) é de interpretação de expressões do texto, que exigem que os 

alunos ativem conhecimentos prévios para compreender a metáfora inserida no texto:  o mar é 

uma esponja absorvente.  Essa inferência é cobrada do aluno na questão 1b (o que quer dizer, 

então, “o oceano é uma esponja absorvente”?). 

Na questão 1c (o que significa a expressão “como já se chegou a pensar”?) coloca em 

foco a refutação ao argumento do autor para a necessidade de parar de depositar lixo no 

oceano. O aluno, ao interpretar a expressão “como se chegou a pensar” precisa retornar a 

parte do texto em que se diz que algumas pessoas, em outro momento histórico, pensavam de 

modo diferente: os lixos seriam absorvidos pelo oceano, de modo que mesmo sendo atirados 

ao mar, não iriam provocar danos. 

 A questão 2 (Responda em poucas palavras qual é o assunto tratado nessa reportagem) 

é de  identificação do tema do texto, que é uma habilidade imprescindível para a realização de 

atividades de sumarização. Segundo Lima (2006), o desenvolvimento das estratégias de 

sumarização é fundamental para ajudar o leitor a “resgatar o sentido global do texto, devendo 

contribuir para a compreensão textual. Trata-se, portanto, de uma atividade mental que pode 

ocorrer em diferentes contextos de leitura ainda que não haja produção de texto-resumo oral 

ou escrito” (p. 60). O primeiro passo para realizar a sumarização de um texto é justamente 

reconhecer o tema do mesmo. 

As questões 3 (Quem polui o mar?), 4 (como age(m) para que isso aconteça?), 5 

(Quanto lixo é jogado anualmente nos oceanos?), 6 (Quem fez esse cálculo da quantidade de 

lixo?) e 7 (onde (em que região do mar) esse lixo fica depositado?) são de localização de 

informações, ou seja, com base nessas perguntas, é possível perceber se os alunos estão 

entendendo o que está explícito no texto.  Nessas perguntas são destacadas as informações 

relativas a quem, como e onde, cujas respostas remetem ao LEAD - parágrafo inicial da 

reportagem, e configuram a síntese da matéria. Desse modo, há, na obra, destaque a aspectos 
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relativos à compreensão de textos que estão diretamente relacionados à atividade de 

sumarização e elaboração de resumos e esquemas. 

A questão 8 (No texto afirma-se que essa região é justamente o habitat marinho mais 

vulnerável”. A) o que isso significa? B) Por que essa região é o habitat marinho mais 

vulnerável?)  exige dos alunos a elaboração de inferências, com base no reconhecimento de 

significado de palavras contextualmente. Por outro lado, coloca em destaque o argumento de 

que a maior parte dos poluentes vem de fontes terrestres, o que justificaria, em parte, o fato de 

que é uma região mais vulnerável. 

A questão 9 (No segundo parágrafo, afirma-se: “Caiu no mar, no mar fica”. Explique 

com suas palavras o que essa afirmação significa) objetiva a interpretação de frases no texto. 

Também nesse caso, coloca-se em evidência o argumento de que o mar não absorve o lixo, de 

modo que é necessário evitar que ele seja depositado no seu interior. 

Na questão 10 são apresentadas as seguintes perguntas: qual é o assunto? Quem? 

Como? Quanto? Quem (disse)? Onde?  O que isso significa? Essas perguntas retomam as 

questões de 3 a 7, mas, de modo explícito, orienta quais seriam as partes do esquema do texto. 
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Após a elaboração do esquema, os alunos são chamados, na questão 11, a elaborar um 

resumo usando as palavras do esquema. 

Todas as questões de compreensão dessa seqüência servem para que os alunos 

entendam o texto e com isso elaborem o resumo com mais facilidade. São atividades que 
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exploram a capacidade de sumarização dos alunos, que é importante para o processo de 

compreensão leitora, como defende lima (2006).   

 A respeito da elaboração de resumos e dos processos de sumarização, Lima (2006) 

alerta que a “sumarização, portanto, seria uma estratégia de compreensão do texto” (p.61): 

 

Pelo processo de sumarização, podemos excluir informações como 
qualificações e descrições de personagens. Também podemos fazer uso do 
apagamento de diversos elementos tais como conteúdos facilmente inferíveis a 
partir de nosso conhecimento de mundo; seqüências de expressões que 
indicam sinonímia ou explicação; exemplos; justificativas para uma 
afirmação; argumentos contra a posição do autor. Pela sumarização, ainda 
poderemos reformular as informações, utilizando termos mais genéricos. Na 
elaboração de resumos escritos, além de usarmos estratégias gerais, são usadas 
outras estratégias relativas à organização do texto (Lima, 2006, p. 61).  

 

Podemos dizer então que essa atividade serve para que os alunos sumarizem o texto e. 

Elaborem o texto-resumo.  

 

2ª parte - Plástico (pág.148) 

 

 Após o trecho “Poluição: impacto ocorre todos os dias” é mostrado o trecho 

“Plástico”, que parece ser a outra parte de uma mesma reportagem, como pode ser percebido 

pela leitura do texto e pelas informações dadas abaixo.  
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Como dissemos acima, esse trecho de reportagem possivelmente é continuação do 

anterior. Foi retirado do mesmo jornal, no mesmo dia, e do mesmo caderno. A linguagem 

utilizada, o tema e a organização corroboram tal idéia. Assim, como já foi dito, é uma 

reportagem não factual, que aborda um tema de interesse social. Assim como a primeira parte, 

intitulada poluição, esse trecho da reportagem apresenta duas idéias principais: a poluição 

provocada pelo plástico traz muitos prejuízos à natureza; e, a poluição ambiental será maior 

no próximo século. É defendido que a grande “praga” dos mares é o plástico. São 

apresentadas, também, justificativas para o ponto de vista defendido, “o material tem uma 
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vida útil curtíssima, mas demora centenas de anos para se desfazer”, “dentro do estômago de 

um bicho marinho, pode fazer um grande estrago, levando-o à morte”.  

 No trabalho com esse fragmento, é apresentado aos alunos um esquema do texto já 

pronto e é pedida a elaboração de um resumo. A respeito desse tipo de resumo, que 

entendemos como resumo escolar, Lima (2006) baseada em Silva e Mata (2002) apresenta 

dois tipos,  

 

de acordo com sua função: avaliar a leitura e registrar a leitura para 
recuperar futuras informações. As autoras salientam que, na função de avaliar 
a leitura, atividade própria do contexto escolar, os resumos se destinam a 
verificar as competências/habilidades necessárias para ler/compreender e 
registrar lingüisticamente tal compreensão” (Lima 2006, p.59).  

 

Na seqüência foi apresentada uma crônica “O homem trocado” e solicitou-se que fosse 

feito um resumo da mesma. Depois, foram feitas questões para comparar o resumo elaborado 

com os dos colegas e com o resumo do texto “Poluição”. 

Nessa seqüência, cujo objeto geral era a aprendizagem de como elaborar esquemas e 

resumos, foram apresentados dois trechos de uma mesma reportagem, ambos com 

explicitação de defesa de ponto de ponto, dando à reportagem uma forte dimensão 

argumentativa. No momento da exploração textual foi percebida a reflexão sobre a refutação 

ao argumento do autor para a necessidade de parar de depositar lixo no oceano, e sobre o 

argumento de que a maior parte dos poluentes vem de fontes terrestres.  

Estratégias de leitura tais como interpretação de frases e expressões do texto, localizar 

informações, elaborar inferências, apreender o sentido global do texto, são estimuladas.  

Quanto ao trabalho de reflexão sobre as características do gênero, foram mencionadas 

algumas questões que comumente fazem parte do Lead, chamando a atenção dos alunos que a 

reportagem responde a essas questões, permitindo assim que os alunos reflitam sobre essa 

característica do gênero reportagem.  

 O objetivo dessa seqüência foi trabalhar a elaboração de resumos. Assim, as perguntas 

e atividades conduziam sempre para o desenvolvimento das estratégias de sumarização. No 

entanto, acreditamos que ao dividir o texto em duas partes, apresentando-os separadamente, o 

autor dificultou a identificação da idéia central.  
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4.2.2.3. Módulo 6 - Numeral (p.177 a 189). 

 

Nesse módulo, são feitas atividades para trabalhar a noção de numeral e sua forma de 

apresentação. Os textos inseridos no mesmo servem para mostrar como os numerais podem 

aparecer no texto.  

Esse módulo que trata de numerais inicia com uma atividade de preenchimento de 

uma tabela com três representações distintas das quantidades. Uma das formas de 

representação era com numerais. 

A partir dessa tabela, foram feitas questões que estavam diretamente relacionadas a 

ela: as diferentes formas de representação de uma mesma quantidade; as semelhanças nas 

representações entre as linhas; a apresentação da nomenclatura para os números dados por 

extenso-numerais, e a reflexão sobre algumas propriedades dos numerais. 

Em seguida, há um convite a que os alunos registrem o que descobrirem no “Diário de 

descobertas”. Logo depois, há uma questão de explicitar a significação de dois termos 

semelhantes e uma pergunta de identificação de classe gramatical. 

Na continuidade, são mostradas representações de diferentes suportes e gêneros, com 

algumas informações dadas a partir de representações numéricas. As questões que vinham em 

seguida traziam reflexões sobre essas representações. 

Em seguida, é apresentada uma reportagem, numa seqüência intitulada “Notícias 

numéricas”, a mesma será descrita a seguir.  

 



 144 

Quarta seqüência – Estatística do crime (pp.182 a 183) 

Fonte: www.renctas.org.br (texto adaptado para fins pedagógicos)  
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Esse texto fala sobre o tráfico de animais silvestres no Brasil, indicando, em números, 

as multas sofridas por caçadores e colecionadores desses animais em alguns estados. Esse 

texto é chamado no livro didático de notícia, mas se levarmos em consideração as definições 

de Martins (1990) e Medina (1978), que dizem que a notícia se diferencia da reportagem pelo 

nível de aprofundamento, poderemos classificá-lo como reportagem. Como já foi dito, 

Martins (1990, p. 67) defende que “a reportagem busca mais: partindo da própria notícia, 

desenvolve uma seqüência investigativa que não cabe na notícia”. Essa reportagem, assim 

como a anterior, é de natureza não factual, embora vários fatos sejam citados: apreensão de 

animais silvestres em diferentes estados brasileiros. Na verdade, eles apenas informam sobre 

o tema, sendo usados para ressaltar a gravidade do problema. Esse tipo de reportagem, 

segundo Kindermann (2003), é chamada de reportagem de pesquisa, que se caracteriza por 

apresentar algumas informações (os números sobre caça ilegal) sobre um tema, sem ligação 

com um fato gerador específico, e comentá-las.  

Essa reportagem, como dito acima, faz parte do módulo 6, da 2ª parte do livro 

didático, que aborda o conteúdo “Numeral”. A mesma foi adaptada para fins pedagógicos. De 

modo geral, o texto orienta o leitor para a idéia de que a caça de animais silvestres é crime, 

havendo, portanto, uma base argumentativa visível. É um texto temático, com inserção de 

dados, baseados em fatos, para ressaltar o problema abordado. Uma adaptação didática visível 

é o destaque por negrito e pela cor vermelha a todos os numerais presentes no texto. A 

inserção desse texto no livro, portanto, não é trabalhar a compreensão textual ou 

características do gênero, mas utilizar o texto para fazer algumas reflexões sobre os numerais.  

A seqüência é iniciada com o texto e acompanhada por algumas questões. As mesmas 

serão descritas logo abaixo.  
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Na primeira questão (Quantos numerais aparecem nesse texto, não?! Será que eles são 

necessários? Para observar melhor, reescrevemos um trecho da notícia: Dos estados 

recordistas em multas, o Rio Grande do Sul está na frente com muitas multas, sendo a maior 

delas por motivo de caça ilegal. Já Goiás, que também tem muitas multas, tem menos que o 

Rio Grande do Sul. a) Qual a diferença na qualidade da informação dada nas duas formas de 

escrever esse trecho da notícia? b) Qual a importância do uso dos numerais nesse tipo de 

texto?), na letra A, é perguntando sobre a diferença na qualidade da informação dos trechos 

comparados, com o intuito de chamar a atenção para a precisão do trecho apresentado com os 

numerais. Na letra B, os alunos são levados a refletir sobre a importância dos numerais nesse 

tipo de texto. É realmente uma das características do gênero um cuidado com exatidão das 

informações, de modo a dar o efeito de veridicidade ao que está sendo dito. No entanto o 

número exacerbado de numerais no texto, todos destacados, deixou-o um pouco 

artificializado, pois isto não é comum em reportagens que circulam nos jornais, nas revistas 

e/ou internet.  

 Na questão 2 (Agora que você ficou sabendo dessa triste notícia, reúna-se com três 

colegas e escrevam um pequeno texto dando uma sugestão sobre o que vocês acham que é 

possível fazer para ajudar a preservar a fauna e a flora do nosso país. Depois contem suas 

idéias aos outros colegas e, se possível, coloquem-nas em prática), os alunos são chamados a 

produzir um texto com sugestões de melhoria para preservar a fauna e aflora. E são chamados 

a divulgar suas idéias. Para dar conta dessa atividade, os alunos terão que entender o que está 

explícito no texto e relacionar com os conhecimentos que têm sobre a fauna, a flora e a 

preservação de ambas. 

Na questão 3, é feita uma questão que envolve Matemática. Os alunos teriam que 

dizer, em dinheiro, quanto representa dois terços de R$ 51 mil, que seria o que o estado do 

Rio Grande do Sul gastou com caça ilegal. 

Após as questões, é apresentada uma notícia “Onça ataca três crianças” e após o texto 

são realizadas algumas atividades envolvendo uso de numerais. 

O texto, como mencionado anteriormente, possui uma base argumentativa por orientar 

o leitor a aceitar que a caça de animais silvestres é crime. Quanto à caracterização ou 

discussão de elementos do gênero reportagem nas atividades envolvidas na seqüência, 

percebemos apenas uma questão em que os alunos são chamados a refletir sobre a precisão 

dos dados em textos desse gênero. 
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4.2.2.4. Módulo 3 -Mix ortográfico (pp.255 a 270).  

 

Neste módulo, são encontradas várias atividades envolvendo diferentes regras 

ortográficas. O módulo é iniciado com a seqüência “E agora?”. Primeiro, é dada uma placa 

com erros ortográficos para que sejam esses sejam identificados. Depois, é feito um jogo 

envolvendo as dificuldades ortográficas com o uso LH e L+ vogal. 

Na segunda seqüência, “Bingo de dicas”, são trabalhadas palavras terminadas em 

EIRA EIRO, ERA, ERO. Na seqüência seguinte, “Uuuu...!” as atividades são para refletir 

sobre o uso da letra U em algumas palavras como açougue, tesoura, roubar, dentre outras. A 

outra seqüência - “Formigando” - apresenta um texto com letra de imprensa e depois 

manuscrito. Esse aparece no livro com algumas violações ortográficas. Em seguida, são 

apresentadas atividades de reflexão sobre a natureza dessas violações. Essas se referiam às 

trocas entre S, SS, C e Ç; trocas do EM por EIM, EIM e entre N e M. 

Em seguida, na seqüência - “Vida de bacana” -, é apresentada uma reportagem com 

algumas violações ortográficas. A seguir faremos uma reflexão maior sobre a atividade.  
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Quinta seqüência - Vida de bacana (pp. 266 e 267) 

Fonte: Revista Veja, abril de 1996 (texto adaptado para fins pedagógicos). 

 

 



 149 

 



 150 

          No último módulo do livro, intitulado “Mix ortográfico”, na página 266, é encontrada a 

ultima reportagem do livro: “Vida de bacana”. Esse texto também foi adaptado para fins 

pedagógicos. Ele fala sobre a mudança da baleia orca “Keiko”, astro do filme “Free Willy”, 

de um tanque inapropriado para uma sobrevivência saudável do animal para outro, com 

condições mais adequadas à saúde dos mamíferos. São encontradas várias palavras escritas de 

forma incorreta (dezesseis palavras ao todo). A intenção, ao trabalhar com esse texto, é a 

identificação das palavras escritas com violações ortográficas. Como pode ser percebido nas 

questões posteriores ao texto.  

        Essa é uma reportagem factual, que tem como fato gerador a mudança de Keiko de uma 

piscina à outra. Esse texto pode ser denominado de reportagem por ter um fato gerador, uma 

das características o gênero, e por apresentar interpretação e comentários do jornalista. Essa 

idéia é defendida por Lage (2006), quando diz que a pauta da reportagem se dá a partir de 

fatos geradores de interesse e diz que é preciso explorar suas implicações.  

 Após o texto, é dito que no mesmo há dezessete palavras escritas incorretamente e são 

lançadas algumas perguntas a partir do mesmo. Na primeira questão, os alunos têm que 

identificar os erros e reescrevê-los, agrupando-os de acordo com a natureza dos mesmos, 

como podemos observar abaixo: 

 

         Na questão 2 (Descobriu todos os erros? Então, como lição de casa, escolha oito 

palavras entre as dezessete do exercício 1 e monte em seu caderno uma cruzadinha para um 

amigo resolver. Mas atenção! Você deve primeiro dar as dicas do número de sílabas, da 

tonicidade, da classe gramatical, do número de letras... e só depois dar a pista do significado) 

os alunos devem fazer uso do que identificaram na questão anterior. Nesse momento é 
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possível acionar diferentes conhecimentos construídos em atividades anteriores. A atividade 

possivelmente tem o objetivo de perceber o que foi apreendido pelo aluno ao longo do ano.  

 Em seguida, são dadas sugestões de leitura e é apresentado um jogo, finalizando os 

trabalhos no módulo e no livro.   

 É percebido na reportagem que o jornalista se opõe à vida de baleias em cativeiros, 

dando uma base argumentativa ao texto. No trabalho com o texto, não foram explorados 

elementos do gênero nem da dimensão argumentativa.   O trabalho com o texto é voltado para 

a reflexão ortográfica.  

 

No livro 4 da coleção “Construindo a escrita: textos, gramática e ortografia”, foram 

encontradas sete reportagens, sendo quatro delas autênticas, embora uma delas tenha sido 

apresentada em dois blocos (cada bloco com um trecho da reportagem), e três outras 

adaptadas para fins pedagógicos. Estas foram retiradas de diferentes suportes (jornal, revista e 

internet).  

As três primeiras reportagens fazem parte de mesma seqüência, localizadas na 

primeira parte do livro intitulada “Textos- leitura e interpretação”. Nessa seqüência, são 

estimuladas diferentes estratégias de leitura e são enfocados conhecimentos sobre o gênero 

em foco, com atenção à força argumentativa dos textos. Houve também uma solicitação de 

produção textual do gênero abordado.  

A reportagem inserida no Módulo 3 (sobre poluição) também recebeu um tratamento 

que pode ajudar os alunos a desenvolver estratégias de leitura, sobretudo, habilidades voltadas 

para os procedimentos de sumarização. Foram incluídas, na seqüência, atividades de 

identificação das informações centrais da reportagem, do tema do texto, dentre outras.   

Com as outras três reportagens, no entanto, que estavam localizadas na segunda parte 

do livro didático, intitulada “Gramática e ortografia”, não foi realizado esse trabalho. As 

reportagens foram usadas apenas como pretexto para o trabalho com conteúdos gramaticais. 

Podemos dizer que houve na primeira seqüência um bom trabalho de exploração do 

gênero em questão, contudo, os conhecimentos e habilidades não são retomados nas outras 

seqüências. Por outro lado, as estratégias de sumarização, estimuladas no Módulo 3 também 

não são retomadas na obra. 

Por fim, é importante destacar que o uso de textos como pretexto para o ensino de 

conteúdos gramaticais, sem articulação com o trabalho relativo à leitura e à produção de 

textos foi observada, na inserção de reportagens na parte II do livro. 
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4.3. Comparação dos livros 

 

 Nessa pesquisa, foram analisados dois livros didáticos distintos, com o intuito de 

vermos a recorrência do gênero reportagem neles, bem como, a forma como as reportagens 

encontradas são tratadas no eixo da leitura.  

No livro A, foram encontradas sete reportagens distintas, das quais cinco eram de 

natureza factual. Em seis das sete reportagens, foi percebida uma dimensão argumentativa. As 

questões envolvendo o trabalho com os textos desse gênero, nessa obra, foram diversificadas. 

As perguntas invocavam o trabalho com o conteúdo textual e com o gênero. Quanto ao 

gênero, foram elaboradas questões que visavam à reflexão sobre aspectos referentes ao 

suporte de onde os textos foram retirados, sobre a forma de apresentação dos textos (em boxes 

e colunas), os contextualizadores de tempo e espaço, os modos de inserção de vozes de 

pessoas entrevistadas; às características e funções da manchete e do olho da reportagem; os 

modos de inserção dos pontos de vista defendidos. Quanto ao desenvolvimento das estratégias 

de leitura, foram encontradas questões de elaboração de inferências, localização de 

informações, articulação de imagem ao texto verbal, questões de análise de pistas gramaticais 

para constituição de sentidos do texto, questões de apreensão do sentido global do texto, 

questões de aplicação dos conhecimentos/informações do texto a novas situações, e de 

elaboração pessoal.  

Na análise do livro B, encontramos sete reportagens distintas, quatro factuais e três 

não-factuais. O trabalho realizado com essas reportagens foi voltado para o desenvolvimento 

de habilidades de leitura em duas seqüências, “Tubarão à vista” e “Poluição... de 

informações?!” com foco em características do gênero e estímulo ao desenvolvimento de 

estratégias de leitura e sumarização, tais como questões de ativação de conhecimentos 

prévios; questões de interpretação de frases e expressões no texto; questões de apreensão de 

sentido global do texto, questões de localização de informações e de elaboração de  

inferências. Nas outras seqüências, o foco foi relativo a conteúdos gramaticais, e modo 

desarticulado do trabalho de leitura. As reportagens eram apenas pretextos para as tarefas 

escolares. 

O quadro abaixo sintetiza as diferenças entre as duas obras. 

Aspecto analisado Livro A Livro B 
Quantidade de reportagens 
encontradas 

7 reportagens  7 reportagens  

Quantidade de seqüências que 
contemplaram o trabalho 
voltado para a compreensão de 

6 seqüências 2 seqüências 
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textos 
Tipos de reportagens 5 reportagens de pesquisa e 2 de 

aprofundamento 
4 reportagens de 
aprofundamento e 3 de pesquisa 

Qualidade das reportagens 5 Textos integrais e autênticos e 
2 fragmentos com unidade de 
sentido  

3 Textos integrais e autênticos e 
3 textos adaptados e 1 
fragmento com unidade de 
sentido.  

Exploração de aspectos 
referentes ao suporte textual 

Reflexão sobre o caderno 
infanto-juvenil e sobre 
semanário, exploração dos 
contextualizadores de local e 
data de publicação.  

Não houve exploração desse 
aspecto. 

Exploração de questões 
referentes às características do 
gênero 

Conceituação do gênero; 
reflexões sobre a manchete e o 
olho da reportagem; reflexões 
sobre a organização dos textos 
em boxes ou colunas; reflexões 
sobre o uso de imagens para 
construir sentidos do texto; 
reflexões sobre as expressões de 
tempo usadas nesses textos; 
reflexões sobre o vocabulário 
utilizado de acordo com o 
público esperado; reflexões 
sobre a inserção de 
depoimentos e exemplos nos 
textos para corroborar pontos de 
vista ou testemunhas sobre fatos 
ocorridos.  

Reflexão sobre as manchetes e 
os olhos das matérias; 
exploração das questões que 
compõem o lead, reflexão sobre 
as estratégias dos jornalistas 
para causar efeitos de sentido 
nos textos, tais como seleção 
lexical, seleção de depoimentos 
e organização das informações 
no texto. 
  

Estratégias de leitura 
estimuladas 

Ativação de conhecimentos 
prévios sobre o tema, 
antecipação de sentidos do texto 
com base no título e na 
imagem; elaboração de 
inferências; localização de 
informações e interpretação de 
frases e/ou expressões do texto, 
emissão de opinião sobre os 
pontos de vista expostos, 
apreensão do sentido global do 
texto.  

Comparação de textos; 
levantamento de hipóteses e 
previsões sobre texto; ativação 
de conhecimentos prévios; 
questões de interpretação de 
frases e expressões no texto; 
questões de apreensão de 
sentido global do texto, 
questões de localização de 
informações e de elaboração de 
inferências. 
 

Exploração de aspectos 
referentes à dimensão 
argumentativa dos textos 

Exploração de posicionamentos 
contrários em um texto; 
reflexões sobre inconsistência 
argumentativa de um texto; 
identificação de pontos de vista 
implícitos e explícitos; 
identificação de justificativas de 
pontos de vista defendidos pelo 
autor e por pessoas 
entrevistadas.   

Comparação de textos quanto 
aos pontos de vista defendidos 
pelos autores, com reflexões 
sobre as estratégias discursivas 
adotadas.  
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 Como pode ser observado, as duas coleções contavam com a mesma quantidade de 

reportagens, no entanto, enquanto na coleção A seis seqüências foram elaboradas para a 

exploração da leitura, com boas atividades de compreensão dos textos e reflexão sobre 

características do gênero, na coleção B, apenas duas seqüências tiveram tal orientação. Desse 

modo, fica claro que a coleção A dedicou-se muito mais ao trabalho de exploração das 

reportagens, retomando habilidades e conhecimentos em diferentes seqüências. Embora as 

duas coleções tenham apresentado boas atividades com base nas reportagens escolhidas, a 

coleção B dedicou muito espaço à utilização de reportagens como pretexto para ensino de 

conteúdos gramaticais, sem fazer articulação com aspectos relativos ao gênero em foco. 

 

5. ANÁLISE DA OBSERVAÇÃO DE AULA 

 

 Nessa pesquisa, fizemos a análise de dois livros didáticos de 4ª série e aplicamos uma 

das seqüências analisadas numa turma de segundo ano do segundo ciclo (equivalente à quarta 

série). Nosso objetivo nesse momento era analisar as respostas que as crianças davam às 

questões de compreensão leitora propostas na seqüência, investigando que capacidades de 

leitura demonstravam estar mobilizando para dar conta da tarefa. Buscávamos, na realidade, 

analisar a adequação e potencial da atividade para uso em turmas desse nível de escolaridade. 

 Escolhemos a primeira seqüência analisada para ser aplicada - “Uma cortina colorida 

que não sai do lugar”-, retirada do livro didático A (Português: uma proposta para o 

letramento). Esse não é o livro adotado pela turma e por isso a atividade sofreu uma pequena 

alteração. A seqüência foi digitada, fotocopiada e entregue aos alunos. A ilustração da 

apresentação da reportagem no seu suporte original foi ampliada e colocada numa cartolina, 

juntamente com a manchete e o olho da reportagem. Apesar de termos clareza de que tais 

alterações provocam mudanças no modo de interagir com a atividade, consideramos que não 

foram mudanças substanciais e que, portanto, não comprometeriam as análises feitas. A 

seguir, apresentaremos o desenvolvimento dessa atividade.  

 Essa seqüência, como foi dito anteriormente, foi apresentada em diferentes seções. 

Enfocaremos, aqui, o trabalho de “Preparação para a leitura”, “Interpretação oral” e 

“Interpretação escrita”.  

 As atividades de preparação para a leitura e de interpretação oral foram feitas 

coletivamente pela professora e pelos alunos, tal como estava proposto no livro. A turma se 

mostrou bastante envolvida e participativa. Apesar de seguir as orientações dadas na obra, as 
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professoras, no momento da discussão, acrescentaram comentários e questões, como poderá 

ser percebido a seguir na apresentação da execução da atividade em sala.  

 Como já foi dito no capítulo anterior, na seção “Preparação para a leitura”, há questões 

relativas ao significado das palavras “juntar” e “colecionar” e, em seguida, são feitas 

perguntas sobre se os alunos colecionam alguma coisa. Entender o significado dessas palavras 

era importante para que os alunos entendessem o texto e dessem conta de algumas das 

questões de interpretação textual. Logo depois, os alunos foram avisados que leriam uma 

reportagem publicada em um jornal que fala sobre crianças que colecionam. Foram chamados 

a observar a ilustração da reportagem tal como é apresentada em seu suporte de origem e a ler 

a manchete e com base nela levantar hipóteses (Uma cortina colorida que não sai do lugar? O 

que será?).  A seção “Interpretação oral” traz questões de reflexão sobre a referência do texto, 

a manchete e o olho da reportagem.  

 A professora iniciou a seqüência retomando uma conversa sobre o gênero. Na aula 

anterior, a professora tinha passado como tarefa de casa que os alunos assistissem ao jornal 

televisionado e anotassem a manchete de uma reportagem e um resumo da mesma. Nesse 

momento, ela sorteou alguns alunos para socializarem a tarefa de casa. Essa atividade não 

estava prevista na seqüência, mas a professora achou que seria interessante para introduzir o 

tema. Apesar de o trabalho ser voltado para outro tipo de reportagem -a reportagem televisiva- 

a situação foi produtiva por possibilitar aos alunos ativar conhecimentos prévios sobre uma 

espécie de texto que tem muitas semelhanças com a que vai ser tratada: reportagem impressa. 

Na seqüência proposta, há estímulo ao estabelecimento de relações entre o texto da seqüência 

e outros textos lidos quanto ao tema tratado: coleções. A professora, não tendo realizado tais 

atividades, conduziu atividades de estabelecimento entre o texto a ser lido e as reportagens 

televisivas, alvo de atenção na aula anterior. Assim, a condução da professora parecia 

encaminhar as reflexões para a identificação das características do gênero prioritariamente.  

Após a conversa, disse que havia levado uma reportagem para trabalhar com eles. 

Passou, então, a mostrar a imagem ampliada da reportagem que está na página 22 do livro 

“A”. Essa fotografia foi colada em uma cartolina, com a seguinte expressão: “reportagem 

impressa”. Ela saiu de banca em banca mostrando a ilustração. Antes, porém, pediu aos 

alunos que prestassem bastante atenção, olhassem com “olho de radar”.   

 

P (...) Pra enxergar direitinho os detalhes. Pra ler, certo? Então o que é que eu vou 

fazer? Primeiro passo: eu vou passando e mostrando, então vocês, quando eu for 
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passando, vão observar a maior quantidade de elementos que vocês puderem. A 

manchete, o que tá nas fotos. Olhem com aquele olho de radar que vê tudo, certo? 

A Olho de infra-vermelho. 

P Isso. 

 

 Depois, a professora iniciou uma conversa, perguntando o que os alunos tinham 

observado. Os alunos iniciaram dizendo que tinham visto “vários objetos e um menino” e que 

a reportagem falava sobre uma cortina colorida.  Foi dito também que o menino colecionava 

adesivos numa janela de vidro e ainda que o texto havia sido retirado de um caderno infanto-

juvenil. A professora perguntou se tinham visto mais alguma coisa e eles mencionaram o local 

e a data de publicação da reportagem. 

 Como foi dito anteriormente, essa atividade serviu principalmente para familiarizar os 

alunos com o suporte e com a organização do gênero no papel. Os alunos, portanto, puderam 

perceber a organização do texto em colunas, a presença da foto para ilustrar a reportagem, a 

manchete e como ela é apresentada, assim como o olho da reportagem. A professora, no 

momento de mostrar a foto da matéria na cartolina, escreveu “reportagem impressa” para que 

os alunos pudessem perceber a variação do gênero, diferenciando-a da reportagem televisiva, 

que tinha sido abordada na aula anterior. O fato de observar a imagem serviu também para 

ajudar os alunos no momento de levantar hipóteses com base na manchete, e também a ter 

uma idéia mais precisa do que menciona o olho da reportagem. Os alunos mais atentos 

perceberam, como dissemos acima, informações relativas ao caderno em que a reportagem foi 

publicada, o local e a data, revelando certa familiaridade prévia com o suporte textual.   

 Logo após, a professora chamou a atenção para a manchete (“Tinha uma manchete, 

num tinha?”) e perguntou o que a manchete dizia. Os alunos responderam imediatamente – 

uma cortina colorida que não sai do lugar. Desse modo, percebemos que os alunos 

demonstraram, mais uma vez, que já tinham tido acesso ao gênero ou que pelo menos já 

tinham escutado algo sobre ele, pois não questionaram o que era uma manchete e nem tiveram 

dificuldade, nem hesitaram no momento de responder. Depois, a professora perguntou o que 

observaram na foto e uma das crianças respondeu que tinha visto um menino que colecionava 

adesivo na janela de vidro e que a foto havia sido retirada de um caderno infanto-juvenil.  

Pela precisão da resposta, acreditamos que o aluno não só leu a manchete da reportagem 

como o olho da mesma. Ao ser solicitado a observar a foto, já fez relação entre a manchete, o 

olho da reportagem e a fotografia e foi além, informando o suporte de onde o texto havia sido 

retirado.   
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 Logo em seguida, a docente perguntou aos alunos o que é colecionar (primeira 

pergunta da atividade de preparação para a leitura, na seqüência do livro didático). Os alunos 

começaram a responder e foram induzidos a procurar o significado da palavra no dicionário. 

Tendo esclarecido o significado da palavra “colecionar”, a professora perguntou aos alunos se 

eles leriam a reportagem se vissem a manchete em questão num jornal. Os discentes 

responderam afirmativamente e a docente perguntou se eles liam jornal e alguns afirmaram 

que sim.  Em seguida, a professora comentou que se não fosse a reportagem, não se saberia do 

que a manchete estava tratando. Nesse momento, a discussão estava voltada para uma das 

características da manchete – chamar a atenção e despertar o interesse dos leitores para ler o 

texto todo. Ainda foi mencionada, pela professora, a importância de ler o texto na íntegra para 

se entender o que estava sendo abordado, pois a manchete apresentava apenas uma idéia do 

que tratava o texto. Com essa questão, a professora procurava também incentivar os alunos a 

fazer sempre a leitura da reportagem toda para se ter a informação de forma completa e mais 

precisa.  

 Na continuidade, ela falou sobre o caderno de jornal do qual o texto tinha sido retirado 

- o caderno infanto-juvenil:  

 

P Percebeu que essa reportagem faz parte de um caderno o quê? 

AS Infanto-juvenil. 

P Quem sabe o que é isso? Alguém já ouviu falar em caderno infanto-juvenil? 

 

Uma aluna diz que infanto-juvenil é uma criança que está pra pré-adolescência.  

 

P Ela falou que infanto-juvenil é aquela criança que tá na pré-adolescência. 

P Infanto-juvenil é porque atende a quem tá na infância e na juventude. 

P É o infanto... 

AS Juvenil. 

 

 Na seqüência, perguntou aos alunos se eles colecionavam alguma coisa e eles 

começaram a citar o que colecionavam.  Em seguida, a professora retomou o que foi dito até 

aquele momento e acrescentou o nome do jornal de onde a reportagem tinha sido retirada. Um 

dos alunos perguntou: “cadê a cortina?”, a professora respondeu: “a gente vai conhecer a 

cortina já, já. Vai conhecer que cortina é essa”. Nesse momento, percebemos que a criança 

ainda não tinha percebido, mesmo observando a ilustração, que se tratava de uma cortina de 
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adesivos. A professora retomou a discussão sobre o suporte, sobre o caderno infanto-juvenil e 

a significação da expressão “infanto-juvenil”. 

 

P  Que caderno? A gente viu infanto-juvenil. E a gente já descobriu o que é infanto-

juvenil. O que é infanto-juvenil mesmo? 

A Infância e juventude.  

A Passar da infância para a juventude. 

P Olha só. Esse caderno trata de infância para juventude ou ele traz reportagens para 

um público infanto-juvenil? O que é que vocês acham? 

A É melhor um público. 

P É notícias sobre crianças e jovens ou é notícia para crianças e jovens? 

As Para... 

P Para crianças e jovens? Sim ou não? 

As Sim. 

P Ok. Então a gente já descobriu agora. Por que será um caderno num jornal? Por que 

essa reportagem aí foi tirada de um jornal? Alguém tem alguma dúvida? 

As Não. 

P E o que será um caderno dentro de um jornal? 

 

 Em seguida, foi discutido novamente sobre cadernos de jornal e quem já havia lido ou 

sabia o que era um caderno de jornal. Essa discussão continuou voltada para a familiarização 

dos alunos com o suporte textual, para que eles entendessem o que era um caderno de jornal e 

que aquele de onde a reportagem foi retirada tinha um diferencial dos demais: era voltado 

para o público infanto-juvenil. Esse conhecimento serve para ajudar no momento de elaborar 

inferências durante a leitura do texto, com base nos conhecimentos de mundo dos leitores a 

respeito de características dos suportes e dos gêneros.  

 Depois, a professora chamou a atenção dos alunos para o olho da reportagem: 

“colecionar adesivos na janela é uma mania que precisa da compreensão dos pais”. Depois da 

manchete, a leitura do olho da reportagem é uma das atividades de previsão do conteúdo 

textual. Com base no olho, os alunos puderam antecipar o tema que seria abordado.    

 Até esse momento, com as atividades de preparação para a leitura e interpretação oral, 

foi possível, a partir dos questionamentos levantados em sala, a familiarização com o suporte 

jornal e com o caderno infanto-juvenil, a visualização da impressão da reportagem no jornal e 

de alguns elementos próprios da materialização do gênero nesse suporte, tais como, a 
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manchete, o olho, e a fotografia. Também foi permitido aos alunos antecipar sentidos do texto 

e fazer previsões, levantando hipóteses sobre o tema e o conteúdo textual.   

 Os alunos estavam dispostos e interessados na realização da atividade. Isso podia ser 

percebido tanto pelo nível de atenção quanto pelo interesse na hora de responder as questões 

levantadas. Todos queriam responder e dar a sua opinião. Nos momentos de responder ou 

comentar as questões em sala, a maioria das crianças que se interessaram em respondê-las 

faziam bem, dando respostas pertinentes ao que estava em discussão.  

 A forma como a professora conduziu a seqüência e as adaptações feitas contribuíram 

para que os alunos tivessem maior facilidade em entender o que estava sendo discutido. A 

ampliação da foto da reportagem no jornal e a atividade de passar de banca em banca 

mostrando a mesma contribuiu para a visualização da forma de apresentação do gênero 

(coluna); da ilustração (foto); e da maneira como é mostrada a manchete e o olho. A 

referência abaixo da ilustração, como está no livro didático, foi mantida na atividade em sala, 

permitindo que alguns alunos despertassem para o suporte de onde foi retirado o texto, bem 

como, para o local e a data de publicação. Outra estratégia utilizada pela professora foi 

começar fazendo perguntas a partir do que eles tinham observando na ilustração e da relação a 

partir da fala deles, e foi direcionando a conversa para as questões que queria colocar. 

Acreditamos que isso os deixou mais empolgados.  

  A professora fez a maioria das perguntas que estavam presentes na seqüência, mas não 

fez do mesmo jeito que estava no livro, nem na mesma ordem; o que não mudou a natureza da 

atividade. Por exemplo, a seqüência inicia falando da diferença entre juntar e colecionar, e é 

pedido que os alunos digam o que colecionam. A professora, no entanto, discute sobre isso 

após a conversa sobre a manchete e depois retoma a discussão sobre esta. Só depois indaga 

sobre o que os alunos colecionam. Outro exemplo é quando ela fala sobre o suporte. Na 

seqüência, é feita a seguinte pergunta “A reportagem foi publicada num caderno infanto-

juvenil. O que é um caderno de jornal?”. A docente adapta da seguinte forma: Que caderno? 

A gente viu infanto-juvenil. E a gente já descobriu o que é infanto-juvenil? O que é infanto-

juvenil mesmo?(...) Olha só. Esse caderno trata de infância para juventude ou ele traz 

reportagens para um público infanto-juvenil? O que é que vocês acham? (...) É notícias sobre 

crianças e jovens ou é notícia para crianças e jovens? 

Como podemos observar, a professora modificou um pouco as perguntas no momento 

da conversa com a turma. Isso aconteceu porque a professora sabia o que a seqüência estava 

propondo, mas não queria ficar lendo cada pergunta, para não interromper a discussão. Esse 

modo de tratar a seqüência também facilita a compreensão da sua turma, pois a professora dá 
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ênfase ou repete as questões que lhe parecem mais complexas ou as que ela acha que os 

alunos precisam de maior apoio para compreender.  

 Logo depois, os alunos foram orientados a sentar em dupla, para realizar as atividades 

que estavam propostas no papel que receberiam. Desse modo, eles passaram a responder, em 

dupla, as questões propostas na seção “Interpretação Escrita” da obra.  

Após a organização da turma, a professora disse que tinha se esquecido de falar algo, e 

mencionou a forma como o texto estava apresentado no jornal - em colunas, mas que o que 

estavam recebendo estava escrito de forma diferente - da forma como podiam ser vistos nos 

livros (“esse texto que vocês vão ler é o mesmo que tá escrito aqui, só que esse aqui é, tá na 

posição que a gente encontra num livro, numa revista”). Tal recomendação estava posta na 

obra e a professora só percebeu após ter encerrado a conversa. 

Os alunos, em dupla, iniciaram a leitura silenciosa da reportagem e, ao término dessa, 

foi feita uma leitura coletiva e em voz alta, juntamente com a professora. Depois, começaram 

a responder as questões. A leitura silenciosa serviu para que os alunos confirmassem as 

hipóteses levantadas anteriormente e para matar a curiosidade a respeito do que estava sendo 

abordado. Serviu também para a familiarização com o gênero reportagem impressa. A leitura 

coletiva feita em seguida serviu como atividade de treino da fluência de leitura e, ao mesmo 

tempo, para que o entendimento do mesmo fosse facilitado. A leitura coletiva também foi 

uma adaptação da professora da atividade, pois não havia tal orientação no livro. Não 

sabemos se ela tinha outro objetivo para essa atividade, mas os alunos não estranharam a 

atividade. Ficou evidenciado, pelo comportamento deles, que essa é uma atividade rotineira 

em sala: realização da leitura silenciosa acompanhada por uma leitura coletiva em voz alta. 

A realização das atividades em grande grupo, como pode ser observado, ocorreu sem 

atropelos, com boa participação e interesse da turma. A professora demonstrou grande 

domínio do grupo, o que, com certeza, facilita bastante o trabalho. Por outro lado, a 

desenvoltura com que as crianças respondem as perguntas evidencia que eles já tiveram 

outros contatos com esse suporte e com matérias jornalísticas. 

Com base no que foi observado, percebemos que as propostas são viáveis e que 

favorecem a discussão de questões interessantes relativas ao gênero abordado. Uma 

professora com boa preparação tem um bom ponto de partida para explorar o texto proposto e 

articulá-lo com outros textos lidos pelo grupo-classe. 

Abaixo, faremos uma análise das respostas dos alunos às questões da “Interpretação 

escrita”, realizadas após a leitura do texto e discussão oral.    

 



 161 

6. ANÁLISE DAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS ÀS QUESTÕES ESCRITAS 

 

 Como dito anteriormente, a seção de interpretação escrita foi respondida pelos alunos 

em duplas. Tal procedimento foi adotado porque o objetivo dessa fase da pesquisa era analisar 

a pertinência e o potencial da atividade e não o nível de compreensão dos alunos da 

professora. Em duplas, os alunos podiam trocar informações e encontrar apoio para lidar com 

a tarefa. Desse modo, podíamos analisar se, em condições propícias, a atividade seria 

adequada e propícia à aprendizagem dos estudantes dessa faixa etária. A professora também 

foi selecionada por ser considerada uma boa professora, pois queríamos evitar a situação de 

avaliar negativamente a seqüência por inadequações da abordagem da professora. 

 A primeira questão (A reportagem começa falando de uma mania. Que mania é essa?) 

é de localização de informações e contempla a temática central do texto “a mania de 

colecionar adesivos no vidro da janela”. Das 16 duplas que responderam a atividade, a maior 

parte (10 duplas) respondeu que era “a mania de colecionar adesivos na janela ou no vidro”, 

ou seja, 62,5% das duplas respondentes. Também responderam que era “mania de colecionar 

figurinha” ou “mania de figurinhas”, (3 duplas; 18,75%); uma dupla respondeu “mania de 

colecionar”. Houve ainda as respostas como “colecionar adesivos na janela de vidro da casa 

nova” (uma dupla) e “a mania não é nova e veio para ficar” (uma dupla). Com exceção das 

duas últimas duplas, as demais se referiram à mania de colecionar adesivos (figurinhas6), 

mostrando que conseguiram identificar a temática central do texto. A penúltima resposta 

indica que eles, embora tenham percebido que se tratava sobre a mania de colecionar 

figurinhas, acrescentaram uma informação não verdadeira (da casa nova). Tal resposta indica 

que uma informação retirada de uma parte do texto foi inadequadamente articulada às demais. 

A última questão mostra que a dupla apenas copiou um trecho do texto, não havendo, 

portanto, compreensão. 

A segunda questão (A reportagem diz que, para acabar com essa “mania”, é preciso 

esfregar, com força, um pano embebido em álcool: A) Esfregar um pano onde? B) Para que?  

C) Isso acaba completamente com a “mania”?) contempla a dimensão argumentativa do texto. 

Nas repostas dos alunos a essas questões vimos que: 

A pergunta da letra A (Esfregar um pano onde?) foi respondida corretamente por 14 

duplas: oito duplas (50%) responderam “na janela do quarto”; três duplas (18,75%) disseram 

que era no vidro da janela e duas duplas (12,5%) afirmaram que era no vidro. Com base nessa 

                                                
6 Em alguns momentos, os alunos utilizaram o termo figurinha no lugar de adesivo.   
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questão de localização de informações, é possível perceber que as crianças estavam atentas à 

questão e conseguiram dar uma resposta adequada. Novamente, duas duplas deram respostas 

inadequadas. Uma delas escreveu “na cortina bem forte”, sem especificar se essa cortina era o 

vidro, não deixando claro, portanto, que havia entendido o que era a cortina colorida; a outra 

copiou um pedaço do texto: “embebida em álcool”.  

Quando indagados “para quê?”, 37,5% das duplas (6) responderam que era para retirar 

os vestígios dos adesivos ou figuras ou para tirar os adesivos; 12,5% responderam “para sair a 

mancha da janela”, mostrando que estavam preocupados com a atividade de colocar e tirar os 

selos da janela; enquanto que duas duplas disseram que o pano embebido em álcool servia 

para “acabar com a mania de colecionar selos”. A maioria das duplas vem desenvolvendo a 

mesma linha de raciocínio. 11 duplas, das 14 que responderam adequadamente a letra A da 

questão, apresentaram um bom desempenho na resposta da letra B.  

Na letra C, é perguntado se isso acaba completamente com a “mania”. Três duplas 

(18,75%) responderam que sim; enquanto que 11 (68,75%) duplas responderam que não,. 

Uma parte dizia que ainda ficava pedacinho de adesivo na janela, a outra que não acabava 

porque, quanto mais se junta adesivos, maior o desejo em aumentar a coleção. Como podemos 

perceber, são respostas diferentes. Uma relacionada à mania de colecionar adesivos e outra, às 

marcas deixadas pelos adesivos no vidro da janela. Com exceção da letra A, essa questão 

apresentou um duplo sentido para alguns alunos. Não ficou claro para eles se a pergunta 

questionava sobre a “mania de colecionar” ou de “colocar selos no vidro”. Para entender essas 

perguntas e respondê-las adequadamente, os alunos teriam que retomar o texto e entender o 

trecho que diz “A mania não é nova e veio para ficar. Para acabar com ela, só esfregando, 

com força, um pano embebido em álcool; mesmo assim sobrará algum vestígio” e relacionar 

com o trecho seguinte “colecionar adesivos na janela do quarto é um barato” ou com o olho 

da reportagem “colecionar adesivos no vidro da janela é uma mania que precisa da 

compreensão dos pais”; ou então entender a frase da própria pergunta que diz “esfregar um 

pano embebido em álcool”, compreendendo que quando se utilizou essa frase estava-se 

referindo à prática de colocar os selos na janela e à sua remoção, pois um pano embebido em 

álcool não poderia libertar os alunos da mania (vício, costume). Podemos dizer que 11 duplas 

responderam adequadamente a questão, considerando que a resposta seria “não” unicamente, 

contudo, pelas justificativas apresentadas podemos dizer que apenas oito duplas responderam 

adequadamente a questão. Essas duplas deram respostas pertinentes também às perguntas das 

letras A e B dessa questão.   
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A questão 3 (O texto diz que coleção de adesivos dá “dor de cabeça” aos pais. a) O 

que significa “dar dor de cabeça” a alguém? É dor de cabeça de verdade?), na letra A, pede 

que a expressão “dá dor de cabeça” seja interpretada. Essa questão reflete o posicionamento 

contrário aos dos jovens colecionadores. Nessa questão, três duplas disseram que era dor de 

cabeça de verdade e duas disseram que eram duas coisas: “dor” e “stress”; uma dupla 

respondeu apenas “porque a molecada” não sendo possível identificar o que pensam a respeito 

da expressão em discussão; as demais duplas disseram que “não era dor de verdade, era de 

aperreio, preocupação”. Algumas dessas duplas disseram que não, e apresentaram 

significados curiosos para a expressão (“não, dar dor de cabeça é de se preocupar com seus 

filhos que dá muito prejuízo a seus pais”, “é não parar de colecionar, é  insistir”). Observamos 

que dez duplas (62,5%) perceberam que a expressão “dor de cabeça”, não estava significando 

dor realmente e, sim, preocupação, mesmo que alguns não tenham conseguindo explicá-la 

muito bem. Essa dificuldade de explicitação pode evidenciar que essa é uma habilidade em 

construção. 

 Na questão seguinte, que indaga “porque a coleção de adesivos dá “dor de cabeça” aos 

pais, foram dadas diferentes respostas. Nem todas estavam de acordo com o texto. Como 

exemplo, foi dito que a mania dava dor de cabeça aos pais porque “os filhos pedem dinheiro 

para comprar figurinhas”. Em nenhum momento, faz-se menção à questão financeira na 

reportagem. Talvez isso esteja relacionado à realidade dos alunos que responderam as 

questões. Outros disseram que era porque “aperreia ou irrita os pais” (12,5%). Foi dito 

também que dá dor de cabeça porque suja o vidro ou porque tem a necessidade de ficar 

limpando. 31,25% deram essa resposta.  

Quanto às demais questões, como pode ser percebido, apenas cinco duplas (31,25 dos 

alunos) deram uma respostas adequada à pergunta, de acordo com o que foi percebido a partir 

do texto. Onze duplas (68,75%), portanto, não conseguiram responder satisfatoriamente a 

questão. Isso, talvez, deva-se ao fato de que essa informação não está explícita  no texto. Para 

responder a mesma, os alunos teriam que articular partes do texto e relacioná-las com seus 

conhecimentos prévios. A expressão só aparece uma vez no texto na frase “colecionar 

adesivos na janela do quarto é um barato que, ao mesmo tempo que faz a cabeça da molecada, 

dá dor  de cabeça aos pais”. A expressão não é retomada, nem existe nenhum outro trecho que 

fale algo semelhante. Ela só poderá ser entendida se o aluno compreender o que está nas 

entrelinhas do texto. Explicar o significado da expressão é mais fácil porque ele pode ler a 

frase e relacionar com os conhecimentos que têm, mas dizer por que, é mais complicado, 

porque nesse momento os alunos teriam que buscar elementos no texto que justificassem essa 



 164 

afirmativa e isso deveria ser feito a partir da leitura das entrelinhas. Como já explicitamos 

anteriormente, o fato de termos muitas respostas inadequadas não significa que a atividade é 

imprópria ou impossível de ser tratada. Na verdade, ela é um desafio que algumas crianças 

conseguiram responder e que, no momento de checagem das respostas, o professor pode 

explorar, gerando conflitos e, conseqüentemente, aprendizagens. 

 Para responder a pergunta seguinte (“Igor deu dor de cabeça a seus pais, com sua 

coleção de adesivos? Justifique sua resposta”), os alunos teriam que analisar uma das vozes 

explícitas presentes no texto e com base nela tirar suas conclusões. Eles deveriam observar o 

caso específico de Igor, cujos pais são compreensivos e não se aborrecem com a mania do 

menino. A maioria dos alunos (10 duplas - 62,5%) que participou da execução dessa 

atividade, respondeu que Igor dava dor de cabeça aos pais, evidenciando não ter 

compreendido essa parte do texto, e deu justificativas diversas: “porque o pai de Igor odiava 

figurinhas;” “porque ele prejudicou os pais com a mania”; “porque os adesivos impediam que 

a luz entrasse no quarto”; “porque sujava a parede e o chão de papel e cola e gastava 

dinheiro”. Como pode ser percebido, tais justificativas não são possíveis de ser extraídas a 

partir da leitura do texto. Das 16 duplas, apenas 6 (37, 5% dos respondentes) disseram que 

Igor não deu dor de cabeça aos seus pais, respondendo corretamente a questão: três duplas 

apresentaram como justificativa o que estava explícito no texto (Igor Strougo deu sorte e seus 

pais não só liberaram a janela com o dão para ele os adesivos que descolam), duas duplas 

apresentaram respostas com a parte retirada do que estava explicitamente no texto e parte 

escrita com suas palavras. Nesse caso, não houve alteração de sentidos. O fato de várias 

duplas darem uma resposta contrária ao que está no texto, talvez esteja relacionado ao tipo de 

questão. É uma questão inferencial. No texto não é dito explicitamente que Igor não deu dor 

de cabeça a seus pais, mas isso é percebido na leitura das entrelinhas da reportagem. 

 Na questão 5 (Quando mudou de casa, Clara ficou arrasada por duas razões. Quais?), 

seis duplas (37,5%) disseram que Clara havia perdido a coleção e sua mãe havia proibido ela 

de recomeçá-la; cinco duplas (31,25%) disseram que ela ficou  arrasada porque não dava para 

levar os adesivos para a casa nova porque estragam quando tira do vidro; duas respostas 

chamaram a atenção por parecer que não haviam entendido a pergunta: uma que se referia a 

Igor Strougo, outro entrevistado da reportagem, que dizia  “porque ele ficou com medo de 

Igor começar tudo de novo” e outra que dizia “Clara Sampaio também tinha uma bonita 

coleção de adesivo”. Em síntese, onze duplas (68,75%) demonstraram ter compreendido essa 

parte do texto e cinco duplas (31,25%) não chegaram a construir tal compreensão. O fato de 

essa questão ter tido alto percentual de acertos provavelmente deve estar relacionado ao tipo 
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de questão. É uma questão literal (de localização de informações). No texto, estavam 

explícitas as duas razões pelas quais Clara ficou arrasada. Mesmo assim, cinco duplas tiveram 

dificuldades. Na verdade, duas duplas tiveram dificuldades na maior parte das questões e as 

outras três podem ter errado por desatenção ou mesmo porque estavam com dificuldades de 

identificar as diferentes vozes no texto. Como já argumentamos, os erros de algumas duplas 

podem ser fonte de atenção nos momentos da discussão em grande grupo. 

 A questão 6 (Como Clara conseguiu começar outra coleção respeitando a proibição da 

mãe?), que é uma questão de localização de informação, foi respondida  corretamente  por 

nove duplas (56,25%). Essas responderam que ela passou a colecionar nas capas de cadernos; 

enquanto que duas duplas (12,5%) disseram apenas que ela mudou o lugar da coleção, mas 

não disse para onde. Essas informações estavam dadas no texto e os alunos aparentemente não 

tiveram dificuldade de encontrá-las. Durante a atividade, era comum os alunos lerem a 

pergunta e voltarem ao texto para buscar a resposta. Eles liam e reliam, procurando a 

informação. Alguns deles acreditavam que as respostas para todas as questões estavam dadas 

no texto e devido a isso tinham dificuldade de responder as questões inferenciais. Em 

contrapartida, as questões de localização de informações eram mais fáceis de serem 

percebidas. Acredito que por esta razão, o índice de respostas coerentes com o texto tenha 

sido diferenciado das respostas da questão 4.  

 A questão 7 (No título da reportagem, a coleção de adesivos é comparada com uma 

cortina que não sai do lugar. a) Quando é que uma coleção de adesivos se torna uma espécie 

de cortina? b) O que é que uma cortina faz que uma coleção de adesivos também faz?), que 

discute sobre o argumento de que colecionar adesivos no vidro da janela é bom porque 

funciona como uma cortina e leva à reflexão da justificativa de que escurece o quarto, doze 

duplas (75%), no item A, disseram que a coleção de adesivos se torna uma espécie de cortina, 

quando se tem muitos adesivos, o suficiente para cobrir a janela. Isto não está dito no texto, 

mas pelos conhecimentos prévios, a maioria dos alunos conseguiu dar uma resposta adequada 

a essa pergunta.  

 No momento em que foram indagados sobre a diferença entre uma cortina e uma 

coleção (de adesivos), as respostas se dividiram. O maior índice (quatro duplas, 25%) foi de 

respostas relativas ao fato de que era o escurecimento do quarto. Foi dito também que era 

“ficar parada num lugar”. Também houve respostas bastante interessantes, que ao invés de 

apontar as semelhanças apresentaram as diferenças, demonstrando que os alunos estavam 

acionando os conhecimentos prévios sobre cortina (a mais usual) e a cortina de adesivos. 

Assim, foram encontradas as seguintes respostas: “A cortina se remexe e a coleção não se 
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remexe”; “nada, a cortina normal sai e a de adesivos não sai”. Para responder essa pergunta 

adequadamente, os alunos teriam que, primeiramente, entendê-la: quando se diz coleção de 

adesivos teriam que entender na verdade que era a coleção de adesivos no vidro da janela e os 

efeitos causados pela mesma. Quanto à resposta esperada, que seria “escurece o quarto”, eles 

poderiam responder de acordo com a fala de Igor Strougo, quando ele diz: “O legal é que ela 

escureceu o quarto na hora de jogar o videogame” e de acordo com as suas previsões (o que 

aconteceria se vários adesivos fossem colocados numa janela de vidro a ponto de ser chamado 

de cortina). Como podemos perceber, apenas quatro duplas demonstraram compreender tal 

questão e acionar as estratégias necessárias para respondê-la. 

 Na letra C, quando foi perguntado por que a coleção de selos foi chamada de “uma 

cortina que não do lugar”, foram apresentadas as seguintes justificativas: nove duplas 

(56,25%) disseram que era porque estava na janela, grudada no vidro; três duplas (18,75%) 

disseram que eram vários adesivos que não saem do lugar porque adesivos não saem do lugar. 

Isto é, os alunos entenderam a pergunta e mobilizaram os conhecimentos prévios para refletir 

sobre a metáfora usada.  

 Na questão 8, que é de múltipla escolha, os alunos tinham que marcar um X nas 

alternativas que indicavam o que seria necessário para fazer e manter uma coleção de  

adesivos na janela. Foram dadas quatro alternativas distintas. A primeira era que “é preciso ter 

cortina na janela”, que foi marcada por três duplas (18,75%); a segunda, “os pais têm de ser 

compreensivos”, que obteve a unanimidade, ou seja, 100% dos alunos marcaram essa 

alternativa; e oito duplas (50%) marcaram as últimas alternativas: “é preciso ter muitos 

adesivos” e “não se pode mudar de casa”. Isso mostra que a maior parte dos alunos conseguiu 

compreender essas questões presentes no texto.  

 A nona questão (O Jornal informa o nome da pessoa que escreveu a reportagem? 

Onde?) objetiva chamar a atenção para os modos como a autoria é indicada nesses textos. 

Foram dadas as seguintes respostas a essas questões: “Sim. No fim”; “Inês Amorim, no Rio 

de Janeiro”;  “No final. Inês Amorim”; “Inês Amorim”; “Sim. No Rio de janeiro, em 1999, no 

mês de março”. A resposta esperada no livro didático era que os alunos dissessem “sim, no 

final do texto” o que representa que sete duplas (43,75%) acertaram a questão. Isso significa 

que esses alunos atentaram para esta característica do gênero.  

 A seguir, mostraremos a quantidade de duplas que acertaram as questões realizadas na 

seqüência.   
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Questão Objetivos 
da questão 

Quantidade 
de acertos 

Porcentagem 
de respostas 

corretas 
1. A reportagem começa falando de uma mania. Que 
mania é essa? 

Identificar 
temática 

central do 
texto; 

localizar 
informações 

14 87,5 

2. A reportagem diz que, para acabar com essa 
“mania”, é preciso esfregar, com força, um pano 
embebido em álcool:  
a. Esfregar um pano onde? 

Elaborar 
inferências 

14 87,5 

2. b) Para quê? Elaborar 
inferências 

11 68,75 

2. c) Isso acaba completamente com a “mania”? Elaborar 
inferências 

8 50 

3. O texto diz que coleção de adesivos dá “dor de 
cabeça” aos pais. 
a) O que significa “dar dor de cabeça” a alguém? É 
dor de cabeça de verdade? 

Interpretar 
expressão do 

texto  

10 62,5 

3. b) Por que coleção de adesivos dá “dor de cabeça” 
aos pais? 

Elaborar 
inferências 

5 31,25 

4. Igor deu dor de cabeça a seus pais, com sua 
coleção de adesivos? Justifique sua resposta 

Elaborar 
inferências 

6 37,5 

5. Quando mudou de casa, Clara ficou arrasada por 
duas razões. Quais? 

Localizar 
informações  

11 68,75 

6. Como Clara conseguiu começar outra coleção 
respeitando a proibição da mãe? 

Localizar 
informações 

11 68,75 

7. No título da reportagem, a coleção de adesivos é 
comparada com uma cortina que não sai do lugar.  
a) Quando é que uma coleção de adesivos se torna 
uma espécie de cortina? 

Elaborar 
inferências 

12 75 

7. b) O que é que uma cortina faz que uma coleção de 
adesivos também faz?  

Elaborar 
inferências 

4 25 

7.c) Por que a coleção de adesivos é uma cortina que 
não sai do lugar? 

Elaborar 
inferências 

12 75 

8. Marque um X nas frases que indicam o que é 
necessário para fazer e manter uma coleção de 
adesivos na janela: 
É preciso ter cortina na janela. 
Os pais têm de ser compreensivos 
É preciso ter muitos adesivos. 
Não se pode mudar de casa. 

Localizar 
informações/ 

Elaborar 
inferências 

8 50 

9. O Jornal informa o nome da pessoa que escreveu a 
reportagem? Onde? 

Localizar 
informações 

7 43,75% 

 

 As análises das respostas dos alunos evidenciaram que houve acertos em todas as 

perguntas, contudo, algumas questões propostas tiveram um baixo percentual de acertos. 

Foram elas: “Por que coleção de adesivos dá ‘dor de cabeça’? ”; “Igor deu dor de cabeça a 

seus pais, com sua coleção de adesivos? Justifique sua resposta”; “O que é que uma cortina 
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faz que uma coleção de adesivos também faz?”; “O Jornal informa o nome da pessoa que 

escreveu a reportagem? Onde?”. Tais questões exigem elaboração de inferências, o que pode 

ter ocasionado maior quantidade de erros. A última questão citada exige conhecimentos 

específicos sobre o suporte. Os alunos que não atentaram para ela não poderiam acertar a 

questão. 

O alto percentual de acertos em algumas questões e a existência de respostas 

aproximadas, como mostramos nas análises qualitativas, evidenciam que a seqüência é 

propícia à aprendizagem. É na discussão sobre as respostas dadas que a professora pode 

suscitar a emergência de novas habilidades / conhecimentos. Se o percentual de acertos fosse 

muito baixo, poderíamos estar diante de uma proposta inacessível para o grupo e se ele fosse 

alto demais, estaríamos diante de uma proposta que não seria desafiadora.  Como mostramos 

na análise da obra, essa foi a primeira seqüência no livro envolvendo tal gênero. As 

dificuldades, portanto, poderiam ser superadas nas atividades subseqüentes e na discussão 

conduzida para checagem das respostas dadas a essas questões.  

Acreditamos, portanto, que essa atividade é adequada para o nível de escolaridade ao 

qual se destina. As perguntas elaboradas acionam estratégias de localização de informações e 

elaboração de inferências, ambas importantes para a formação do leitor estratégico. Nas 

questões de interpretação oral, como já foi mostrado, também foram realizadas questões de 

ativação de conhecimentos prévios e de antecipação de sentidos do texto. Ao longo da 

seqüência, considerando o momento em que respondiam as questões coletivamente no grupo-

sala e quando estavam em duplas, os alunos refletiram sobre os aspectos referentes ao suporte 

jornal e ao suplemento infanto-juvenil, sobre a manchete e o olho da reportagem, a forma de 

apresentação da mesma em seu suporte original. Nessa seqüência, também houve reflexão 

sobre os depoimentos dos entrevistados, os contextualizadores de tempo e lugar. Foi chamada 

a atenção ainda para a dimensão argumentativa do texto, refletindo sobre os posicionamentos 

encontrados.  A atividade explorou, assim, o conteúdo textual, o gênero e a dimensão 

argumentativa da reportagem e os alunos mostraram-se motivados durante toda a aula, 

engajados nas discussões.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Partindo de uma concepção interacionista de leitura nos propomos a fazer uma 

investigação sobre o gênero reportagem no livro didático. Nosso objetivo recaiu sobre as 
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habilidades de compreensão leitora. Assim analisamos questões de compreensão de 

reportagens em livros didáticos destinados a crianças de 4a série e os modos como os alunos 

lidam com tais questões. O enfoque no livro didático deu-se por acreditarmos que esse é um 

recurso muito utilizado pelo professor em sala de aula. Pensamos também em observar o uso 

de uma seqüência na escola, para entendermos como os alunos lidam com tais questões. 

Desse modo, os seguintes objetivos específicos orientaram tal pesquisa: 

 

● analisar as reportagens presentes em dois livros didáticos destinados a alunos do 

5º ano do Ensino Fundamental (4ª série), para analisar se as mesmas são adequadas 

ao público-leitor do livro didático e identificar algumas estratégias de leitura e 

conhecimentos que esses textos demandam para a construção de sentidos; 

● analisar as questões de compreensão referentes à leitura de reportagens nesses 

livros didáticos; 

e 

● analisar as respostas que a crianças dão às questões de compreensão leitora 

propostas em uma seqüência envolvendo o gênero reportagem num livro didático, 

investigando que capacidades de leitura demonstram estar mobilizando para dar 

conta da tarefa.  

 

Para darmos conta de tais objetivos, fizemos um levantamento teórico sobre a temática 

da compreensão leitora em reportagem. A partir dos estudos sobre o gênero em questão, 

entendemos que a reportagem é um gênero misto: ora ele se apresenta com estrutura 

predominantemente narrativa, ora ele se apresenta com estrutura predominantemente 

argumentativa, e em outros com estrutura descritiva.  

As análises do que dizem os autores sobre tal gênero evidenciaram que a reportagem é 

um gênero ao mesmo tempo da ordem do relatar e do argumentar, dependendo das finalidades 

dela. As reportagens factuais tendem a focar mais no relato de fatos e as não factuais, na 

exposição, com defesa de pontos de vista, de uma determinada temática.  

As análises das reportagens dos livros mostraram que, ao tratar de uma problemática 

social, o jornalista dá margem para refutação, e procura sustentar o ponto de vista adotado 

inicialmente, fazendo uso em alguns momentos de exemplos e depoimentos, além de 

comentários sobre fatos e temas. Foi observado também que as reportagens inseridas nos 

livros exigem a elaboração de inferências no processo de compreensão.  
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Consideramos importante o trabalho com esse gênero em sala de aula para 

desenvolver nos alunos diferentes habilidades como: discutir temáticas sociais passíveis de 

refutação; sustentação, refutação e negociação de pontos de vista.  

Nas análises das seqüências dos dois livros didáticos foram encontradas ao todo 14 

reportagens, sete no livro A (Português: uma proposta para o letramento) e sete no livro B 

(Construindo a escrita: texto, gramática e ortografia). Nove reportagens são de natureza não-

factual, com foco em um assunto, uma temática e não um acontecimento de grande impacto 

para a população. A reportagem factual foi encontrada cinco vezes.  

As reportagens foram retiradas de diferentes suportes textuais (jornais, revistas ou 

internet). Algumas delas foram retiradas de suportes voltados para o público infanto-juvenil, 

havendo exploração em alguns momentos desses suportes. Os textos retirados de suportes 

destinados ao público infantil foram encontrados no livro A.  

Quanto à qualidade dos textos analisados pode-se afirmar que, via de regra, eram bem 

selecionados, com temáticas próprias à idade. No livro A, todos os textos são integrais e 

autênticos. No livro B foram encontrados três textos adaptados, sem informações sobre os 

tipos de adaptações feitas.  

Nas seqüências analisadas, foi percebido um trabalho que trazia reflexões sobre as 

características próprias do gênero reportagem, e também do suporte do qual tinham sido 

retiradas. Com relação ao gênero, foram explorados aspectos referentes à conceituação do 

gênero; reflexões sobre a manchete e o olho da reportagem, sobre os contextualizadores de 

tempo e espaço, reflexões sobre a organização do texto em boxes ou colunas; sobre a 

adequação do vocabulário ao público esperado; a presença de exemplos e depoimentos de 

entrevistados. Também encontramos reflexão sobre as manchetes e os olhos das matérias e 

sobre o lead e reflexões sobre como a seleção lexical provoca efeitos de sentido no leitor. 

Com relação ao suporte foram realizadas reflexões sobre a organização do jornal em 

cadernos e o tipo de público esperado para o caderno infanto-juvenil e sobre semanário, com 

exploração da data e local de publicação.  Chamamos a atenção que essas reflexões foram 

encontradas apenas no livro A.  

Além da reflexão sobre o gênero e o suporte foram vistas questões com foco maior no 

conteúdo textual, com questões de estímulo ao uso de diferentes estratégias de leitura: 

ativação de conhecimentos prévios sobre o tema, antecipação de sentidos do texto com base 

no título e na imagem; elaboração de inferências; localização de informações e interpretação 

de frases e/ou expressões do texto, emissão de opinião sobre o texto, apreensão do sentido 

global do texto; estabelecimento de relação entre textos; levantamento de hipóteses; previsões 
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sobre texto, havendo predominância no livro A de questões de elaboração de inferências e de 

localização de informações, e no livro B de estratégias de relação entre textos. Todos os tipos 

de questões de leitura encontrados são importantes para formação do leitor estratégico, que lê 

atribuindo sentido. Alguns desses tipos de questões são solicitados nos exames nacionais de 

avaliação: o Saeb e o Prova Brasil. 

As questões encontradas exploravam também a dimensão argumentativa presente nos 

textos. Percebemos que houve reflexão de posicionamentos contrários; dos pontos de vista 

apresentados, das defesas de pontos de vista implícito e explícito; justificativas de ponto de 

vista defendido e da apresentação de contra-argumentos.   

Podemos dizer que as seqüências envolvendo o gênero reportagem foram ricas, 

contribuindo para a formação de um leitor autônomo e com bom entendimento das 

características do gênero, principalmente no livro A. Porém, fazemos uma ressalva com 

relação ao livro B: apenas quatro reportagens inseridas no livro foram alvo de atividades 

voltadas para desenvolver a compreensão de textos ou as reflexões sobre os aspectos 

sociointerativos. As demais reportagens encontradas foram utilizadas para trabalhar conteúdos 

gramaticais.     

 Como dito anteriormente, os dois livros foram aprovados no PNLD. No guia do PNLD 

2004, os livros didáticos “Português: uma proposta para o letramento” e “Construindo a 

escrita: textos, gramática e ortografia” foram recomendados com distinção. Essa classificação 

era descrita no documento como as que tinham “suas propostas didático-editoriais com um 

nível de qualidade perto da excelência” (Brasil, 2003, p.46).  Como dissemos, as duas obras 

contemplaram habilidades importantes, estimuladas a partir de textos de boa qualidade. Mas 

as diferenças quanto ao que estava sendo priorizado foram grandes e só foram claramente 

explicitadas em 2007.  

 No guia do PNLD 2007, o livro didático “Português: uma proposta para o letramento” 

está classificado no bloco 2 – coleções organizadas por unidade temáticas sensíveis a 

gênero/tipo de texto. Os livros classificados nesse bloco, “além de levar em conta o tema na 

organização das unidades, capítulos ou lições, buscam também articular tais temas com o 

estudo de um ou mais gêneros, suportes, mídias, contextos ou funções da linguagem” (Brasil, 

2006, p.111); O livro “Construindo a escrita: textos, gramática e ortografia” está inserida no 

bloco 5- coleções modulares, organizadas por eixo de ensino. Essas coleções geralmente 

“dividem-se em partes dedicadas à leitura e produção de textos (orais e escritos) – eixo do uso 

da língua – e em atividades voltadas ao conhecimento lingüístico (gramática e ortografia) – 

eixo da reflexão sobre a língua” (Brasil, 2006, p. 259).  Vê-se, pois, que as propostas 
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pedagógicas realmente são diferentes. Embora as duas obras demonstrem preocupação com 

aspectos relativos aos usos e funções da língua, a ênfase que se dá aos processos de reflexão e 

inserção nas diferentes práticas sociais é maior na obra A, confirmando, desse modo, as 

análises feitas no Programa Nacional do Livro Didático. 

Salientamos a importância dessa análise mais refinada dos livros, com tal tipo de 

informação. Desse modo, pode-se auxiliar os professores a realmente entender melhor quais 

são os princípios de organização da proposta do livro, escolhendo o que melhor se adequa a 

suas próprias concepções. 

Após análise dos livros, fizemos a observação da aplicação de uma das seqüências de um 

dos livros analisados em sala de aula, para vermos a questão da adequação das perguntas ao 

nível de escolaridade para o qual elas foram pensadas. A observação da aula e análise das 

respostas dadas pelos alunos às questões de interpretação escrita evidenciaram que a 

seqüência aplicada pela docente era adequada ao público e estimulava os alunos a refletir 

sobre o texto, mobilizando conhecimentos temáticos e conhecimentos sobre o gênero. 

Percebemos que os alunos se mostraram interessados e participativos durante a execução da 

atividade, não demonstrando cansaço ou desinteresse. As questões foram consideradas 

instigantes, pois prenderam a atenção dos alunos, tendo sido respondidas por parte da turma. 

Desse modo, elas eram acessíveis e desafiadoras: não eram fáceis demais e nem difíceis 

demais. O trabalho de checagem coletiva das respostas e a continuidade do trabalho, com 

reflexões orientadas pelas outras seqüências, com certeza promoveriam muita aprendizagem. 

Concluímos, desse modo, que o livro A trata de modo pertinente, rico e desafiador o 

gênero reportagem, podendo ser um recurso propício a aprendizagens, se usado por 

professores com dedicação e empenho, como a professora que participou da pesquisa. O livro 

B, apesar de conter bons textos e boas atividades, reduz o trabalho com leitura a apenas duas 

seqüências, tratando os conteúdos gramaticais de modo desarticulado, sem exploração dos 

recursos lingüísticos para constituição de sentidos. 

Por fim, gostaríamos de reafirmar que o trabalho com a diversidade de gêneros 

discursivos, com exploração de aspectos composicionais e sociointerativos, conduz os alunos 

a interagir com os textos de modo mais crítico e autônomo e que, a exploração da dimensão 

argumentativa dos textos é possível e pertinente nesse nível de escolaridade. 
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